
 

Antwoord op de vraag van Peter hertog op de PR van 27/05/2020 

personeel 

 

 

Op 9 april 2020 nam de deputatie de beslissing om een financiële 
bijpassing te geven aan contractuelen in tijdelijke werkloosheid, zodat zij 
een garantie op 80% van hun normale loon genieten. 

Deze bijpassing wordt eind mei uitbetaald voor de periode van tijdelijke 
werkloosheid in april. 

In de praktijk zal een bijpassing niet voor iedereen van toepassing zijn 
maar vooral voor diegenen die meer verdienen dan het geplafonneerd 
bedrag (2 754 EURO) en veel dagen in tijdelijke werkloosheid geplaatst 
werden. 

In de deputatiebeslissing wordt ook aangegeven hoeveel 
personeelsleden tot dan toe (9 april) in tijdelijke werkloosheid werden 
geplaatst (171, dat werden er later in april 182): 

- 120 in de recreatiedomeinen 
- 4 in de uitleendienst 
- 47 niet-gesubsidieerden in de scholen 
 

Voor wat de cijfers voor mei betreft, ging het om 12 B’s, 35 C’s, 52 D’s 
en 68 E’s. Ondertussen is er al heel veel personeel terug aan het werk, 
onder meer door de gefaseerde heropening van de verschillende 
domeinen. 

Het deputatiebesluit verduidelijkte ook waarom de bijpassing beperkt 
wordt tot 80% van het loon (en niet tot 100%). Kort samengevat komt het 
neer op een gewenste buffer om te vermijden dat het personeelslid – 
samen met de uitkering tijdelijke werkloosheid (verhoogde premie RVA 
5,63 EUR per dag, ongeveer 150 EURO per maand) en de Vlaamse 
energiepremie (202,68 EURO) – finaal meer overhoudt dan het normale 
loon, wat wettelijk verboden is. 

In dat geval riskeert men de volledige uitkering tijdelijke werkloosheid 
van de RVA te moeten terugbetalen. Om die reden wordt vanuit de 
sociale secretariaten geadviseerd de bijpassing te beperken tot 
maximum 80% van het loon. 



Het is niet zo dat voor het statutaire personeel meer dan 100% van het 
loon gegarandeerd werd, ook al viel het werk weg. Al het statutair 
personeel is weldegelijk aan het werk gebleven: ofwel op de werkvloer 
(indien men geen telewerkbare taken heeft, bv in de domeinen), ofwel 
via telewerk. Uiteraard ontvingen ze hiervoor hun gewone loon. 

Riet Gillis 
 


