VAN SWT NAAR VERVROEGD PENSIOEN?
Tot vandaag kan een SWT’er (vroeger bruggepensioneerde genoemd) niet op vervroegd pensioen.
Hij blijft in het SWT-stelsel tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Dit verandert!
Vanaf 01.01.2019 zal een SWT’er ook op vervroegd pensioen kunnen gaan. Natuurlijk moet je als
SWT’er voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen:
 Minstens 60 jaar zijn en 44 jaar beroepsverleden hebben OF
 Minstens 61 jaar zijn en 43 jaar beroepsverleden hebben OF
 Minstens 63 jaar zijn en 42 jaar beroepsverleden hebben
Bovendien moet je je vervroegd pensioen zelf aanvragen bij de Federale Pensioendienst.
Gelieve dan ook even het ACV te verwittigen!
Maar van SWT/brugpensioen naar vervroegd pensioen, zou je dat nu wel doen? Of zou je dat nu
net niet doen? Moeilijke vragen, waarop het antwoord voor elke SWT’er anders zal zijn! Er moeten
tal van elementen tegen elkaar worden afgewogen:
- Het onmiddellijke inkomen
		
o Dit is de meest eenvoudige afweging: hoeveel is je inkomen als SWT-er en hoeveel
zal je inkomen zijn als je op vervroegd pensioen gaat?
- Het inkomen op langere termijn
		
o Als je op vervroegd pensioen gaat, wordt je pensioenbedrag vastgelegd.
Er is geen verdere opbouw meer!
		
o Wanneer je in het SWT-stelsel zit kan het pensioenbedrag nog wel verder opgebouwd
kan worden. Let wel: de regering Michel heeft de pensioenopbouw voor heel wat
SWT’ers minder aantrekkelijk gemaakt!

- De verplichtingen
		
o Als SWT-er ben je in principe – tenzij je een vrijstelling aanvraagt – beschikbaar voor
de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je op een positieve manier moet meewerken aan
de begeleiding naar werk die de VDAB je biedt. Bovendien mag je slechts 4 weken
per jaar in het buitenland verblijven.
		
o Ben je op vervroegd pensioen, dan is je loopbaan afgesloten en heb je geen
verplichtingen meer op de arbeidsmarkt. Je zal niet meer gecontroleerd worden door
VDAB en/of RVA. Ook mag je onbeperkt in het buitenland verblijven.

- De 2de pensioenpijler
o Heb je een 2de pensioenpijler of groepsverzekering via de sector of het bedrijf?
Dan heb je nog een element extra om mee rekening te houden. Ben je op SWT en
blijf je beschikbaar tot de wettelijke pensioenleeftijd, dan wordt je 2de pensioenpijler
minder belast dan wanneer je op vervroegd pensioen gaat of vrijstelling van
beschikbaarheid in het kader van het SWT aanvraagt.
- Toch nog wat werken
		
o Als SWT-er kan je natuurlijk ook nog werken. Let wel: je zal deze activiteit vooraf
moeten melden en mogelijk heeft deze activiteit gevolgen voor je inkomen als SWT-er.
		
o Als je op vervroegd pensioen bent, kan je nog werken. Ook hier kan deze activiteit
gevolgen hebben voor je inkomen als gepensioneerde.

Wil je meer weten over de keuze tussen SWT en vervroegd pensioen?
Maak een afspraak met uw ACV-beroepscentrale
of met Loopbaandienstverlening ACV Provincie Antwerpen: 078 15 20 58

