
Sociale uitkeringen vanaf 2022 

Arbeidsongeschiktheid 

zonder gezinslast met gezinslast alleenstaande 

vanaf de 3e week t/m de 12e maand € 41,24 € 67,53 € 53,78 

vanaf de 13e maand zonder gelijkstelling € 41,24 € 67,53 € 53,78 

vanaf de 13e maand met gelijkstelling € 46,11 € 67,53 € 53,78 

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet voortaan vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde 
dat hij of zij minstens 8 dagen ziek is én tijdig – binnen 7 dagen na ondertekening van de behandelende arts – een 
aangifte van zijn arbeidsongeschiktheid doet bij het ziekenfonds. 

Moederschapsvergoeding Vaderschaps- en geboorteuitkering

€ 767,43 per week bij voltijdse moederschapsrust - 4 eerste weken
€ 701,92 per week bijvoltijdse moederschapsrust -  vanaf week 5

€ 89,24 bij onderbreking van een volledige dag 

€ 44,62 bij onderbreking van een halve dag 

Kinderbijslag is de bevoegdheid van de gewesten. 

Overbruggingsrecht 

 Bij stopzetting zonder gezinslast met gezinslast 

 Per maand voor maximum 12 maanden € 1 398,17 € 1 747,16 

Mantelzorg 

volledige onderbreking gedeeltelijke onderbreking 

 Per maand voor maximum 12 maanden € 1 398,17 € 699,09 

Rust- en overlevingspensioen 

Minimumpensioen voor een volledige loopbaan (=45/45) als zelfstandige en/of als werknemer

per jaar per maand

Gezinspensioen € 22 092,98 € 1 841,08 

Rustpensioen voor alleenstaande € 17 679,96 € 1 473,33 

Overlevingspensioen € 17 443,69 € 1 453,64 

Indien men geen volledige loopbaan (zelfstandige en werknemer samen) heeft, worden deze bedragen toegekend in 
verhouding tot de loopbaanbreuk, op voorwaarde dat deze minstens 2/3 van een volledige loopbaan bedragen. 
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€ 383,71  per week bij deeltijdse moederschapsrust  - 4 eerste weken
€ 350,96 per week bij deeltijdse moederschapsrust -  vanaf week 5
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