Maximale uitkeringen
sociale zekerheid

infofiche

Hieronder vindt u een overzicht van de maximale tussenkomst van de Belgische sociale zekerheid in
geval van arbeidsongeschiktheid, medische kosten, pensioen en overlijden (cijfers geïndexeerd op
01/01/2021).

WERKNEMERS
ARBEIDSONGEVAL

PRIVÉ-ONGEVAL EN ZIEKTE
Jaarlijks weddeplafond: 45.856,89 €

Arbeidsongeschiktheid

Met gezinslast (1)
2e t.e.m. 12e maand

Tijdelijke invaliditeit:
max. 41.140,62 € / jaar
(= 90% van een jaarlijks
weddeplafond van 45.711,80 €)
Blijvende invaliditeit:
Levenslange rente
i.f.v. blijvende invaliditeitsgraad

60% van het loon
Max. 27.514,13 €/jaar

Vanaf 13e maand
65% van het loon Max.
29.806,98 €/jaar

Zonder gezinslast
2e t.e.m. 12e maand

Vanaf 13e maand

Alleenstaande (2)

60% van het loon
Max. 27.514.13 €/jaar

55% van het loon Max.
25.221,29 €/jaar

Samenwonende (3)

60% van het loon
Max. 27.514.13 €/jaar

40% van het loon
Max. 18.342,76 €/jaar

Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden: 23,87 € / dag

Overlijden

Medische
kosten

Moederschapsuitkering:
•
1e t.e.m. 30e dag = 82% van het niet-begrensde loon
•
Vanaf 31e dag = 75% van het begrensde loon
Terugbetaling van de medische kosten volgens terugbetalingsbarema van het RIZIV. Remgelden, in geval van
niet-tussenkomst van het RIZIV, en bijkomende honoraria zijn ten laste van de werknemer.

Overlevingspensioen (4) = min. 15.698,39 € / jaar of overgangsuitkering (5)

Pensioen

Jaarlijkse bruto pensioenrente op 65 jaar ‘man’ en 65 jaar ‘vrouw’ met een volledige loopbaan van 45 jaar
Maximumpensioen:
•
gezinspensioen = 38.524,91 €
•
alleenstaandenpensioen = 30.819,93 €
Minimumpensioen:
•
gezinspensioen = 19.882,50 €
•
alleenstaandenpensioen = 15.911,02 €
Per jaar dat minimum 185 tewerkgestelde dagen telt, bedraagt het verworven pensioen:
•
gehuwde = 1/45 x 75% (= 1,67%)
•
alleenstaande = 1/45 x 60% (= 1,33%)
van het loon tot het plafond dat gebruikt wordt bij de berekening van het wettelijk pensioen (jaarlijks
weddeplafond van 60.026,75 €).

KARG-610093-21-02
A partner in

Arbeidsongeschiktheid

ZELFSTANDIGEN
Met gezinslast (1)
Vanaf 1e dag bij werkVanaf 13e maand
onbekwaamheid van meer
Zonder stopzetting
Na stopzetting
dan 8 dagen
van
het
bedrijf
van het bedrijf
t.e.m. 12e maand
Max. 19.368,96 €/jaar
Max. 19.368,96 €/jaar
Max. 19.368,96 €/jaar

Alleenstaande (2)
Samenwonende (3)

Zonder gezinslast
Vanaf 1e dag bij werkVanaf 13e maand
onbekwaamheid van meer
Zonder stopzetting
Na stopzetting
dan 8 dagen
van
het
bedrijf
van het bedrijf
t.e.m. 12e maand
Max. 15.500,16 €/jaar
Max. 15.500,16 € jaar
Max. 15.500,16 €/jaar
Max. 11.887,20 €/jaar

Max. 11.887,20 €/jaar

Max. 13.291,20 €/jaar

Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden: 23,87 € / dag

Overlijden

Medische
kosten

Moederschapsuitkering: 499,54 €/week gedurende max. 8 weken (verplicht 1 week vóór en 2 weken na
de bevalling; facultatief 5 weken binnen een bepaalde tijdsspanne)
Terugbetaling van de medische kosten volgens terugbetalingsbarema van het RIZIV. Remgelden, in geval van
niet-tussenkomst van het RIZIV, en bijkomende honoraria zijn ten laste van de zelfstandige.

Overlevingspensioen (4) = min. 15.698,39 €/jaar of overgangsuitkering (5)

Pensioen

Jaarlijkse bruto pensioenrente op 65 jaar ‘man’ en 65 jaar ‘vrouw’ met een volledige loopbaan van 45 jaar
Maximumpensioen:
•
gezinspensioen = 23.443,32 €
•
alleenstaandenpensioen = 18.754,68 €
Minimumpensioen:
•
gezinspensioen = 19.882,50 €
•
alleenstaandenpensioen = 15.911,02 €

(1) Men wordt beschouwd als gerechtigde met gezinslast indien:
•
men samenwoont met een persoon die ten laste kan worden beschouwd en die een inkomen heeft van minder dan 1.009,84 €/maand; worden
beschouwd als personen ten laste: (a) de echtgeno(o)t(e), (b) de feitelijke partner (persoon, ongeacht geslacht, die samenwoont met de gerechtigde
en een feitelijk gezin vormt; feitelijke partner mag evenwel geen bloed- of aanverwant zijn tot in de 3e graad noch een kind dat recht geeft op
kinderbijslag of dat ten laste is van een (andere) ouder die een onderhoudsplicht heeft), (c) elk kind dat samenwoont met de gerechtigde,
(d) de bloed- en aanverwanten tot in de 3e graad (ook die van de echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner; moeten effectief financieel ten laste zijn van
de gerechtigde);
•
men alleenstaande is (zie opmerking 2) en onderhoudsgeld betaalt van minimum 111,55 € / maand.
(2) Men wordt beschouwd als alleenstaande gerechtigde zonder gezinslast indien:
•
men alleen woont;
•
men samenwoont met een persoon die over geen enkel inkomen beschikt en niet ten laste is;
•
men samenwoont met een persoon die in principe ten laste kan zijn (zie opmerking 1) en die een inkomen heeft tussen 1.009,84 €/maand en
1.625,72 €/maand of een vervangingsinkomen tussen 1.009,84 €/maand en 1.111,40 €/maand.
(3) Men wordt beschouwd als samenwonende gerechtigde zonder gezinslast indien:
•
men samenwoont met een persoon die over een inkomen beschikt en niet ten laste is;
•
men samenwoont met een persoon die in principe ten laste kan zijn (zie opmerking 1) en die een inkomen heeft van meer dan 1.625,72 €/maand.
(4) De overlevende echtgeno(o)t(e) ontvangt een overlevingspensioen indien hij/zij:
•
beroepsinkomsten geniet tot het vastgestelde weddeplafond;
•
minstens 1 jaar gehuwd was, behalve indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte of er een kind geboren is uithet
huwelijk;
•
minstens 45 jaar oud is, behalve indien men een kind ten laste heeft of minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt is.
(5) De overlevende echtgeno(o)t(e) ontvangt een overgangsuitkering indien hij/zij:
•
beroepsinkomsten geniet tot het vastgestelde weddeplafond;
•
minstens 1 jaar gehuwd was, behalve indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte of er een kind geboren is uithet
huwelijk;
•
nog geen 45 jaar oud is.

Wenst u meer uitleg? Neem dan contact op met uw account manager bij
Vanbreda Risk & Benefits.
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