
Periode
Samenwonende 
met gezinslast

Alleenstaande Samenwonende

eerste 3 maanden 65% met loongrens 
van 2497,42 bruto 
voor uitkeringsaanvra-
gen vanaf 1/9/2015 of 
max. 1623,44/maand

65% met loongrens 
op 2497,42 bruto voor 
uitkeringsaanvragen 
vanaf 1/9/2015 of max. 
1623,44/maand

65% met loongrens van 2497,42 bruto 
voor uitkeringsaanvragen vanaf 1/1/2013 of 
max. 1623,44/maand

3 daaropvolgende 
maanden

60% met loongrens 
van 2497,42 bruto of 
max. 1498,38/maand

60% met loongrens 
van 2497,42 bruto of 
max. 1498,38/maand

60% met loongrens van 2497,42 bruto of 
max. 1498,38/maand

6 daaropvolgende 
maanden

60% met loongrens 
van 2327,64 bruto of 
max. 1396,46/maand 

60% met loongrens 
van 2327,64 bruto of 
max. 1396,46/maand

60% met loongrens van 2327,79 bruto of 
max. 1396,46/maand

+12 maanden
werkloosheid

13de t.e.m. 14de 
maand

60% met loongrens 
van 2175,13 bruto of 
max. 1305,20/maand 

55% met loongrens 
van 2127,79 bruto of 
max. 1170,26/maand

40% met loongrens van 2175,13 bruto of 
max. 869,96/maand

15 tot 24 maanden 
werkloosheid in 
functie van loopbaan 
(2 maand bijkomend 
per gewerkt jaar)

60% met loongrens 
van 2175,13 bruto of 
max. 1305,20/maand

55% met loongrens 
van 2127,79 bruto of 
max. 1170,26/maand

40% met loongrens van 2175,13 bruto of 
max. 869,96/maand

25 tot 30 maanden 
werkloosheid

max. 1275,56/maand max. 1130,74/maand max. 798,72/maand

31 tot 36 maanden 
werkloosheid

max. 1246,18/maand max. 1090,96/maand max. 727,48/maand
min. 642,72/maand
Vanaf 31ste maand kan bedrag verhoogd 
worden als partner ook werkloos is en max. 
869,96 bruto per maand krijgt. In dat geval 
wordt bedrag verhoogd tot min. 674,70/
maand.

37 tot 42 maanden 
werkloosheid

max. 1216,54/maand max. 1051,44/maand max. 655,98/maand

43 tot 48 maanden 
werkloosheid

max. 1187,16/maand max. 1011,66/maand max. 584,74/maand

vanaf 49 maanden 
werkloosheid

max 1157,52/maand
Dit bedrag is ook 
het minimumbedrag 
dat steeds wordt 
toegekend na uitput-
ting van het aantal 
maanden.

max. 972,14/maand
Dit bedrag is ook 
het minimumbedrag 
dat steeds wordt 
toegekend na uitput-
ting van het aantal 
maanden.

max. 513,50/maand
Dit bedrag is ook het min. dat steeds wordt 
toegekend na uitputting van het aantal 
maanden, tenzij partner ook werkloos is 
en max. 869,96 bruto per maand krijgt. In 
dat geval wordt bedrag verhoogd tot min. 
674,44/maand.

(bedragen in euro)

Samenwonende 
met gezinslast

Alleenstaande Samenwonende

50-54
(voorwaarde: je kreeg 
de anciënniteitstoe-
slag al vóór 1/9/2012)

min. 1213,16/maand;
max. 1426,62/maand

min. 1015,04/maand;
max. 1213,68/maand

min. 824,46/maand;
max. 978,90/maand

Vanaf 55 min. 1213,16/maand;
max. 1426,62/maand

min. 1115,66/maand;
max. 1305,20/maand

55-57 
min. 918,84/maand;
max. 1087,58/maand

58-64 
min. 1010,10/maand;
max. 1196,26/maand

(bedragen in euro)

Leeftijd Voorwaarden

55 Voor ondernemingen erkend in herstructurering of in moeilijkheden waarvan de begindatum 
van de periode van erkenning in 2015 lag. Voor ondernemingen waarvan de erkenningsperiode 
aanvangt in 2016 blijft SWT op 55 mogelijk voor zover een bedrijfs-cao dit voorziet. Anders 
wordt de minimumleeftijd 56 jaar.

