
1/5 landingsbaan 55 jaar 1/2 landingsbaan 55 jaar

  Min. 6 maanden   Min.3 maanden

  Max. tot aan de pensioenleeftijd   Max. tot aan de pensioenleeftijd

  Bij start recht 55 jaar of ouder zijn   Bij start recht 55 jaar of ouder zijn 

  Bij aanvraag 25 jaar BVL in loondienst   Bij aanvraag 25 jaar BVL in loondienst

  Bij aanvraag 2 jaar dienst in firma hebben (tenzij WG akkoord is met kortere anciënniteit)   Bij aanvraag 2 jaar dienst in firma hebben (tenzij WG akkoord is met kortere anciënniteit)

  Laatste 2 jaar voor aanvraag voltijds gewerkt hebben, gewoonlijk in 5- of 6-dagenweek of al in 1/5 

tijdskrediet zitten
  Laatste 2 jaar voor aanvraag gewerkt hebben in regime van min. ¾ van voltijdse betrekking

  Via aangetekende brief of kopie laten teken voor ontvangst   Via aangetekende brief of kopie laten tekenen voor ontvangst

  3 maanden voor de gewenste datum in bedrijven > 20 WN’s   3 maanden voor de gewenste datum in bedrijven > 20 WN’s

  6 maanden voor de gewenste datum in bedrijven ≤ 20 WN’s   6 maanden voor de gewenste datum in bedrijven ≤ 20 WN’s

  Via formulier C61 tijdskrediet landingsbanen cao 103   Via formulier C61 tijdskrediet landingsbanen cao 103 

Ø  Via de E-box op www.rva.be Ø  Via de E-box op www.rva.be
  Ja vanaf 60 jaar   Ja vanaf 60 jaar

  Vroeger kan mits voldaan aan de leeftijdsvoorwaarde en aan een van de bijzondere voorwaarden 

(35 jaar BVL in loondienst OF 20 jaar nachtarbeid OF min. 5/7 jaar in voorbije 10/15 jaar actief geweest 

in wisselende ploegen,   regelmatige nachtarbeid of onderbroken diensten OF arbeidsongeschikt 

verklaard in PC 124 OF tewerkgesteld zijn in bedrijf in moeilijkheden of herstructurering)

  Vroeger kan mits voldaan aan de leeftijdsvoorwaarde en aan een van de bijzondere voorwaarden 

(35 jaar BVL in loondienst OF 20 jaar nachtarbeid OF min. 5/7 jaar in voorbije 10/15 jaar actief geweest 

in wisselende ploegen,   regelmatige nachtarbeid of onderbroken diensten OF arbeidsongeschikt 

verklaard in PC 124 OF tewerkgesteld zijn in bedrijf in moeilijkheden of herstructurering))

Vlaamse aanmoedigingspremie mogelijk?   Neen, tenzij social profit   Neen, tenzij social profit

  Voor jaren onder 60 jaar wordt pensioen berekend op 4/5 loon + 1/5 minimumjaarrecht   Voor jaren onder 60 jaar wordt pensioen berekend op 1/2 loon + 1/2 minimumjaarrecht

Voor jaren boven 60 jaar wordt pensioen gedurende 5 jaar berekend op fictief voltijds loon
Voor jaren boven 60 jaar wordt pensioen gedurende 2 jaar berekend op fictief voltijds loon; voor de 

resterende duur wordt pensioen berekend op ½ loon + ½ minimumjaarrecht

  Uitzondering voor zwaar beroep, bedrijf in moeilijkheden of herstructurering of arbeidsongeschikte 

bouwvakker waarvoor pensioen altijd berekend wordt op fictief voltijds loon

  Uitzondering voor zwaar beroep, bedrijf in moeilijkheden of herstructurering of arbeidsongeschikte 

bouwvakker waarvoor pensioen altijd berekend wordt op fictief loon

 Landingsbaan op 55 jaar

Meer informatie?

Ø  www.rva.be

Ø  www.tijdskrediet.be

Ø  www.onprvp.fgov.be 

Ø  http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies

Ø  Loopbaandienstverlening.antwerpen@acv-csc.be 

Voor hoe lang?

Voorwaarden landingsbaan

Hoe aanvragen bij werkgever?

Hoe aanvragen bij RVA?

RVA-uitkering mogelijk?

Welke gevolgen voor pensioen?
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