ECONOMISCHE RESPONS OP CORONAVIRUS

JobKeeper-vergoeding
Met de JobKeeper-vergoeding van de Australische overheid krijgen in aanmerking
komende bedrijven, getroffen door de economische impact van het Coronavirus,
toegang tot een loonkostensubsidie om hun werknemers te kunnen blijven betalen.
Getroffen werkgevers kunnen vanaf 30 maart 2020 tot 27 september 2020 aanspraak maken op een tweewekelijkse vergoeding van A$ 1.500,- per in aanmerking komende werknemer.
Door de JobKeeper-vergoeding blijven in aanmerking komende werkgevers verbonden aan hun personeel en
kunnen bedrijven na de crisis snel herstarten.
De vergoeding maakt deel uit van het plan van de overheid om de economische impact van het Coronavirus op
te vangen en een brug te slaan naar herstel.

Belangrijke informatie voor werkgevers
Om de JobKeeper-vergoeding te ontvangen, moeten werkgevers hun voornemen om dit aan te vragen
registeren op de website van het Australisch Belastingkantoor (ATO) www.ato.gov.au.
Werkgevers moeten ook beoordelen of ze de nodige omzetdaling (zullen) ervaren – voor de meeste kleinere
bedrijven gaat het om een omzetdaling van 30 procent of meer sinds 1 maart 2020 gedurende een periode van
minstens één maand.
Organisaties zonder winstoogmerk, waaronder liefdadigheidsinstellingen en zelfstandigen (bedrijven zonder
werknemers) die aan de omzettests en vereiste voorwaarden voldoen, mogen ook een aanvraag indienen voor
de JobKeeper-vergoeding.
Als onderdeel van het proces moeten werkgevers informatie over in aanmerking komende werknemers aan de
ATO doorgeven. Dit omvat informatie over het aantal in aanmerking komende werknemers per 1 maart 2020 en
werknemers die momenteel in dienst zijn bij het bedrijf (ook personen die tijdelijk ontslagen of opnieuw
aangenomen zijn).
In aanmerking komende werkgevers krijgen de eerste JobKeeper-vergoeding vanaf de eerste week in mei.

Belangrijke informatie voor werknemers
Als u werknemer bent, zal uw werkgever u informeren of ze namens u aanspraak zullen maken op de JobKeepervergoeding – de meeste werknemers zullen verder niets moeten doen.
Voltijdse en deeltijdse werknemers, waaronder tijdelijk ontslagen werknemers, komen in aanmerking voor de
JobKeeper-vergoeding.
Als een tijdelijke werknemer per 1 maart 2020 ten minste de laatste 12 maanden regelmatig en systemisch voor
een werkgever heeft gewerkt, komt hij/zij ook in aanmerking voor de vergoeding. Per 1 maart 2020 omvatten in
aanmerking komende werknemers:
•

Australische burgers

•

houders van een permanente verblijfsvergunning

•

houders van een speciaal visum (subklasse 444).

Als u in aanmerking komt, zal de JobKeeper-vergoeding een deel van of heel uw inkomen subsidiëren — uw
werknemer is verantwoordelijk voor deze betaling via hun salarissysteem.
In aanmerking komende werknemers krijgen om de twee weken vóór belastingen minimum A$ 1.500,- van hun
werkgever. Er moeten geen pensioenbijdragen betaald worden op eventuele bijkomende betalingen vanwege
de JobKeeper-vergoeding.
Als u doorgaans om de twee weken vóór belastingen minder dan A$ 1.500,- verdient, moet uw werkgever u om
de twee weken vóór belastingen minstens A$ 1.500,- betalen.
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Als uw aanvraag voor een JobKeeper-vergoeding is goedgekeurd, maar u momenteel JobSeeker of andere
inkomenssteun ontvangt, moet u deze gewijzigde situatie aangeven bij de Australische Sociale Diensten
(Services Australia), anders kunt u een schuld oplopen die u moet terugbetalen.
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