56

57 Overgangsvoorwaarden:
voorwaarden voor oude sector-cao’s aan 57 jaar:

58

60 Overgangsvoorwaarden:
• cao 17:

62 • 40 jaar beroepsverleden voor mannen
• 31 jaar beroepsverleden voor vrouwen in 2015, 32 jaar in 2016, 33 in 2017,... tot 40 in 2024.

40+ jaar loopbaan 
(cao 92, 96 en 115)

cao bouw + attest 
arbeidsgeneesheer 
of 20 jaar nacht-
arbeid

Overgangsvoorwaarden:
• ontslagen vóór 1/1/2016
• 56 jaar aan het einde van de arbeidsovereenkomst en ten laatste
   op 31/12/2015
• 40 jaar beroepsverleden op het einde van de arbeidsovereenkomst

Overgangsvoorwaarden:
• ontslagen vóór 1/1/2015
• 56 jaar aan het einde van de arbeidsovereenkomst en ten laatste
   op 31/12/2014
• 33 jaar beroepsverleden op het einde van de arbeidsovereenkomst

ontslagen vóór 1/1/2015 + 60 jaar aan het einde van de arbeidsovereenkomst en ten laatste 
op 31/12/2016 (behalve als de wettelijke opzegtermijn na 31/12/2016 eindigt) 
40 jaar beroepsverleden voor mannen; 31 jaar beroepsverleden voor vrouwen in 2015, 32 
jaar in 2016, 33 in 2017,…

Vastklikken van rechten mogelijk indien de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bereikt zijn 
ten laatste op 31/12/2014. Bijvoorbeeld: vrouw van 60 jaar met 28 jaar beroepsverleden in 
2014: zij kan in SWT treden in 2017 (wanneer de vereiste loopbaanduur 33 jaar bedraagt) aan 
de voorwaarden van 2014 (28 jaar loopbaan).

Sector- of bedrijfs-cao die de leeftijd van 60 jaar voorziet voorwaarde dat de cao is neerge-
legd vóór 1/7/2015 en geldig tot max. 31/12/2017.

Ontslag tijdens de looptijd van de cao: leeftijd van 60 jaar aan het einde van de arbeidsove-
reenkomst en vóór het aflopen van de cao 
40 jaar beroepsverleden voor mannen; 31 jaar beroepsverleden voor vrouwen in 2015, 32 
jaar in 2016, 33 in 2017,… ten laatste aan het einde van de arbeidsovereenkomst.
Vastklikken van rechten mogelijk op voorwaarde dat de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden 
bereikt zijn vóór het aflopen van de cao => ontslag mogelijk na afloop van cao.

35 jaar loopbaan waarvan 5 in de voorbije 10 jaar, ofwel 7 in de voorbije 15 jaar in een zwaar 
beroep (d.w.z. arbeid in alternerende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid)

35 jaar loopbaan + ernstige lichamelijke problemen ten gevolge van beroepsarbeid (cao 114)

33 jaar loopbaan met 20 jaar nachtwerk 
 of 
33 jaar loopbaan waarvan 5 in de voorbije 10 jaar, ofwel 7 in de voorbije 15 jaar in een zwaar 
beroep (d.w.z. arbeid in alternerende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid)
 of 
33 jaar loopbaan in de bouw + attest arbeidsgeneesheer

40 jaar loopbaan (vanaf 1/1/2017: 60 jaar tenzij een kader-cao in de NAR een lagere leeftijd 
voorziet)

• ontslagen vóór 1/1/2015
• 57 jaar ten laatste op 31/12/2014
• 38 jaar beroepsverleden aan het einde van de arbeidsovereenkomst

Jaar Leeftijd Loopbaan Uitzonderingen

2016 62 40 jaar 60 jaar indien 42 jaar loopbaan
61 jaar indien 41 jaar loopbaan

2017 62,5 41 jaar 60 jaar indien 43 jaar loopbaan
61 jaar indien 42 jaar loopbaan

2018 63 41 jaar 60 jaar indien 43 jaar loopbaan
61 jaar indien 42 jaar loopbaan

vanaf 2019 63 42 jaar 60 jaar indien 44 jaar loopbaan
61 jaar indien 43 jaar loopbaan

Eindeloopbaan: je rechten

4/5de  Voltijds gewerkt 
hebben gedurende 
de afgelopen 24 
maanden

1/2de Minstens 3/4de 
gewerkt hebben 
gedurende de laatste 
24 maanden

Integraal behoud van sociale rechten en 
volledige gelijkstelling voor de pensioen-
berekening op basis van het laatste loon. 

