
Advies 2021 (nr.10) over de verlenging van de werkloosheid wegens 

overmacht. 

 

 

 
Er is een wijziging in een koninklijk besluit 
wegens COVID.   

Een koninklijk besluit is een wet  
die wordt aangevraagd en ondertekend 
door een of meer ministers.  
Een minister is iemand die het land leidt. 

In maart 2020 heeft de NHRPH gevraagd dat 
men de berekening van de tegemoetkomingen wijzigt. 
 
Tegemoetkomingen zijn het geld dat België geeft  
aan mensen die het nodig hebben,  
bijvoorbeeld personen met een handicap.  

Aan de ene kant,  
wanneer een persoon met een handicap werkt  
en tegemoetkomingen voor zijn handicap ontvangt,  
behoudt hij een groot deel van zijn tegemoetkomingen.  

Aan de andere kant,  
wanneer een persoon met een handicap werkloos is  
en tegemoetkomingen voor zijn handicap ontvangt, 
verliest hij een deel van zijn tegemoetkomingen 

Werkloos zijn 
is wanneer je geen baan meer hebt  
en je geld van België ontvangt  
om elke dag van te leven. 



De NHRPH wou niet dat mensen geld verliezen  
als ze werkloos zijn wegens COVID.    
Er is veel meer werkloosheid tijdens COVID. 

Met deze wijziging worden  
werkloosheidsuitkeringen beschouwd 
als  geld dat men verdient door te werken.  
Als gevolg hiervan verliezen mensen  
die tegemoetkomingen voor hun handicap ontvangen  
niet veel geld van hun tegemoetkomingen  
als ze werkloos zijn tijdens COVID. 

Deze wijziging geldt tijdens de gezondheidscrisis   
tot en met 30 juni 2021. 

Problemen: 

• De NHRPH vraagt zich af  
of de dossiers van alle personen met een handicap  
recht hebben op deze maatregelen. 

• De NHRPH vraagt dat men snel zegt  
welke dossiers recht hebben op deze maatregelen. 

Wat vindt de NHRPH: 

De NHRPH is blij te zien  
dat deze maatregel wordt verlengd. 
Dit is belangrijk voor personen met een handicap. 

De NHRPH vraagt om de gezondheidssituatie  
in juli 2021 te controleren.  

Als de gezondheidssituatie niet is veranderd, 
zegt de NHRPH dat de maatregel nog moet worden verlengd.   

   

 


