
BELGIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Belgie: podmínky pro dočasnou nezaměstnanost přizpůsobené 
ekonomickému dopadu Covid-19 
 
Od 13. března je do 30. června zaveden „jednotný a zjednodušený“ postup pro žádosti o 
dočasnou nezaměstnanost s cílem lépe zachovat pracovní místa v Belgii během omezení 
podnikání, vyplývající ze snahy bojovat proti pandemii coronaviru. Tyto aplikace budou 
proto automaticky považovány za reakci na „vyšší moc“. Zaměstnavatel, který je nepřímo 
ovlivněn dočasným nedostatkem podnikání nebo zakázek, může využít rámce „dočasné 
nezaměstnanosti z ekonomických důvodů“. Pracovníci, kteří jsou nuceni přestat pracovat 
z důvodů podezření na infekci nebo musí jít do karantény kvůli infekci příbuzného, 
mohou mít také přístup k dočasné nezaměstnanosti. Celkově by podle belgické ministryně 
práce Nathalie Muylle mohlo být v tomto období zasaženo 800 000 až 1 milion belgických 
pracovníků. 
 
Vyšší kompenzace a okamžitá paušální záloha. Na základě této výjimečné situace, belgická 
vláda dne 19. března oznámila, že kompenzace za dočasnou nezaměstnanost – jak z 
ekonomických důvodů, tak vyšší moci – bude zvýšena po dobu tří měsíců. Vzroste ze 65% na 
70% hrubé denní mzdy, s denním příplatkem 5,63 EUR přidaným pro případy „vyšší moci“ 
a 2,00 EUR v případech „ekonomických důvodů “. Cílem je omezit ztrátu příjmů zaměstnanců, 
což uvítal odborový svaz CSC, který dodává, že opatření také pomáhají „podporovat domácí 
kupní sílu". 
 
Kromě toho, aby se zabránilo nadměrné čekací době na vytvoření nového spisu u ONEM 
(národní úřad práce) a tudíž potenciálně velké ztrátě příjmů, vláda rovněž 
navrhla okamžitou výplatu jednorázové částky 1 450 EUR (odpovídající minimální denní 
částce, přepočtené na měsíční částku), která bude poté, co byla žádost řádně zpracována, 
odečtena od skutečné částky kompenzace, která bude nakonec vyplacena. 
 
Tato opatření se týkají zaměstnanců a pracovníků. Samostatně výdělečně činné osoby mohou 
požádat fond sociálního zabezpečení o náhradní příjem, známý jako „překlenovací právo“, 
který činí 1 266 EUR měsíčně (1 582,46 EUR měsíčně v případě pracovníků se závislými 
osobami). Kromě jiných podpůrných opatření se federální vláda již 6. března rozhodla povolit 
společnostem a osobám samostatně výdělečně činným odložit platbu sociálního zabezpečení a 
daňových příspěvků. 
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