
 

  

 

 

 

De Belgische Overheden hebben ongekende maatregelen genomen 

om de pandemie van het Coronavirus te bestrijden. 

Deze beslissingen hebben ertoe geleid dat sommige van onze 

klanten onze missies hebben geannuleerd of uitgesteld. 

QP Group moest zich daarom aanpassen aan deze situatie en 

tijdelijke werkloosheid gebruiken voor een deel van haar personeel 

  

 COVID-19 

 Communicatie van 24 maart 2020 

 

Tijdelijke werkloosheid 

Werknemers die momenteel tijdelijk werkloos zijn, zijn per e-mail 

geïnformeerd door QP Group. 

Moet u stappen ondernemen? JA 

1. U moet lid worden van een betalingsorganisatie (vakbond of 

  HVW) 

2. U moet formulier C3.2 CORONA WERKNEMER invullen 

https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/corona/c3.2-werknemer-

corona-invulbaar.pdf 

 

U vindt de volledige procedure op de site van de RVA 

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-

als-tijdelijk-werkloze-aan 

Telewerken 

Medewerkers die op afstand hun werk voortzetten, zijn per e-mail 

geïnformeerd door QP Group. 

Uw managers staan tot uw beschikking om u te helpen bij uw taken. 

Komt u een IT-probleem tegen, dan blijft het IT-team tot uw 

beschikking: IT@quality-partner.be 

Als u zonder werk zit of vastzit voor een aantal van uw taken, neem 

dan contact op met uw manager om de balans op te maken. 
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Verloning maart 2020 

Voorschot - Op 25 maart ontvang je zoals elke maand een 

aanbetaling. Dit wordt met 15% verlaagd voor mensen voor wie 

tijdelijke werkloosheid is geactiveerd. 

 

Saldo - U ontvangt het saldo, berekend op basis van de werkelijke 

uitkeringen in maart 2020, uiterlijk op 6 april. 

 

Te veel betaald - Als de ontvangen bedragen (aanbetaling + saldo) 

te hoog zijn in vergelijking met het bedrag dat u had moeten 

ontvangen, wordt het verschil behouden op de volgende salaris. 

 

 

 

Hebben jullie vragen ? 

Deze donderdag 26/06/2020 omstreeks 15 uur organiseren wij een 

vraag&antwoord sessie. Deze is toegangkelijk via Zoom. Jullie 

krijgen hiervoor een invite gestuurd om eraan deel te nemen. 

      

Respecteer de regels….en bedankt !  

We staan ook op naleving van de regels omtrent hygiëne en 

husiarrest die zijn vastgesteld door de Overheden. 

We danken de mensen die ondanks de situatie voor onze klanten 

blijven werken op onze verschillende sites of thuis. 

En tot slot danken wij u allen voor uw begrip van de maatregelen 

die tijdens deze gecompliceerde periode binnen QP group zijn 

genomen. 

compliquée. 
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