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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 118 VAN 27 APRIL 2015 TOT VASTSTELLING 

VOOR 2015-2016 VAN HET INTERPROFESSIONEEL KADER VOOR DE VERLAGING VAN DE 

LEEFTIJDSGRENS NAAR 55 JAAR, VOOR WAT DE TOEGANG TOT HET RECHT OP UITKE-

RINGEN VOOR EEN LANDINGSBAAN BETREFT, VOOR WERKNEMERS MET EEN LANGE 

LOOPBAAN, ZWAAR BEROEP OF UIT EEN ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN OF HER-

STRUCTURERING 

 

------------------------ 

 

 

 

 

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;  

 

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;  

 

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;  

 

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augus-

tus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van 

tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; 

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskre-

diet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd op 18 juli 2012 onder het nummer 110211/CO/300; 

 

Gelet op het Regeerakkoord van 9 oktober 2014 waarin een aanpassing van het regelgevend kader voor lan-

dingsbanen wordt aangekondigd;  

 

Gelet op het akkoord van de Groep van Tien van 17 december 2014;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 

2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgele-

genheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminde-

ring van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; 

 

Overwegende dat laatstgenoemd koninklijk besluit, in uitvoering van het Regeerakkoord, de leeftijdsgrens voor 

uitkeringen voor landingsbanen verhoogt van 55 jaar naar 60 jaar vanaf 1 januari 2015, met een uitzondering 

voor zware beroepen, lange loopbanen en ondernemingen in herstructurering en moeilijkheden waarbij de leef-

tijdsgrens geleidelijk met vijf jaar wordt opgetrokken tot hij in 2019 60 jaar bereikt;  

 

Overwegende dat laatstgenoemd koninklijk besluit, in uitvoering van het akkoord van de Groep van Tien, be-

paalt dat van die geleidelijke verhoging van de leeftijdsgrens voor zware beroepen, lange loopbanen en onder-

nemingen in moeilijkheden of herstructurering kan worden afgeweken, indien voor de periode 2015-2016 een 

collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad een lagere leeftijdsgrens voorziet, zonder dat 

deze lager mag zijn dan 55 jaar, waartoe sectoren of ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen 

toetreden via een collectieve arbeidsovereenkomst;  

 

Overwegende het advies nr. 1.938 dat de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015 hierover heeft uitgebracht;  

 

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers … 

 

Op 27 april 2015 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.  
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HOOFDSTUK I – DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST 

 

 

Artikel 1 

 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevat het interprofessioneel kader, voor 2015-2016, voor de verlaging van 

de leeftijdsgrens naar 55 jaar, wat de toegang van het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan, voor 

werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering 

en is afgesloten in toepassing van artikel 6, §5 van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering 

van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit 

van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidspres-

taties tot een halftijdse betrekking zoals gewijzigd door art. 4 van het Koninklijk Besluit van 30 december 2014. 

 

 

Commentaar 

 

 

De leeftijdsgrens zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft enkel betrekking op de 

toekenning van uitkeringen zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door 

het Koninklijk Besluit van 30 december 2014 en heeft geen betrekking op het recht op een landingsbaan zoals 

voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijds-

krediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. 

 

 

HOOFSTUK II – TOEPASSINGSGEBIED 

 

 

Artikel 2  

 

 

§ 1.  Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers met een arbeidsovereenkomst alsook op de 

werkgevers die hen tewerkstellen. 

 

§ 2.  Voor de toepassing van § 1 worden gelijkgesteld: 

 

  1° met werknemers : de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid 

verrichten onder het gezag van een andere persoon, met uitzondering van de leerlingen; 

 

 2°  met werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen. 

