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 Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire 

arbeidsongeschiktheid’) 

Tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende: 

 Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd? 

o Dan is uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk aan 60% van uw brutoloon (het brutoloon van de 

laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of 

het laatste brutoloon). 

o Dan speelt uw gezinssituatie
1
  

 geen rol tijdens de 1e 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid 

                                                           
1
 In de uitkeringsverzekering bestaan er drie verschillende gezinssituaties: gerechtigde met gezinslast, alleenstaande gerechtigde ( 

of daarmee gelijkgesteld) of samenwonende gerechtigde. Deze drie gezinssituaties zullen beschreven worden in een Powerpoint  
RIZIV en zijn  van toepassing zowel  op het stelsel voor werknemers als op het stelsel voor zelfstandigen 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
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 mogelijk een rol vanaf de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid: ze bepaalt dan 

immers uw minimumuitkering 

U bent bv. arbeidsongeschikt sinds 10 februari. Dan speelt uw gezinssituatie geen rol tot en met 9 augustus, 

maar wel vanaf 10 augustus als u recht heeft op een minimumuitkering. 

 

 Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd? 

o  Dan is uw arbeidsongeschiktheidsuitkering: 

 tijdens de 1e 6 maanden gelijk aan uw werkloosheidsuitkering behalve indien dit bedrag 

hoger is dan uw arbeidsongeschiktheidsuitkering (dit is 60% van het brutoloon waarop uw 

werkloosheidsuitkering is berekend).  

 

In dit geval zal u recht hebben op het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en 

niet op het bedrag van de werkloosheidsuitkering. 

 vanaf de 7e maand gelijk aan 60% van het brutoloon waarop uw werkloosheidsuitkering is 

berekend. 

o Dan speelt uw gezinssituatie mogelijk een rol vanaf de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid: 

ze bepaalt dan immers uw minimumuitkering. 

 

 

 

Berekening na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’) 

 Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende: 

 

 Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd? 

Dan hebt u recht op een percentage van uw brutoloon. (het brutoloon van de laatste dag van het 2e 

kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon). 

Uw gezinssituatie  bepaalt welk percentage dat is: 

o  65% als u gezinslast hebt 

o  55% als u alleenstaande bent 

o  40% als u samenwonende bent. 

 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
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 Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd? 

Dan hebt u recht op een percentage van het brutoloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend. Uw 

gezinssituatie  bepaalt welk percentage dat is: 

o  65% als u gezinslast hebt 

o  55% als u alleenstaande bent 

o  40% als u samenwonende bent. 

 

Verhoging van uw uitkering tot een minimumbedrag 

Vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid zijn er minimumbedragen. Als uw uitkering dus 

lager ligt dan het minimumbedrag waarop u recht hebt, dan verhoogt ze tot dat bedrag. 

De volgende aspecten bepalen wat uw minimumbedrag is: 

 uw gezinssituatie   

 of u een ‘regelmatige werknemer’ bent of niet. 

 

Verlaging van uw uitkering tot een maximumbedrag 

Er zijn maximumbedragen. Als uw uitkering hoger ligt dan het bedrag waarop u maximaal recht hebt, dan verlaagt uw 

uitkering tot het maximumbedrag. Deze bedragen verschillen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de 

invaliditeit. 

De volgende aspecten bepalen wat uw maximumbedrag is: 

 uw gezinssituatie   

 een loongrens die wettelijk vastgesteld is (zie pagina 4 )   

 

Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid 

 Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd? 

Een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de 

primaire arbeidsongeschiktheid. 

  Opgelet: 

o Tijdens de 1e 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid mag uw uitkering niet minder zijn dan het 

bedrag van de niet-regelmatig werknemer met gezinslast . 

o Vanaf de 7e maand mag uw uitkering niet minder zijn dan: 

 indien u gezinslast heeft: het bedrag van de niet-regelmatig werknemer met gezinslast 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/max-uitkering-primaire-ongeschiktheid.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/max-uitkering-invaliditeit.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/loon-grensbedrag.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
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 indien u geen gezinslast  heeft: het bedrag van de niet-regelmatig werknemer zonder 

gezinslast. 

  Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd? 

o Tijdens de 1e 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid: een bedrijfsvoorheffing (10,09%) wordt 

ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid. 

Opgelet: Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden indien dit tijdens uw werkloosheid ook niet 

het geval was. 

o Vanaf de 7e maand: een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden op de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid. 

  

Inhouding 3,5% voor de sector pensioenen vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid 

Op uw invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% ingehouden voor de sector pensioenen.  

 

Opgelet: Uw invaliditeitsuitkering mag niet lager zijn dan de minimum dagdrempel. 
 

 

 

Het grensbedrag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/Paginas/gezinssituatie.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering-7e-maand-arbeidsongeschikt.aspx
http://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/minimumbedrag-invaliditeitsuitkering-om-3-5-in-te-houden.aspx
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Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van primaire ongeschiktheid 

 

 
 

 

Minimumbedrag van uw uitkering vanaf de 7e maand arbeidsongeschiktheid 

 
 

 

Maximumbedrag van uw uitkering tijdens de periode van invaliditeit 

 

 
 

Bedrag vanaf dewelke de inhouding van 3,5% op uw invaliditeitsuitkering kan worden toegepast 
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REGLEMENTERING :  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : artikelen 225 tot en met 226bis. 

 

 


