Reglement extra toelage voor
(tijdelijke) werklozen - covid-19
De raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2020 keurde het reglement goed,
waarbij een lokale toelage wordt voorzien aan inwoners die tijdelijk werkloos zijn
geworden ten gevolge van covid -19 en hiervoor een uitkering ontvingen.
Met uitbreiding voor uitkeringsgerechtigde werkloz en en rechthebbenden op leefloon .
Gezien de omstandigheden zijn de werkzoekenden niet in staat om werk te zoeken

Artikel 1: Doel van de maatregel
Het lokaal bestuur Nazareth geeft een financiële tussenkomst aan inwoners die werkelijk en effectief
te lijden hebben onder de coronacrisis, meer bepaald de groep van tijdelijke werklozen wegens
overmacht door covid-19.
Deze groep wordt uitgebreid met personen die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn en met personen
die recht hebben op een leefloon omwille van de moeilijkheden om een tewerkstelling te bekomen in
de periode van de lockdown.
Artikel 2: Wie komt in aanmerking?
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Werknemers die door hun werkgever tijdelijk werkloos gesteld zijn in de periode van 15 maart
2020 tot en met 31 augustus 2020 en een uitkering ontvangen door de RVA zonder bijkomende
vergoeding van de werkgever of paritair comité (sectoraal akkoord).
Inwoners die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn in de periode van 15 maart tot en met 31
december 2020 en bijgevolg moeilijkheden ondervinden om een tewerkstelling te bekomen ten
gevolge de coronacrisis.
Rechthebbenden op een leefloon in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december
2020 en bijgevolg moeilijkheden ondervinden om een tewerkstelling te bekomen ten gevolge de
coronacrisis.

Bijzondere basisvoorwaarden:
-

Werkloze werknemers moeten minstens 4/5 of volledig werkloos zijn
Werkloze werknemers ontvangen geen bijkomende vergoedingen van hun werkgever of
door een sectoraal akkoord bovenop hun werkloosheidsuitkering
Werkloze werknemers hebben geen inkomsten uit toegelaten arbeid door een tewerkstelling
in de ‘vitale sector’
Werkloze werknemers ontvangen geen bedrijfstoeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering
(STW’ers)
Rechthebbenden op leefloon ontvangen geen inkomsten uit toegelaten arbeid volgens de
richtlijnen van de federale regering, Koninklijk Besluit van 4 juni 2020, tewerkstelling in de
‘vitale sector’

Artikel 3: Bedrag van de financiële ondersteuning
-

De toelage bedraagt € 50 per week werkloosheid of rechthebbend op leefloon
Voor een maximumperiode van 8 weken vanaf 15 maart 2020
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Artikel 4: Voor te leggen attesten
-

-

-

Attest tijdelijke werkloosheid afgeleverd door de uitbetalingsinstelling met vermelding
begindatum en einddatum van de werkloosheid, vermelding minstens 4/5 werkloos én
vermelding toeslag sectoraal akkoord indien van toepassing.
Attest uitkeringsgerechtigde werkloze afgeleverd door de uitbetalingsinstelling met
vermelding begindatum en einddatum van de werkloosheid, vermelding minstens 4/5
werkloos én vermelding toeslag sectoraal akkoord indien van toepassing;
Attest leefloon met vermelding begindatum en einddatum.
Verklaring op eer, opgenomen in het aanvraagformulier, geen bijkomende toelagen
bovenop de werkloosheid/leefloon te ontvangen zoals omschreven in artikel 2, bijzondere
basisvoorwaarden, van dit reglement.

Artikel 5: Hoe aanvragen?
-

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden via het daartoe bestemde
aanvraagformulier
- samen met
 een kopie van identiteitskaart
 kopie van de bankkaart met het rekeningnummer waarop de toelage mag worden gestort
 en de gevraagde attesten volgens artikel 4 van dit reglement
- Per post op adres Sociaal huis, Zwanestraat 30 – Nazareth
- Elektronisch via het e-mailadres welzijn@nazareth.be
Artikel 6: Aanvraagtermijn en behandeling
De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 9 juli 2020 tot en met 31 maart 2021.
De aanvragen worden uitbetaald na goedkeuring door het vast bureau van het OCMW.
Onterechte aanvragen zullen teruggevorderd worden.
Artikel 7: Start en einddatum van de maatregel
-

Dit reglement treedt in werking op 9 juli 2020.
De aanvragen moeten vóór 31 maart 2021 ingediend worden.

Artikel 8: Slotbepalingen
-

Het reglement is goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2020
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit reglement
Aan dit reglement is een aanvraagformulier gekoppeld
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