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Leuven, 7 april 2020
Betreft: tijdelijke werkloosheid tgv de coronacrisis
Geachte mevrouw, mijnheer
In deze brief meer info in verband met de terugbetaling aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht (corona).
1. Wat is deze vergoeding?
Arbeiders die tewerkgesteld zijn in de tuinbouwsector hebben recht op een extra vergoeding van 5 euro per dag
gedurende 6 dagen/week, wanneer ze tijdelijk werkloos worden omwille van tijdelijke overmacht (corona). Deze
vergoeding komt bovenop de aanvullende werkloosheidsvergoeding van 5,63 euro die door de uitbetalingsinstelling
betaald wordt.
2. Wie betaalt dit?
Deze vergoeding moet door de werkgever betaald worden vanaf de 1ste kalenderdag van tijdelijke werkloosheid. Dit
bedrag is aanvullend op de wettelijke werkloosheidsvergoeding.
3. Over welk bedrag gaat het?
Het bedrag van deze bestaanszekerheidsvergoeding bedraagt 5 euro per dag en moet uitgekeerd worden gedurende alle
dagen van de tijdelijke werkloosheid. Bovendien wordt deze vergoeding ook betaald op zaterdag, op voorwaarde dat de
werknemer op vrijdag tijdelijke werkloos was en op de bewuste zaterdag ook niet gewerkt heeft.
Opmerking:
Deze regeling is eveneens van toepassing op de deeltijdse werknemer. Ook de zaterdag moet vergoed worden op
voorwaarde dat er normaal gewerkt wordt op vrijdag en wanneer de werknemer nu op vrijdag tijdelijk werkloos is.
4. De werkgever kan dit bedrag terugvorderen bij het Waarborg en Sociaal Fonds
Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw betaalt deze bestaanszekerheidsvergoeding volledig terug aan de
werkgevers. De werkgever moet deze terugbetaling wel aanvragen bij het Waarborg en Sociaal Fonds.
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Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf
Fonds Social et de Garantie pour les Entreprises Horticoles
Aanvraag terugbetaling bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid van uw werknemer.
Per kwartaal, kan de werkgever, de volledige terugbetaling bekomen van de bestaanszekerheidsvergoeding welke hij
uitkeerde aan zijn arbeider. De aanvraag voor deze terugvordering moet ingediend worden door middel van een
aanvraagdossier dat volgende documenten moet bevatten:
Document
Toelichting
Te gebruiken document
1. Aanvraag
Dit document wordt ingevuld en ondertekend, door de
Zie bijlage
werkgever, welke de terugbetaling van de
bestaanszekerheidsvergoeding vraagt
2. Loonbrieven
De loondocumenten vanaf de maand waarin de tijdelijke
Een kopie van de loonbrief aan
werkloosheid een aanvang nam. Hierop moet met kunnen te leveren door de werkgever of
afleiden welk bedrag aan bestaanszekerheidsvergoeding
zijn sociaal secretariaat
door de werkgever aan zijn werknemer werd uitbetaald
3. Formulier C.3.2Tijdelijke werkloosheid wordt aangeven via de
Een afdruk van de aangifte E-ASR
werkgever
elektronische aangifte ASR scenario 5. Wij vragen dat u
scenario 5
een print van deze elektronische aangifte aan het dossier
toevoegt. Dit vervangt het vroegere formulier C.3.2
werkgever
4. Goedkeuring
Een kopie van het bericht van de RVA aan de werkgever
Kopie brief goedkeuring RVA
RVA
dat de goedkeuring van de tijdelijke werkloosheid bevat

Het volledige dossier moet toegestuurd worden aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw op
secr@hortifonds.be

Met vriendelijke groet

Carina Willems
Coördinator Waarborg en Sociaal fonds voor het Tuinbouwbedrijf
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