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Tijdelijke werkloosheid omwille van 
overmacht wegens COVID-19 
schorst de opzeggingstermijn 
De Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel goedgekeurd dat 

voorziet in de schorsing van de opzeggingstermijn bij tijdelijke 
werkloosheid omwille van overmacht wegens COVID-19 

(“Corona-werkloosheid"). 

De retroactieve werking die oorspronkelijk voorzien was, is uit 
de tekst gehaald, na een negatief advies van de Raad van 

State.  

Wat ging vooraf?  

Initieel was het onduidelijk of periodes van Corona-
werkloosheid de opzeggingstermijn schorsten.  

De Arbeidsovereenkomstenwet somt uitdrukkelijk de periodes 
van schorsing op tijdens dewelke de opzeggingstermijn niet 

loopt (en niet start met lopen).  

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt niet 
opgesomd als schorsingsgrond van de opzeggingstermijn in de 

Arbeidsovereenkomstenwet, in tegenstelling tot tijdelijke 
werkloosheid wegens economische redenen.  

Het onderscheid tussen beide vormen (overmacht vs. 
economische redenen) is echter verdwenen tijdens de COVID-
19 crisis, aangezien de RVA – door de overvloed aan 



aanvragen – alle gevallen van Corona-werkloosheid beschouwt 
als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ook indien het 

wezenlijk om tijdelijke werkloosheid wegens economische 
redenen gaat). 

Wet van 11 juni 2020 schept duidelijkheid 

De nieuwe wet maakt een einde aan de discussie en bepaalt 

dat de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens een periode 
van Corona-werkloosheid voor zover:  

1) de opzegging is gegeven door de werkgever vóór of tijdens 
een periode van Corona-werkloosheid, en 

2) de opzeggingstermijn na 1 maart 2020 is aangevangen. 

De Corona-werkloosheid zal de opzeggingstermijn slechts 
schorsen vanaf de dag van de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad. Indien de opzeggingstermijn dus reeds afgelopen 
is vóór die datum, verandert er niets.  

Het initiële voorstel om de wet retroactieve werking te geven, 
haalde het dus niet. Ook het voorstel dat de werkgever in 
bepaalde gevallen een aanvullende vergoeding moest betalen, 

werd naar de prullenbak verwezen. 

 

Contacten 

Indien u verder vragen zou hebben over de inhoud van deze 

newsflash, kan u steeds contact opnemen met de advocaten 
van Deloitte Legal of: 

• Stijn Demeestere, advocaat-vennoot/avocat associé, 
sdemeestere@deloitte.com, + 32 2 800 71 42 

• Heleen Franco, advocaat/avocat,  

hfranco@deloitte.com, +32 2 800 71 58 
• Liesbet Vandendriessche, advocaat/avocat, 

lvandendriessche@deloitte.com, +32 2 800 70 32 

Voor algemene vragen, kan u terecht bij: 
bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 

Bezoek onze website: http://www.deloittelegal.be 
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