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1 Het SWT en de  
landingsbaan zijn  
opnieuw mogelijk!

inhoud      1. Het SWT en de landingsbaan zijn opnieuw mogelijk!

SWT
Op 15 juli zijn in de Nationale Arbeidsraad (NAR) verschillende cao’s getekend 
die een verlenging van de SWT-stelsels mogelijk maken in de sectoren. 
Deze NAR-cao’s zijn er gekomen in uitvoering van het Sociaal Akkoord dat 
op 8 juni 2021 werd afgesloten tussen het ACV, het ABVV, het ACLVB en de 
werkgeversorganisaties. 

Op 21 september zijn de sectorale cao’s ondertekend en is het SWT opnieuw 
mogelijk! Alle mogelijkheden in de sector kan je op de achterkant terugvinden.

Landingsbaan
Ook een landingsbaan met uitkering is van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023 
opnieuw mogelijk aan een lagere leeftijd dan 60 jaar! Wil je 4/5de of 1/2de gaan 
werken, dan kan dit nu allebei op de leeftijd van 55 jaar. Je moet wel ofwel een 
loopbaan van 35 jaar kunnen aantonen of in een zwaar beroep hebben gewerkt 
gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in de laatste 15 jaar of 
je hebt 20 jaar met nachtarbeid gewerkt of je werkt in een onderneming die in 
moeilijkheden of in herstructurering is. 

Vragen? 
Aangezien de regelgeving er altijd maar moeilijker op wordt, mag je gerust 
jouw afgevaardigde, ACV-secretariaat of beroepsverbond van ACVBIE 
contacteren voor verdere toelichting, administratieve hulp en berekening van 
jouw vergoedingen!

info

Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE
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Stelsel Duurtijd Voorwaarden Vrijstelling  
beschikbaarheid?

Medisch SWT 1/1/2021 – 30/6/2023

• Je bent doelgroepwerknemer of 
je bent erkend als persoon met 
een handicap

• 58 jaar
• 35 jaar loopbaan

Ja, je hoeft dit enkel 
aan te vragen. Er zijn 

geen bijkomende 
voorwaarden

SWT  
Zwaar beroep 

(33 jaar  
loopbaan)

1/7/2021 – 30/6/2023

• 60 jaar
• 33 jaar loopbaan
• 10 jaar ondernemingsanciën-

niteit
• Je oefende een zwaar beroep uit 

gedurende 5 jaar in jouw laatste 
10 loopbaanjaren of 7 jaar in 
jouw laatste 15 loopbaanjaren

• Zwaar beroep = wisselende 
ploegen, onderbroken diensten 
of 20 jaar nachtarbeid

Ja, bij 
62 jaar of 42 jaar 
beroepsverleden

SWT Lange 
loopbaan 1/7/2021 – 30/6/2023

• 60 jaar
• 40 jaar loopbaan
• 10 jaar ondernemingsanciën-

niteit

Ja, bij
62 jaar of 42 jaar  
beroepsverleden

SWT  
Zwaar beroep 

(35 jaar  
loopbaan)

1/7/2021 – 30/6/2023

• 60 jaar
• 35 jaar loopbaan
• 10 jaar 

ondernemingsanciënniteit
• Je oefende een zwaar beroep uit 

gedurende 5 jaar in jouw laatste 
10 loopbaanjaren of 7 jaar in 
jouw laatste 15 loopbaanjaren

• Zwaar beroep = wisselende 
ploegen, onderbroken diensten 
of 20 jaar nachtarbeid

Ja, bij 
62 jaar of 42 jaar  
beroepsverleden

Algemeen  
Stelsel 2021 - 2022

• 2021: 
 ) 62 jaar
 )  Mannen 40 jaar loopbaan en 
vrouwen 37 jaar loopbaan

•  2022:
 )  62 jaar
 )  Mannen 40 jaar loopbaan en 
vrouwen 38 jaar loopbaan

Ja, bij 43 jaar  
beroepsverleden

Welke SWT-stelsels zijn er in de sector?


