
 

  

VEELGESTELDE VRAGEN CORONAPREMIE 
  
 

1. Wie betaalt de coronapremie?  

De huidige werkgever of de werkgever die de werknemer in dienst had op het ogenblik van 
de betaling van de premie in de onderneming (ten laatste op 15/12/2021). 

 

2. Hoe kan ik bewijzen dat ik recht heb op de basis- en supplementaire coronapremie? 

De basispremie: indien u een effectieve werkdag hebt van 01/04/2020 tot 30/06/2020 en u 
nog steeds onder contract bent ten laatste op 15/12/2021 in dezelfde onderneming. 

Voor de supplementaire premie: via onze app (klik hier), indien de onderneming niet een in 
negatieve code 9901 zit. 

 

3. Heeft een werknemer die in het tweede kwartaal van 2020 voor werkgever A heeft 
gewerkt en sindsdien voor een andere werkgever B werkt (nog steeds in de bouw, 
geen verandering van sector) recht op een coronapremie?  

Neen, want op het ogenblik van de betaling van de coronapremie in onderneming A, maakte 
hij niet langer deel uit van de onderneming. Maar niets belet werkgever B om dit vrijwillig toe 
te staan. 

 

4. Moet ik de coronapremie zelf aanvragen? 

Nee, indien je aan de voorwaarden voldoet, wordt het normaal automatisch toegekend, en 
moet het op de loonstrook van december 2021 staan. Zo niet, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met jou afdeling.  

 

5. Hoe kan ik te weten komen of mijn bedrijf verlies heeft geleden of niet? 

Via onze applicatie (klik hier) door het ondernemingsnummer of btw-nummer van uw bedrijf 
in te voeren.  

 

https://algo.airdev.co/app/124result-1638361482669x406268525234094100
https://algo.airdev.co/app/124result-1638361482669x406268525234094100


 

  

6. Mijn vorige werkgever ging failliet, moet mijn huidige werkgever de coronapremie 
betalen? 

De cao loopt vanaf 1/08/2021, wij geloven dat als je aan de voorwaarden voldoet, dus 1 dag 
daadwerkelijk gewerkt hebben in het tweede kwartaal van 2020, en je bedrijf is failliet gegaan 
na 1/08/2021, dan kan je via je afdeling aanspraak maken op de coronapremie. 
 

 
7. Ik zit in een opzegtermijn, krijg ik dan nog steeds de coronapremie? 

Ja, als je nog in dienst bent op het ogenblik van de uitbetaling van de premie of uiterlijk op 
15/12/2021 en je een effectieve dag hebt gewerkt tijdens het tweede kwartaal van 2020. 
 
 

8. Heb ik als uitzendkracht ook recht op de coronapremie ?  

Voor uitzendkrachten in de bouwsector zijn de regels identiek. Je moet dus voldoen aan 
dezelfde voorwaarden inzake aanwezigheid en daadwerkelijke arbeid. Het uitzendbureau zal 
deze premie betalen. 
 

 