Integraal behoud van sociale rechten en ge-
lijkstelling voor de pensioenberekening op 
basis van het laatste loon gedurende het 
equivalent van 1 jaar. Vervolgens: op basis 
van het minimumrecht.

Samenwonende Alleenstaande

€ 222,52 bruto  € 268,53 bruto

€ 144,64 netto € 174,55 netto
of € 222,48 netto voor 

eenoudergezinnen

€ 311,39 netto  € 396,91 netto

€ 479,06 bruto

Voorwaarden Uitkering/maand Gelijkgestelde periodes

Vervroegd pensioen

Het vervroegd pensioen is enkel mogelijk indien je een be-
paald aantal loopbaanjaren kunt aantonen (met minstens 
104 gewerkte of gelijkgestelde dagen). Deze voorwaarden 
zullen nog worden verstrengd tegen 2019.
Werkenden, werkzoekenden en invaliden mogen met ver-
vroegd pensioen voor zover ze genoeg loopbaanjaren 
hebben.
SWT’ers (bruggepensioneerden) moeten tot 65 jaar wach-
ten.

Landingsbaan 60 jaar 
De landingsbaan vanaf 60 jaar blijft mogelijk voor wie 25 
jaar actieve loopbaan heeft en twee jaar anciënniteit bij 
dezelfde werkgever (of minder in overeenstemming met 
de werkgever).

Werkloosheid met bedrijfstoeslag
(SWT of vroegere brugpensioen)
Wanneer een onderneming oudere werknemers ontslaat, 
is SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, 
het vroegere brugpensioen) een betere optie dan ge-
wone werkloosheid. De voorwaarden voor SWT werden 
verstrengd.

De anciënniteitstoeslag bestond voor werkloze 
50-plussers met minstens 20 jaar loopbaan. De an-
ciënniteitstoeslag werd op 1 januari 2015 afgeschaft 
voor nieuwe werklozen. 

Uitzonderingen:
je genoot de toeslag in de loop van 2014;

je werd uiterlijk op 30/6/2015 ontslagen in het kader 
van collectief ontslag aangekondigd in de periode 
van 1/10/2012 tot en met 30/11/2014 en was op de 
datum van ontslag 50 jaar of ouder met minstens 
20 jaar loopbaan. Je krijgt de toeslag vanaf je 
55ste na één jaar volledige werkloosheid;

je werd ontslagen in het kader van collectief ont-
slag aangekondigd na 30/11/2014 en bij de eerste 
uitkeringsaanvraag na het collectief ontslag was 
je 56 met minstens 20 jaar loopbaan. Je krijgt de 
toeslag na één jaar werkloosheid op voorwaarde 
dat je 57 bent (geldt voor 2016);

je: 

hebt minstens 5 van de laatste 10 of 7 van de laat-
ste 15 jaar gewerkt in een zwaar beroep (ploegen, 
nacht of onderbroken dienst) of

hebt 20 jaar nachtarbeid gedaan of

hebt gewerkt in de bouwsector en beschikt over 
een medisch attest of

je bewijst een lange loopbaan van 35 jaar

Je krijgt de toeslag na één jaar werkloosheid op 
voorwaarde dat je 57 jaar bent (geldt voor 2016) en 
20 jaar loopbaan hebt.

Oudere werkloze met anciënniteitstoeslag

Oudere werkloze zonder anciënniteitstoeslag
Werkloosheidsuitkeringen zijn degressief. Dat wil 
zeggen dat het bedrag vermindert in de tijd om uit-
eindelijk te komen tot een forfait afhankelijk van het 
statuut. 

We onderscheiden drie periodes. De eerste perio-
de, dezelfde voor iedereen, begint op de eerste dag 
van werkloosheid met uitkering tot en met de 12de 
maand. De tweede periode begint vanaf de 13de 
maand en varieert, vanaf de 15de maand, naar-
gelang het beroepsverleden (een verlenging van 
twee maanden per gewerkt jaar). De derde periode 
volgt op de tweede, met name ofwel vanaf de 15de 
maand in geval van onvoldoende beroepsverleden; 
ofwel vanaf de 49ste maand in geval van een lang 
beroepsverleden.


