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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 122 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING 

OP INTERPROFESSIONEEL NIVEAU, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE LEEFTIJD VANAF WELKE 

EEN STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG KAN WORDEN TOEGEKEND 

AAN SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS IN EEN ZWAAR BEROEP DIE WORDEN ONTSLAGEN 

 

 

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

 

 

 

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

met name artikel 7, tweede lid dat bepaalt dat in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst 

kan worden gesloten voor een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer een 

opgericht paritair comité niet werkt;  

 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, 

zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014;  

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van 

aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen, geregi-

streerd op 31 december 1974 onder het nummer 3107/CO/CNT, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereen-

komsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, geregistreerd op 31 maart 1976 onder het nummer 3769/CO/CNT, nr. 17 

nonies van 7 juni 1983, geregistreerd op 10 juni 1983 onder het nummer 9411/CO/CNT, nr. 17 duodevicies van 

26 juli 1994, geregistreerd op 9 augustus 1994 onder het nummer 36053/CO/300, nr. 17 vicies van 17 december 

1997, geregistreerd op 22 december 1997 onder het nummer 46641/CO/300, nr. 17 vicies quater van 19 decem-

ber 2001, geregistreerd op 11 januari 2002 onder het nummer 60497/CO/300, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 

2003, geregistreerd op 31 oktober 2003 onder het nummer 68226/CO/300, nr. 17 tricies van 19 december 2006, 

geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81532/CO/300 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015, 

geregistreerd op 27 april 2015 onder het nummer 126893/CO/300;  

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van 27 april 2015 tot vaststelling op interprofessioneel 

niveau, voor 2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan wor-

den toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen, geregistreerd op 19 

mei 2015 onder het nummer 126897/CO/300; 

 

Gelet op het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 gesloten voor de periode 2017-2018; 

 

Overwegende het advies nr. 2.025 dat de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017 heeft uitgebracht; 

 

Overwegende dat artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werk-

loosheid met bedrijfstoeslag, vanaf een datum bepaald na advies uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad, 

voorziet in de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag voor werknemers die gewerkt hebben in het kader van nachtarbeid, maar dat krachtens datzelfde 

koninklijk besluit ervan kan worden afgeweken, mits de leeftijdsgrens onder de 60 jaar voor de periode 2017-

2018 is vastgesteld in een in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die bij konink-

lijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard;  

 

Overwegende dat, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017, de sociale partners er 

zich toe hebben verbonden een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten om de afwijkende regeling in verband 

met de leeftijdsvoorwaarde bepaald in artikel 3, § 3, zevende lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, met 

aanpassing ervan te verlengen met twee jaar; 

 

Hebben de navolgende Interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers … 

 

op 21 maart 2017 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.  
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HOOFDSTUK I  – DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST  

 

 

Artikel 1  

 

Deze overeenkomst is gesloten om uitvoering te geven aan artikel 3, § 3, zevende en achtste lid van het konink-

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

 

Zij heeft tot doel voor de periode 2017-2018 de leeftijd vast te stellen vanaf welke een stelsel van werkloosheid 

met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen. 

 

 

HOOFDSTUK II – TOEPASSINGSGEBIED  

 

 

Artikel 2 

 

Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers die zijn tewerkgesteld op grond van een arbeidsover-

eenkomst en op de werkgevers die hen tewerkstellen.  

 

 

HOOFDSTUK III –  INTERPROFESSIONEEL KADER TOT VASTSTELLING VAN DE LEEFTIJD DIE 

VAN TOEPASSING IS OP DE WERKNEMERS IN EEN ZWAAR BEROEP DIE WOR-

DEN ONTSLAGEN  

 

 

Artikel 3  

 

§ 1.  Voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers in een zwaar beroep die worden 

ontslagen, vastgesteld op 58 jaar.  

 

De werknemer moet worden ontslagen in 2017 en de leeftijd van 58 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk 

op 31 december 2017 en op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.   

 

§ 2.  Voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 wordt de leeftijd vanaf welke een stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers in een zwaar beroep die worden 

ontslagen, vastgesteld op 59 jaar. 

 

De werknemer moet worden ontslagen in 2018 en de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk 

op 31 december 2018 en op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.   

 

Commentaar  

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst maakt gebruik van de mogelijkheid om de afwijkende bepaling in ver-

band met de leeftijdsvoorwaarde bepaald in artikel 3, § 3, achtste lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007, 

met aanpassing ervan te verlengen.  

 

De bepalingen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 gelden voor een periode van twee jaar overeenkomend met twee 

opeenvolgende periodes van een jaar, namelijk van 1 januari 2017 tot 31 december 2017, en van 1 januari 2018 

tot 31 december 2018.  

 

Voor de periode 2017-2018 kunnen de sectoren een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten met toepassing van 

deze overeenkomst. 

 

De sectoren die de afwijkende regeling in verband met de leeftijd met toepassing van artikel 3, §3, zevende en 

achtste lid van het koninklijk besluit, willen toepassen, moeten uitdrukkelijk verwijzen naar deze overeenkomst 

met toepassing van hun collectieve arbeidsovereenkomst.  
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Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan na 2018 worden verlengd of aangepast volgens dezelfde nadere regels 

en voor een nieuwe periode van twee jaar, waarbij de minimumleeftijd van 59 jaar geleidelijk kan worden ver-

hoogd volgens een vooropgesteld tijdpad.  

 

In geval van verlenging of aanpassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst na 2018, moet het voor de 

betrokken werknemer bevoegde paritair comité of subcomité voor de geldigheidsduur van de in de Nationale 

Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde 

collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten waarin uitdrukkelijk is vermeld dat die collectieve arbeids-

overeenkomst is gesloten met toepassing van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsover-

eenkomst.  

 

Het feit dat de sectoren tijdens de periode 2017-2018 geen collectieve arbeidsovereenkomst met toepassing van 

de in de Nationale Arbeidsraad 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 arbeidsovereenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK IV – INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

 

 

Artikel 4  

 

Deze overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd.  

 

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.  

 

 

Gedaan te Brussel, op eenentwintig maart tweeduizend zeventien. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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


