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SWT (in opzeg na 1/1/15) 

Wat: 

SWT is een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere werknemers waarvan je pas kan 

genieten als je aan de SWT voorwaarden kan voldoen: 

  * leeftijd 

  * anciënniteit 

 * cao (nationaal/sectoraal/onderneming) 

 * ontslag door werkgever 

Betekening opzeg: 

Je wordt ontslagen door de werkgever dmv het betekenen van een opzegtermijn. De opzegging gebeurt 

per aangetekend schrijven en vermeldt naast de kennisgeving van de wil tot beëindiging ook het begin 

en duur van de opzegtermijn. De opzeg heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending 

(zaterdag wordt ook beschouwd als een werkdag). De opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de 

week waarin de opzegtermijn betekend werd. 

Duur van de opzegtermijn: 
Dit wordt bepaald door de opzegregeling van het eenheidsstatuut in voege sinds 1/1/14. Er is sprake van 
een ‘rugzaksysteem’ waarbij de som van opgebouwde opzegtermijn op 31/12/13 (stap 1) en de nieuwe 
opzegtermijn vanaf 1/1/14 (stap 2) de totale duur van de opzegtermijn bedraagt.  

 
 
Stap 1: opgebouwde opzegtermijn op 31/12/13 
Voor bedienden bedraagt de opzegtermijn 1 maand per begonnen jaar anciënniteit. 
 
Stap 2: nieuwe opzegtermijn vanaf 1/1/14 

anciënniteit sinds 1/1/14 opzeg werkgever 

18 < 21 maanden 10 weken 

21 < 24 maanden 11 weken  

2 jaar < 3 jaar 12 weken 

3 jaar < 4 jaar… 13 weken… 

 

Wettelijke schorsingsgronden en J&J toepassing: 

In geval van betekening opzegtermijn ikv SWT zijn de algemeen geldende wettelijke schorsingsgronden 

van toepassing. Deze afwezigheden binnen J&J schorsen de opzegtermijn: 

 arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (ZI, BZ, AO) 

 jaarlijkse vakantie (JV) -> max. 3 JV-dagen mogen in halve dagen opgenomen worden! 

 anciënniteitsverlof (AV) 

 verlegde dag (VD) 
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 verlofdagen omzetting eindejaarspremie (EP) 

 2e kerstdag (KBA) 

 volledige loopbaanonderbreking/tijdskrediet/schorsing ikv thematisch verlof (VOU, VTK) 

 voorlopige hechtenis 

 economische werkloosheid (WH) 

 bepaalde periodes van militaire verplichtingen 

 Europese verlofdagen (EUR) / seniorenverlof (VO) / conventioneel verlof (CV) 

Onderstaande inactiviteitsdagen schorsen de opzegtermijn niet, tenzij ze ingesloten zijn door een 

wettelijke schorsing: 

 weekenddagen 

 tijdskrediet (incl. thematisch verlof) 

 feestdagen 

 (on)betaald afwezig (AR en VV), werktijdverkorting (WV), overdracht verlof (OV),… 

Gezien het bepalen van de uitdienstdatum afhangt van vele factoren, raden wij je aan om enkele 

maanden voor de vermoedelijke ingangsdatum SWT naar ons uit te reiken en je verlofplanning zo vlug 

mogelijk in e-tis in te geven. Bijgevolg kan de finale uitdienstdatum dan ook slechts enkele dagen 

vooraf bepaald worden.  

Gevolgen SWT: 

 De opbouw van het J&J pensioenfondskapitaal stopt bij aanvang SWT. De mogelijkheid bestaat 

om de verworven reserves tot 62j te laten staan in het J&J Pensioenfonds met 

overlijdensdekking en met 6% rendement per jaar. 

Je betaalt sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing op je aanvullend pensioenkapitaal 

(en gemeentebelasting op de ingehouden bedrijfsvoorheffing). 

De aanslagvoet hangt af van de leeftijd waarop je het kapitaal laat uitkeren: 

op 60j: 20%, op 61j: 18%, tussen 62j en 65j: 16,5%, op 65j (+ activiteitsvoorwaarde): 10%. 

 Een nevenactiviteit aanvatten is niet toegelaten tijdens SWT (verderzetting wel, onder vwdn). 

 Vanaf 2015 moet een SWT-er zijn/haar hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief 

verblijven. Je mag  max. 4 weken aaneensluitend per kalenderjaar in het buitenland verblijven.  

 Werknemers die ontslagen worden ikv SWT na 1/1/2015 moeten ‘aangepast’ beschikbaar zijn 
op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Dwz dat je niet actief moet zoeken naar werk maar als 
werkzoekende ingeschreven moet zijn en blijven. Je moet bovendien medewerking verlenen aan 
een aangepaste begeleiding opdat je werkloosheidsuitkering niet in het gedrang zou komen. 
Een aantal vrijstellingen op aanvraag (via formulier C17-dab) is mogelijk onder voorwaarden die 
afhankelijk zijn van het betreffende SWT-stelsel: 

o Op 60 jaar onder het regime van de CAO nr. 17 indien men een beroepsverleden van 42 
jaar kan bewijzen. Onder het algemeen regime – vanaf 1 januari 2015 – is dat op 62 jaar 
mogelijk bij een beroepsverleden van 43 jaar. 

o Voor de bijzondere stelsels voor zware beroepen, zeer lange loopbanen en nachtarbeid 
vanaf 60 jaar of bij een beroepsverleden van 40 jaar (in ’17 vanaf 62j met 42j loopbaan). 
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MINIMUMLEEFTIJD VOOR OPNAME AANVULLEND PENSIOEN  
Tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015 besliste de regering dat de opname van het 
aanvullend pensioen voortaan automatisch verbonden zou zijn met de effectieve ingang van het 
wettelijk (vervroegd) pensioen.  
Daarbij werden reeds enkele overgangsmaatregelen voorgesteld.  
De mogelijkheid van uitkering van de prestatie (liquidatie) uitbreiden tot werknemers die verder 
blijven werken, ook al vervullen zij de voorwaarden om in vervroegd pensioen te gaan;  
De mogelijkheid om het aanvullend pensioenkapitaal vanaf 60 jaar op te nemen, uitbreiden naar 
alle werknemers die in of vόόr 1958 zijn geboren (58 jaar in 2016);  
De mogelijkheid om het aanvullend pensioenkapitaal vanaf 60 jaar op te nemen, uitbreiden naar 
alle werknemers die ontslagen zijn met het oog op SWT vanaf ten vroegste 55 jaar, in het kader 
van een sociaal plan dat vόόr 1 oktober 2015 is afgesloten en neergelegd;  
SWT gelijkstellen met werkloosheid om te genieten van het belastingtarief van 10% in geval van 
liquidatie van het kapitaal op 65 jaar (in plaats van 16,5%).  
 


