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Zaventem, 30 maart 2018. 
 

Federale regering heeft een akkoord over 
de zware beroepen 

 
De regering heeft in het kader van de pensioenhervorming een akkoord bereikt 
over de criteria voor zware beroepen, zowel voor de overheidssector, de privé 
en de zelfstandigen. Wie aan die criteria voldoet zal vroeger op pensioen 
kunnen of een hoger pensioen kunnen krijgen. De minimumleeftijd voor 
pensioen is 60 jaar. 
 
De regering heeft de criteria als volgt vastgelegd: 

 belastende arbeidsomstandigheden door fysische inconveniënten in de 
werkomgeving of de lichamelijke belasting 

 belastende werkorganisatie 
 verhoogde veiligheidsrisico's 
 emotionele of mentale werkbelasting 

 
Maar het criterium stress kan alleen in rekening worden gebracht als 
verzwarend criterium, samen met minimum één van de drie andere criteria. 
 
Voor wie aan één criterium voldoet, zal een gewerkt jaar voor 1,05 jaar van de 
loopbaan gelden. Voor twee criteria zal het gewerkt jaar voor 1,10 jaar gelden 
en voor drie criteria 1,15 jaar. In het gunstigste geval kan iemand daarbij zes 
jaar vroeger op pensioen gaan. 
 
Uit een snelle analyse van wat er na de ministerraad op de persconferentie is 
gezegd, lijkt het ons duidelijk dat onze NAVAP niet ter discussie staat omdat er 
speciale regimes blijven bestaan. 
 
Anderzijds heeft de gelijkschakeling met het nieuwe systeem dat nog in een 
wetgevend kader dient uitgewerkt te worden tot gevolg, dat de nieuwe waarde 
van een in aanmerking genomen dienstjaar stijgt, wat betekent dat voor velen 
de leeftijd van aanvraag van NAVAP op 58 jaar blijft. 
 

Het is duidelijk dat dit een nadere analyse verdient en we zullen de 
komende weken zeker terugkeren op dit onderwerp. 
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