
Newsflash tijdelijke werkloosheid 

COVID-19

 Geachte werkgevers, beste collega’s, 

Doet uw vennootschap een beroep op tijdelijke werkloosheid? Indien ja, vragen wij u 
de volgende informatie te lezen 

Ter herinnering, de wet van 7 mei 2020 stond toe dat werknemers konden blijven 
genieten van hun pensioentoezegging tijdens de volledige periode van tijdelijke 
werkloosheid om reden van overmacht of om economische redenen die verband houden 
met de Covid-19-crisis. 

De tijdelijke maatregelen waren geldig van 13 maart tot en met 30 september 2020. U 
werd hierover ingelicht op 29 mei 2020 (zie hieronder). 

De programmawet van 20 december 2020 verlengt de bepalingen van de wet van 7 mei 
2020 tot 31 maart 2021, met terugwerkende kracht vanaf 30 september 2020. 

Wat moet u doen? 

- Indien u vóór 30 september 2020 nog geen eerste periode van tijdelijke werkloosheid
meemaakte in het kader van de crisis Covid-19-crisis, vragen wij u om ons binnen de 30
dagen op de hoogte te stellen van uw beslissing om de pensioentoezegging al dan niet
voort te zetten. Indien u opteert voor de opschorting, dan geldt deze voor de periode van
tijdelijke werkloosheid van de betrokken aangeslotenen, die ten vroegste op 30
september 2020 aanvangt. In dit geval moet de overlijdensdekking niettemin behouden
blijven en moet u deze aangeslotenen hiervan op de hoogte brengen.

- Indien u voorzien zou hebben de pensioentoezegging automatisch verder te zetten, hebt
u de keuze om deze periode al dan niet te verlengen voor de periode van 30 september
tot 31 maart 2021:

o Bij opschorting vragen wij u ons binnen een termijn van 30 dagen op de
hoogte te brengen. In dit geval moet de overlijdensdekking nog steeds
behouden blijven en moet u de aangeslotenen ervan op de hoogte
brengen.

o Bij verlenging herinneren wij u eraan dat u kunt opteren voor een uitstel
van de betaling van de bijdragen tot 31 maart 2021.

Indien u tijdelijk werkloze werknemers hebt, denk er dan aan ons binnen een termijn van 
30 dagen op de hoogte te brengen indien u wenst af te zien van de automatische 
verderzetting van uw toezeggingen voor hen en informeer in elk geval uw werknemers 
over de gevolgen  van uw keuze. 
Aarzel niet contact op te nemen met ons indien u vragen hebt of indien u de praktische 
modaliteiten wenst te bespreken. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Directiecomité van Contassur/Contassur Bijstand-Advies 






