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Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – Leeftijds- en 
loopbaanvoorwaarden in 2022 - New vanaf 1 april 2022 

Behalve overgangsmaatregelen en kliksysteem (zie hiervoor de tabel van de overgangsmaatregelen)  

Gewone stelsels 

 
Mannen Vrouwen 

Leeftijd Loopbaan Leeftijd Loopbaan 

Gewoon 
stelsel en 

stelsel lange 
loopbaan 

Art. 2§1 KB 
3/5/2007 

cao gesloten >  
31.12.2011 

62 40 62 40 

cao nr. 17 62 40 62 371 
cao gesloten < 
01.01.2012 of  
cao gesloten > 
31.12.2011 ter 
verlenging van 
een vroegere 

cao 

62 40 62 352 

Zware 
beroepen 
Art. 3§3 

KB3/5/2007 

Sector- of 
ondernemings-
cao (ongeacht 

de datum 
waarop hij 

gesloten werd) 

603 

35 (+ 
specifieke 

loopbaanvoor-
waarde in 

zwaar beroep) 
(*) 

60 

35 (+ 
specifieke 

loopbaanvoor-
waarde) (*) 

(*) 5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 
15 jaar  
 

Tijdelijke stelsels voor 2021-2022 

Leeftijd Beroepsverleden 
Bijkomende 

voorwaarden 
Bron 

58jaar4 
 

(Art. 3§6 KB 
3.05.2007) 

35 jaar 
mindervalide/zware 
fysieke problemen 

cao nr. 150 van de NAR 

60 jaar  
5 
 

(Art. 3§7 KB 
3.05 2007) 

40 jaar 
Effectieve lange 

loopbaan 
cao nr. 152 van de NAR  

 

 
60 jaar6 

 
33 jaar 

Ofwel 
Waarvan een deel in 
een zwaar beroep (*) 

cao nr.  151 van de NAR + 
sector-cao 

 
 

1 In 2021, 37 jaar voor de vrouwen; vervolgens komt er elk jaar een jaar bij om 40 jaar loopbaanvoorwaarde te bereiken in 2024. 
2 In 2021, 37 jaar voor de vrouwen; vervolgens komt er elk jaar een jaar bij om 40 jaar loopbaanvoorwaarde te bereiken in 2024. 
3 Residuair stelsel. In toepassing van cao nr. 143 van de NAR.    
4 Nationaal vlak, dus van toepassing op alle ondernemingen uit de privésector ). Geen sector- of ondernemings-cao vereist. 
5 Geen sector- of ondernemings-cao vereist voor het recht 
6 Sector-cao in toepassing van cao nr. 151 vereist voor het recht en de leeftijd  
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(Art. 3§1 KB 
3.05 2007) 

 

 
Voor de 

ondernemingen die 
niet tot een PC 

behoren of afhangen 
van een PC dat niet 

werkt 

 
 
 

Ondernemings-
cao/toedtredingsakte/ 

wijziging arbeidsreglement 

Ofwel 
Bouwsector! 

Getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid 

uitgereikt door de 
arbeidsgeneesheer 

cao nr. 151 van de NAR + 
sector-cao 

Ofwel 
20 jaar nachtarbeid 

 
Voor de 

ondernemingen die 
niet tot een PC 

behoren of afhangen 
van een PC dat niet 

werkt 

cao nr. 151 van de NAR + 
sector-cao  

 
 

Ondernemings-
cao/toedtredingsakte/ 

wijziging arbeidsreglement 

(*)5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 
15 jaar  
 

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering 

 
Mannen/vrouwen 

Leeftijd Loopbaan 

Ondernemingen in 
moeilijkheden 

(Art. 14 KB 3/05/2007) 
 

 60 jaar sinds 31 december 2020 
20 jaar als werknemer of 10 jaar 
in de sector tijdens de laatste 15 

jaar 

Ondernemingen in 
herstructurering 

(Art. 15 KB 3/05/2007) 
 

 60 jaar sinds 31 december 2020 
20 jaar als werknemer of 10 jaar 
in de sector tijdens de laatste 15 

jaar 

 

 


