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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2016/11 

 
 
De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een 
Federale Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 
november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak 
om op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit 
te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking 
tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. 
 
Met toepassing van artikel 3, §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor 
Ouderen volgend advies uit:  
 
 

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE 
DE GELIJKSTELLING VAN HET EINDELOOPBAAN-TIJDSKREDIET 

 
 

SITUERING VAN HET ADVIES 

 
De perioden van tijdskrediet worden enkel gelijkgesteld voor de berekening voor het 
pensioen indien een RVA-uitkering wordt toegekend. 
Het recht op de RVA-uitkering voor het eindeloopbaantijdskrediet wordt als volgt 
geregeld:  
Aan de volgende voorwaarden moet onder andere zijn voldaan: 

- een beroepsverleden van 25 jaar 
- de minimumduur voor tijdskrediet naleven 
- 60 jaar zijn.  

 
De algemene regel is dus dat men 60 jaar moet zijn om recht te hebben op de RVA-
suitkering (en bijgevolg op de gelijkstelling). 
Uitzondering op deze regel: men kan de uitkering ontvangen vanaf de leeftijd van 55 jaar, 
indien een van de volgende voorwaarden is vervuld:  

- 35 jaar beroepsverleden 
- ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering 
- zware beroepen 
- nachtwerk (20 jaar) 
- werk in de bouwsector en arbeidsongeschikt om gezondheidsredenen om de 
beroepsactiviteit voort te zetten  

 
 
De leeftijd van 55 jaar evolueert geleidelijk:  
56 jaar vanaf 01/01/2016 
57 jaar vanaf 01/01/2017 
58 jaar vanaf 01/01/2018 
60 jaar vanaf 01/01/2019 
 
De uitkering wordt aldus afgeschaft vanaf 1 januari 2019. Er is dus geen gelijkstelling 
meer voor het pensioen vóór de leeftijd van 60 jaar. 
 
Hoe worden deze perioden van tijdskrediet gelijkgesteld? 
De gelijkstelling berust op een minimumrecht per loopbaanjaar, namelijk een bedrag van 
€ 23.374,55. 
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Uitzondering op deze regel. 
De gelijkstelling wordt op het laatste loon berekend: 
- voor de perioden van tijdskrediet vóór 1 januari 2012 
- voor de perioden toegekend in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in 

herstructurering 
- voor de perioden toegekend aan de werknemers die een zwaar beroep hebben 

uitgeoefend 
- de eerste 312 gelijkgestelde dagen eindeloopbaantijdskrediet die volgen op de maand 

van de 60ste verjaardag  
- 312 gelijkgestelde dagen, verminderd met de na 31/12/2011 genomen gelijkgestelde 

dagen tijdskrediet zonder reden.  
 
De Minister van Pensioen stelt de volgende aanpassingen voor:  
 
Voor zware beroepen, nachtwerk (gedurende 20 jaar) en medische ongeschiktheid in de 
bouwsector zullen de perioden van tijdskrediet worden gelijkgesteld in functie van het 
laatste ontvangen loon.  
Voor de lange loopbanen van 35 jaar daarentegen zal de gelijkstelling van het 
eindeloopbaantijdskrediet gebeuren op basis van het minimumrecht.  
 
De periode van 312 gelijkgestelde dagen, verminderd met de na 31/12/2011 
genomen gelijkgestelde dagen zonder reden, wordt niet meer toegepast vanaf 1 
januari 2015. 
 

 
 

ADVIES 

 

De Raad dringt erop aan dat de gelijkstelling van deze 312 dagen 
eindeloopbaantijdskrediet wordt behouden op basis van het laatste ontvangen loon tot 
31 december 2018. 

Algemeen beschouwd betreurt de Raad dat er minder mogelijkheden zijn voor (gewoon 
of eindeloopbaan-) tijdskrediet ,die van toepassing waren sedert 1 januari 2015. 

 

Deze ingrepen verminderen de mogelijkheden van de oudere werknemers 
om hun eindeloopbaan aan te passen, terwijl we eigenlijk willen dat ze 

langer kunnen werken.  Dit lijkt ons inconsistent in de wetenschap dat 
dergelijke maatregelen eigenlijk de oudere werknemer zou kunnen 

aanmoedigen om langer te werken. 
  

Anderzijds, onderzoekt de Raad welke besparingen op federaal niveau 
mogelijk zijn, zonder rekening te houden met de impact van de 

overgedragen kosten naar de gemeenschappen die diensten aan gezinnen 
zullen moeten uitbouwen voor hulp aan gezinnen (kinderopvang en hulp 

aan ouderen) ter compensatie van de verminderde beschikbaarheid van 
senioren. 
 
 

Goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 16 november 2016 
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De Voorzitter,       De Ondervoorzitter, 

Luc JANSEN      Willy PEIRENS 
 