 

 

HOOFDSTUK III – INTERPROFESSIONEEL KADER 

 

 

Afdeling 1 –  Leeftijdsgrens voor een landingsbaan lange loopbaan en zwaar beroep met uitkering 

 

 

Artikel 3 

 

 

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing 

van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidspres-

taties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met een vijfde en die voldoen aan de voorwaar-

den zoals bepaald in artikel 6, §5, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd 

door art. 4 van het Koninklijk Besluit van 30 december 2014. 
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Om op deze leeftijdsgrens een beroep te kunnen doen moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of 

subcomité voor de geldigheidsduur, zoals voorzien in artikel 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereen-

komst, een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst hebben 

afgesloten die uitdrukkelijk stelt dat zij is afgesloten in toepassing van onderhavige collectieve arbeids-

overeenkomst.  

 

 

Commentaar 

 

In onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers 

die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met een vijfde zoals bepaald 

in artikel 6, §5, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door art. 4 van het 

Koninklijk Besluit van 30 december 2014, op voorwaarde dat de werknemer, op het ogenblik van de schriftelijke 

kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestatie: 

 

 Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het Ko-

ninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; 

 

 Ofwel tewerkgesteld is: 

 

a) ofwel minstens 5 jaar gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §1 van 

het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend 

van datum tot datum; 

 

b) ofwel minstens 7 jaar gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §1 van 

het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van da-

tum tot datum. 

 

c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsover-

eenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 

mei 1990; 

 

d) ofwel door een werkgever die behoort tot het paritair comité van het bouwbedrijf, voor zover de werk-

nemer beschikt over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit beves-

tigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer. 

 

Het feit dat sectoren geen collectieve arbeidsovereenkomst met toepassing van de in de Nationale Arbeids-

raad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, belet die sectoren niet een overeenkomst te sluiten 

voor de volgende twee jaar met toepassing van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeids-

overeenkomst. Die redenering geldt ook voor de daaropvolgende perioden van twee jaar. 

 

 

Afdeling 2 - Leeftijdsgrens voor een landingsbaan met uitkering bij ondernemingen in herstructurering of in 

moeilijkheden  
 

 

Artikel 4 

 

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing 

van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidspres-

taties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met een vijfde en die voldoen aan de voorwaar-

den zoals bepaald in artikel 6, §5, 1° van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door 

artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 30 december 2014. 

 

Om op deze leeftijdsgrens een beroep te kunnen doen moet de onderneming waarin de werknemer is tewerkge-

steld erkend zijn als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden en een collectieve ar-

beidsovereenkomst hebben afgesloten naar aanleiding van de herstructurering of de moeilijkheden waarin uit-

drukkelijk gesteld wordt dat toepassing gemaakt wordt van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. 
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Commentaar 

 

In onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers 

die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met een vijfde, zoals bepaald 

in artikel 6, §5, 1° van het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 zoals gewijzigd door artikel 4 van het Ko-

ninklijk Besluit van 30 december 2014, wanneer de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidspresta-

ties gelegen is in de periode van erkenning van de onderneming door de Minister bevoegd voor Werk, als onder-

neming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot 

de werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor zover cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden: 

 

a) de onderneming kadert haar aanvraag tot erkenning binnen een herstructureringsplan en toont aan dat ont-

slagen zijn vermeden; 

 

b) de onderneming toont bij haar aanvraag tot erkenning aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat 

naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd; 

 

c) de Minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan deze voorwaarden is voldaan. 

 

 

HOOFDSTUK IV – INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

 

 

Artikel 5 

 

Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en treedt 

buiten werking op 31 december 2016. Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties 

waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van onderhavige 

overeenkomst.  

 

 

Commentaar 

 

Deze overeenkomst kan na 2016 worden verlengd of aangepast waarbij de minimumleeftijd geleidelijk kan wor-

den verhoogd overeenkomstig een vooropgesteld tijdspad, zoals bepaald in artikel 6, §5 van het koninklijk be-

sluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014.  

 

 

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig april tweeduizend vijftien. 

 

 

 

x               x               x 

 

 

 

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen ver-

bindend wordt verklaard. 

 

 

 

-------------------------- 


