Coronapremie PC 112
Onlangs werd er een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in PC 112 (garages) m.b.t. de
coronapremie. Via dit bericht willen wij jullie hierover graag informeren.
Wij hebben de bevestiging nodig dat deze premie berekend mag worden en zo ja voor welk
bedrag. Bijgevolg verzoeken wij jou om DIT INVULFORMULIER zo snel mogelijk te
vervolledigen en dit uiterlijk tegen 10/12/2021.

1) Coronapremie
1.1)

Voor welke ondernemingen en voor welk bedrag?

Er wordt een coronapremie toegekend, in de vorm van elektronische of papieren
consumptiecheques, en dit uiterlijk op 31/12/2021.
Deze coronapremie bestaat uit twee delen, namelijk:
- een basispremie van € 200 aan alle arbeiders;
- een variabele premie van € 175 bovenop de basispremie voor de ondernemingen met
bedrijfswinst in 2020 (code 9901 van de jaarrekening).
Coronapremies die reeds werden toegekend op ondernemingsniveau, zullen in mindering
mogen worden gebracht op het variabele gedeelte van de premie.
Ondernemingen waar het maximumbedrag van € 500 aan coronapremies reeds werd
toegekend en die een omzetting wensen van de basispremie van € 200 in een gelijkwaardig
voordeel, moeten hiervoor een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau
sluiten.

1.2)

Voor welke werknemers?

Voor de toekenning van de basispremie en de variabele premie geldt dat de arbeiders in dienst
moeten zijn op 15/11/2021 en minstens 60 effectieve arbeidsdagen gepresteerd moeten
hebben in de referteperiode die loopt vanaf 01/01/2021 t.e.m. 15/11/2021.
Voor arbeiders die minder dan 60 dagen effectief gepresteerd hebben, zal er een pro rata
berekening gebeuren, alsook voor deeltijdse arbeiders.

1.3)

Praktische informatie

Na de berekening van de coronapremie, onder de vorm van consumptiecheques, zullen wij de
bestelling van de cheques plaatsen. Deze zullen bij jullie vaste leverancier besteld worden,
onder de vorm van elektronische cheques. Indien jullie nog geen vaste leverancier hebben,
dan zullen wij de bestelling bij Monizze plaatsen.

Voor meer concrete informatie over deze coronapremie kan je terecht bij jouw
dossierbeheerder.

