Informatie over de COVID-19 Disaster Payment
Dit is een eenmalige vergoeding voor mensen die in aanmerking komen omdat ze werk en inkomen
verloren vanwege een volksgezondheidsorder van een staat of territorium door COVID-19. Dit
omvat een lockdown, hotspot of beperkte verplaatsingen.
De COVID-19 Disaster Payment (COVID-19-rampvergoeding) is niet belastbaar.
U komt eventueel in aanmerking voor de COVID-19 Disaster Payment als u aan alle algemene
geschiktheidsregels voldoet alsook de regels voor uw situatie. De algemene geschiktheidsregels
zijn als volgt:
• u bent 17 jaar of ouder
• u hebt minstens 8 uur of een volledige dag werk en inkomen verloren door een lockdown in uw
staat of territorium en hebt geen geschikte verlofrechten i.v.m. met de pandemie
• u krijgt geen Pandemic Leave Disaster Payment (rampvergoeding voor pandemieverlof),
staats- of territoriumvergoeding voor kleine bedrijven, Dad and Partner Pay (vergoeding als
vader of partner), Parental Leave Pay (uitkering voor ouderschapsverlof) of pandemische
staats- of territoriumvergoeding voor dezelfde periode
• u woonde of werkte in of bezocht een door het Gemenebest verklaarde COVID-19-hotspot die
onderhevig is aan een order voor beperkte verplaatsing
• u krijgt uw gewoonlijk inkomen niet en uw werkgever krijgt geen vergoedingen voor Retaining
Domestic Airline Capability (vermogen om binnenlandse luchtvaartmaatschappijen te
behouden) namens u.
U voldoet aan de vereiste van leven of werken in een door het Gemenebest verklaarde
COVID-19-hotspot als het volgende van toepassing is:
•
•

u woont of werkt in een gebied waar geen lockdown van kracht is
u kunt niet werken omdat u niet naar of uit het lockdown-gebied kunt reizen.

Als u tijdens de relevante periode delen van een door het Gemenebest verklaarde COVID-19
hotspot bezocht en onderworpen was aan een tweede volksgezondheidsorder met beperkte
verplaatsing tot gevolg, komt u eventueel ook in aanmerking.
U hoeft niet meer te voldoen aan de geschiktheidsregel van een door het Gemenebest verklaarde
COVID-19-hotspot als de volgende twee van toepassing zijn:
•
•

uw staat of territorium heeft 80% volledige vaccinatie met een COVID-19-vaccin behaald
we hebben uw aanvraag voor een COVID-19 Disaster Payment toegekend voor een
relevante periode die de datum waarop uw staat of territorium 80% volledige vaccinatie
voor COVID-19 behaalt omvat.

Een volledige dag van uw gewoonlijk werk is werk dat gepland was en dat u niet kon uitvoeren
vanwege een order voor verplaatsingsbeperking. Dit omvat het niet kunnen bijwonen van voltijds,
halftijds of tijdelijk ploegwerk van minder dan 8 uur.
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Als u een Centrelink- of Department of Veteran’s Affairs
(Ministerie van Veteranenzaken; DVA)-vergoeding krijgt
Als u een geschikte Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt en aan alle geschiktheidsregels voldoet,
kunt u een aanvraag indienen voor een COVID-19 Disaster Payment.
U moet tijdens de 8 weken voor uw vorderingsperiode minstens eenmaal uw arbeidsinkomen aan
ons gemeld hebben. Deze regel geldt niet voor u als u blind bent en een Age Pension
(ouderdomspensioen) of Disability Support Pension (arbeidsongeschiktheidsvergoeding) krijgt.
U moet één van de volgende soorten inkomenssteun krijgen:
•

Age Pension

•

Austudy

•

Carer Payment (vergoeding voor verzorgers)

•

Disability Support Pension

•

JobSeeker Payment (Jobseeker-vergoeding)

•

Parenting Payment (oudervergoeding)

•

Special Benefit (bijzondere steun)

•

Farm Household Allowance (vergoeding landbouwershuishouden)

•

Youth Allowance (jeugdvergoeding)

•

Widow Allowance (vergoeding weduwe/weduwnaar)

•

Partner Allowance (partnervergoeding)

•

ABSTUDY Living Allowance (ABSTUDY-onderhoudsuitkering)

•

Income support supplement (bijkomende inkomenssteun) volgens de Veterans’ Act
(Veteranenwet)

•

Service pension (pensioen) volgens de Veterans’ Act

•

Veteran payment (veteranenvergoeding) volgens de Veterans’ Act

•

Education Allowance (studietoelage) volgens de Veterans’ Act.

