
Werkloosheidsdagen wegens overmacht in juli en augustus 
ook gelijkgesteld voor recht op vakantie in 2021 

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de door het coronavirus 

veroorzaakte pandemie werden tijdens de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 al gelijkgesteld met 

effectief gewerkte dagen om de vakantierechten van uw werknemers in 2021 vast te stellen. 

Een koninklijk Besluit van 24 september 2020  heeft ook de dagen tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht ten gevolge van de door het coronavirus veroorzaakte pandemie tijdens de periode van 1 

juli tot 31 augustus 2020 gelijkgesteld voor de vakantierechten in 2021. 

 

Het vakantierecht nogmaals uitgelegd 

Het recht op vakantie wordt berekend op basis van de effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens het 

jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie wordt genomen. 

Een werknemer die tijdens het volledige jaar 2020 (vakantiedienstjaar) voltijds was tewerkgesteld als 

loontrekkende heeft in 2021 (vakantiejaar) recht op 20 of 24 vakantiedagen, naargelang hij volgens een 

arbeidsregeling van 5 of 6 dagen per week werkt.  

Maar tijdens de COVID-19 pandemie zijn veel werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht.  

Overmacht – gelijkstelling?  

In principe worden deze dagen niet gelijkgesteld. Om te vermijden dat die werknemers in 2021 een deel 

van hun wettelijke vakantiedagen verliezen, besliste de regering om de dagen tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus gelijk te stellen met effectieve arbeidsdagen. 

Deze gelijkstelling geldt voor de dagen tijdens de periode van 1 februari tot en met 31 augustus 2020. 

 

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona – compensatie voor de 

werkgever 

Zoals in het vorig artikel uitgelegd worden de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door 

Corona gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantiewetgeving. Hierdoor zal de werknemer geen verlies lijden 

op zijn jaarlijkse vakantiedagen. De sociale partners wilden dit evenwel enkel op voorwaarde dat er een 

compensatie komt voor de werkgevers voor deze gelijkstelling.  

De filosofie is dat hoe harder de werkgever werd getroffen door de coronacrisis, hoe hoger het bedrag 

van de compensatie zal zijn. Die compensatie wordt berekend op de wettelijke inhoudingen op het bruto 

vakantiegeld (socialezekerheidsbijdragen en ondernemingsvoorheffing).  

De compensatie zal bepaald worden door het aantal arbeidsdagen in het tweede kwartaal van 2020 

waarvoor de werkgever beroep moest doen op tijdelijke werkloosheid. Concreet houdt het voorstel van 

de sociale partners het volgende in :  

• 10 tot 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal :  compensatie van 33% van de 

inhoudingen op het bruto vakantiegeld krijgen; 

• 20 tot 50% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal :  compensatie van 66% van de 

inhoudingen op het bruto vakantiegeld krijgen; 

• meer dan 50% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal: volledige compensatie 

Deze maatregelen zijn evenwel nog niet uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte van zodra deze officieel 

worden.1 

 
1 Referentie : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/13/2020031347/staatsblad 


