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Beschermingspremie: nieuwe premie in 2021
In mei zal de regering een nieuwe beschermingspremie toekennen aan werknemers die in 2021 opnieuw periodes van 
tijdelijke werkloosheid kenden. Deze premie is een nieuwe versie van de beschermingspremie die in 2020 werd betaald. 
Weet je nog, eind 2020 heeft de RVA een “eindejaarspremie” (ook wel beschermingspremie genoemd) toegekend aan 
werknemers die een lange periode van tijdelijke werkloosheid hadden doorgemaakt.

Deze tweede beschermingspremie zal in mei 2021 toegekend worden aan werknemers van wie de onderneming op 1 
maart 2021 nog gesloten was en die tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 perioden van tijdelijke werkloosheid 
hebben gekend. 

WIE HEEFT RECHT OP DEZE PREMIE?  

Werknemers in tijdelijke werkloosheid van wie het bedrijf op 1 maart 2021 nog steeds gesloten was ten gevolge van de 
overheidsmaatregelen van oktober 2020. Uiteraard vallen de ondernemingen van de sector van de toeristische attracties dus 
grotendeels ook onder deze maatregel!

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DE PREMIE TE KRIJGEN?

•  Tussen 1 maart en 31 december 2020 gedurende ten minste 53 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest.
• Een brutosalaris hebben dat lager is dan het plafond voor de berekening van werkloosheidsuitkeringen (2755 euro bruto).
•  Jouw bedrijf is nog altijd gesloten op 1 maart 2021.
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ISA
Infolijn StudentenArbeid

02/244 35 00
isa@acv-csc.be

ISA
een initiatief van

CONTACTEER ONS

Aarzel niet om ons te 
contacteren in een kan-
toor van ACV Voeding 
en Diensten in je buurt. 

> Zie adressen op onze 
website: 
www.acv-voeding-diensten.be

Wat moet je doen om de 
beschermingspremie te krijgen?

De procedure hangt af van de subsector 
waartoe de onderneming waar je werkt, 
behoort. 

Meer info op de keerzijde.



HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

De premie bedraagt maximaal 780 euro voor werknemers met een bruto maandloon dat niet hoger is dan 2.388 euro. Het 
gaat om een bedrag van 10 euro per dag (10 euro x 78 dagen). Voor hogere lonen zal het voordeel geleidelijk tot nul worden 
herleid vanaf een maandloon van 2.755 euro (plafond voor de berekening van de werkloosheidsuitkering). Dat zijn brutobedra-
gen. Er wordt direct 26,75% bedrijfsvoorheffing afgetrokken. In principe vermindert de eindbelasting het bedrag van de premie 
nog meer.

Berekening van de premie (*):
78 wordt vermenigvuldigd met een bedrag dat gerelateerd is aan het bruto maandsalaris van de werknemer. 

Een werknemer die tot 2.388 euro bruto per maand verdient, heeft recht op het maximumdagbedrag (10 euro). Een werknemer 
die tussen de 2.517 euro en 2.548 euro verdient, heeft recht op een dagbedrag van 6 euro. Hieronder staan de dagbedragen 
volgens het bruto maandsalaris van de werknemer.

(*) Deze berekening geldt alleen voor voltijdse werknemers. Voor deeltijdse werknemers, geldt er een complexere berekening. 
Voor meer info, neem contact op met onze diensten.

Bruto maandsalaris Dagvergoeding Bruto maandsalaris Dagvergoeding

2.388 euro 10 euro 2.585 euro 4,57 euro

2.420 euro 9,3 euro 2.617 euro 4,14 euro

2.452 euro 8,49 euro 2.638 euro 3,7 euro

2.484 euro 7,73 euro 2.670 euro 2,72 euro

2.516 euro 6,86 euro 2.703 euro 2,29 euro

2.548 euro 6 euro 2.725 euro 1,39 euro

2.580 euro 5,14 euro 2.755 euro 0,81 euro

Voorbeeld:
Een voltijdse werknemer verdient normaal 2.650 euro bruto per maand. Zijn brutopremie zal dus 212,16 euro bedragen (78 X 
2,72 euro). Na aftrek van de 26,75% bedrijfsvoorheffing op het brutobedrag blijft er voor de werknemer netto 155,41 euro over.

WAT MOET JE DOEN OM DE BESCHERMINGSPREMIE TE KRIJGEN?

1. Helemaal niks als je werkt in een onderneming die behoort tot de subsector van de pretparken 
(code NACE 93.21)

➡ In de tweede helft van mei zal het ACV de premie automatisch uitbetalen.

2. Als je in een onderneming werkt die niet tot deze subsectoren behoort, zal je zelf een aanvraag moeten in-
dienen bij het ACV om deze premie te bekomen (als je voldoet aan de voorwaarden). Deze beslissing werd ons 
opgelegd door de overheid en wij kunnen er jammer genoeg niets aan veranderen. Wij doen er alles aan opdat 
de premies die via het formulier worden aangevraagd, zo snel mogelijk betaald worden! Werknemers van onder-
nemingen die onder de volgende subsectoren vallen moeten zelf een aanvraag indienen:

•  Recreatieve zwembaden
•  Dierentuinen
•  Sportactiviteiten (kajaks, karting, avonturenparken, enz.)
•  Musea
•  Diverse recreatieve activiteiten

➡ Werk jij in één van deze subsectoren? 
Scan de QR-code hiernaast*, vul het document in en 
stuur het terug naar de werkloosheidsdienst van het ACV.  
Je hebt hiervoor een jaar de tijd (vanaf 10 april 2021). 

* of raadpleeg de website van de RVA: 
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/aanvraagformulier-beschermingspremie