U zult uw regelmatige Centrelink- of DVA-vergoeding krijgen op uw gewoonlijke betaaldata. U
hoeft de COVID-19 Disaster Payment niet bij Centrelink te melden als inkomen.

Als u geen Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt
Als u aan alle geschiktheidsregels voldoet en geen geschikte Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt,
kunt u een aanvraag indienen voor een COVID-19 Disaster Payment.
U moet Australisch ingezetene zijn of houder van een visum waarmee u kunt werken in Australië.
U kunt de details en voorwaarden van uw visum, waaronder uw recht om in Australië te werken
controleren via het Department of Home Affair’s VEVO-systeem (online controle van uw recht op
een visum van het Department of Home Affairs (Ministerie van binnenlandse zaken)).
U kunt de COVID-19 Disaster Payment maar van één locatie vorderen. Als u denk dat u in
aanmerking komt voor meer dan één locatie, moet u beslissen welke het best bij u past.
Ga voor meer informatie, inclusief locaties, vergoedingsbedragen en relevante periodes, naar
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
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Als uw staat of territorium 70% of 80% volledige vaccinatiepercentages bereikt
Automatische COVID-19 Disaster Payments stoppen als 70% van de mensen van 16 jaar of ouder
in uw staat of territorium volledig gevaccineerd zijn met 2 doses van een COVID-19-vaccin.
Als u nog steeds getroffen bent door beperkte verplaatsingen of lockdown, moet u elke week
opnieuw een aanvraag indienen voor de COVID-19 Disaster Payment zodat we weten dat u nog
steeds in aanmerking komt.
Als 80% van de mensen van 16 jaar of ouder in uw staat of territorium volledig gevaccineerd zijn
met 2 doses van een COVID-19-vaccin, zal uw COVID-19 Disaster Payment wijzigen.
U kunt alleen een nieuwe aanvraag indienen voor een COVID-19 Disaster Payment als uw
COVID-19 Disaster Payment werd toegekend voor een relevante periode die de datum waarop uw
staat of territorium 80% volledige vaccinatie behaalt omvat.
Als uw COVID-19 Disaster Payment werd toegekend voor een relevante periode die de datum
waarop uw staat of territorium 80% volledige vaccinatie behaalt omvat, kunt u een nieuwe
aanvraag indienen voor de vergoeding voor maximum 2 extra weken.
De COVID-19 Disaster Payment zal gedurende een periode van 2 weken verlagen.
In de eerste week nadat een staat of territorium 80% volledige vaccinatie behaalt, wordt de
COVID-19 Disaster Payment één betaling van:
•
•

$ 450 als u meer dan 8 uur of een volledige dag werk hebt verloren en u geen geschikte
Centrelink- of Department of Veterans’ Affairs (DVA)-vergoeding krijgt
$ 100 als u meer dan 8 uur of een volledige dag werk hebt verloren en u een geschikte
Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt

In de tweede week nadat een staat of territorium 80% volledige vaccinatie behaalt, wordt de
COVID-19 Disaster Payment:
•
•

één betaling van $ 320 als u meer dan 8 uur of een volledige dag werk hebt verloren en u
geen geschikte Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt
beëindigd als u een geschikte Centrelink- of DVA-vergoeding krijgt.

Na deze periode zullen COVID-19 Disaster Payments niet meer beschikbaar zijn in uw gebied.
Ga voor meer informatie naar:
•
•
•

servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment voor informatie in het Engels
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, waar u informatie in uw eigen taal kunt lezen,
beluisteren of bekijken
of bel 131 202 om in uw eigen taal met ons te praten.

Als u niet meer in aanmerking komt voor de COVID-19 Disaster Payment, kunt u ontdekken welke
andere vergoeding of steun u eventueel kunt krijgen. Ga hiervoor naar
servicesaustralia.gov.au/covid19
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Bel 131 202 om in uw eigen taal met ons te praten over Centrelink-vergoedingen en -diensten.
Opmerking: voor gesprekken van uw vaste lijn naar ‘13’-nummers van eender waar in Australië
worden vaste tarieven aangerekend. Dat tarief kan verschillen van de prijs van een plaatselijk
gesprek en kan ook variëren tussen verschillende aanbieders van telefoondiensten. Gesprekken
van uw vaste lijn naar ‘1800’-nummers zijn gratis. Gesprekken van openbare of mobiele telefoons
kunnen eventueel getimed worden en hier kan eventueel een hoger tarief voor worden
aangerekend.
Disclaimer: deze informatie geldt vanaf 20 oktober 2021. De informatie in deze publicatie dient
enkel als richtlijn voor vergoedingen en diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing of
u al dan een aanvraag voor vergoeding wilt indienen, afhankelijk van uw specifieke
omstandigheden.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
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You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for
COVID-19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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