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Sociale uitkeringen voor zelfstandigen 
De cijfers van toepassing vanaf 1 januari 2020 

 

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (per dag) 

 
PRIMAIRE ARBEIDS-
ONGESCHIKTHEID 

INVALIDITEIT (NA 1 JAAR) 
INKOMENSGRENS 

PERSOON TEN LASTE 
 

Zonder gelijkstelling 
ziekte 

Met gelijkstelling 
ziekte 

Alleenstaande 48,71 euro 48,71 euro 48,71 euro 
Een gezinslid dat max. 990,04 euro 

bruto/maand verdient, wordt gezien als 
persoon ten laste. 

Samenwonende 37,35 euro 37,35 euro 41,76 euro 

Met gezinslast 60,86 euro 60,86 euro 60,86 euro 

• Tegemoetkoming voor de hulp van derden: 23,40 euro per dag (vanaf de 4e maand) 

• Premie van 229,07 euro in mei (voor elke zelfstandige die op 31 dec min. één jaar 
arbeidsongeschikt is) 

Verdient het gezinslid max. 1.593,81 
euro bruto/maand of geniet het een 

vervangingsinkomen van max. 1.089,61 
euro bruto/maand, dan zal je de 

uitkering als alleenstaande ontvangen. 

Uitkering moederschapsrust (per week) 

• 489,75 euro per week opgenomen moederschapsrust (244,87 euro per week indien 

moederschapsrust deeltijds opgenomen wordt). 

Uitkering adoptieverlof en pleegouderverlof (per week) 

• 489,75 euro per week opgenomen adoptieverlof of pleegouderverlof. 

Uitkering vaderschapsverlof en geboorteverlof voor meeouders (per dag) 

• 81,63 euro per opgenomen volledige dag geboorteverlof of vaderschapsverlof (40,81 euro per 

opgenomen halve dag). 

• Eenmalige uitkering van 135 euro ter compensatie van aangekochte dienstencheques, voor wie 

maximum 8 volledige of 16 halve dagen vaderschaps- of geboorteverlof opneemt. 
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Minimum rust- en overlevingspensioen  

 

GRENZEN TOEGELATEN ACTIVITEIT – ZELFSTANDIGE 
(NETTO OP JAARBASIS) 

RUSTPENSIOEN OF 
RUST- EN 

OVERLEVINGSPENSIOEN 

UITSLUITEND 
OVERLEVINGSPENSIOEN 

Jonger dan 65 
Zonder kind ten laste 6.714 euro 15.634 euro 

Met kind ten laste 10.071 euro 19.542 euro 

Ouder dan 65 
Zonder kind ten laste 

Geen beperking 
19.394 euro 

Met kind ten laste 23.591 euro 

 

Uitkering mantelzorg (per maand) 

Volledige onderbreking 1.266,37 euro 

Gedeeltelijke onderbreking 633,18 euro 

  

Uitkering overbruggingsrecht (per maand) 

Zonder gezinslast 1.266,37 euro 

Met gezinslast 1.582,46 euro 

  

Gezinsbijslag 

Gezinsbijslag (Groeipakket in Vlaanderen) is een regionale bevoegdheid. De bedragen van de bijslagen 

variëren naargelang de woonplaats van het kind (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). Je vindt alle info in 

verband met gezinsbijslag en groeipakket via de website van onze partner Kidslife -  www.kidslife.be.   

MINIMUMPENSIOEN VOLLEDIGE LOOPBAAN PER JAAR PER MAAND 

Gezinspensioen 18.989,48 euro 1.582,46 euro 

Alleenstaande pensioen 15.196,38 euro 1.266,37 euro 

Overlevingspensioen en overgangsuitkering 14.993,29 euro 1.249,44 euro 

http://www.kidslife.be/

