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De gezinstoestand van de werkloze heeft een invloed op het dagbedrag van zijn uitkeringen en
eventueel ook op de duur van het recht op uitkeringen.
Er bestaan 3 gezinscategorieën: werknemer met gezinslast, alleenwonende en samenwonende
(artikel 110 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering).
Een werknemer met gezinslast is een werknemer die:
-

-

-

samenwoont met een echtgeno(o)t(e)/partner, die noch over beroepsinkomens, noch over
vervangingsinkomens beschikt
samenwoont met een of meerdere kinderen op voorwaarde:
o dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan,
o of dat geen van hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt;
samenwoont met een of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de
derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste
één van die kinderen en dat de andere bloed- of aanverwanten noch over beroeps- noch over
vervangingsinkomens beschikken;
samenwoont met een of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die
noch over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken;
alleen woont, maar onderhoudsuitkeringen betaalt.

Een alleenwonende is een persoon die alleen woont en geen werknemer met gezinslast is.
Een samenwonende is geen werknemer met gezinslast, noch een alleenwonende.
De reglementering legt ook bijzondere bepalingen vast voor 'bevoorrechte samenwonenden'. Dat
begrip is verschillend voor de werkloosheidsuitkeringen (uitkeringen toegekend op basis van arbeid
in loondienst) en voor de inschakelingsuitkeringen (uitkeringen toegekend op basis van studies).
Voor de werkloosheidsuitkeringen is er sprake van 'bevoorrechte samenwonenden' als
2 samenwonende echtgenoten (of partners) in de loop van een kalendermaand enkel
werkloosheidsuitkeringen genieten waarvan het dagbedrag niet hoger ligt dan het maximale
dagbedrag van de uitkering toegekend aan een samenwonende tijdens de eerste fase van de tweede
vergoedingsperiode (zie de tabel hieronder over degressiviteit – fase 2A) (artikel 114, § 4, van het
koninklijk besluit van 25.11.1991).
Voor inschakelingsuitkeringen is er sprake van 'bevoorrechte samenwonenden' als de werkloze
samenwoont met een echtgenoot (of partner) die in de loop van een kalendermaand enkel over een

vervangingsinkomen beschikt (artikel 124, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25.11.1991).
Samenwonen betekent dat twee of meerdere personen samen onder hetzelfde dak wonen en hun
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. Het gaat om een
feitenkwestie beoordeeld door de directeur van het RVA-kantoor (artikel 59 van het ministerieel
besluit van 26.11.1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering).
Een beroepsinkomen is een inkomen afkomstig van een beroepsactiviteit, ongeacht de duur van de
activiteit of het bedrag van het inkomen. De financiële en materiële voordelen afkomstig van arbeid in
loondienst of als zelfstandige worden dus beschouwd als beroepsinkomen (artikel 60 van het
ministerieel besluit).
Er wordt echter geen rekening gehouden met het beroepsinkomen, ontvangen door een
echtgenoot/partner of een kind, als het onder een bepaald bedrag valt.
Een vervangingsinkomen is een vergoeding die wordt betaald voor het verlies van een
beroepsinkomen. Of een inkomen een vervangingsinkomen is, hangt af van de aard van dat inkomen
en, in bepaalde gevallen, van het bedrag en de relatie van de werkloze met de persoon die het
inkomen ontvangt (artikel 61 van het ministerieel besluit).
De gezinstoestand heeft een invloed op het bedrag van de werkloosheidsuitkering.
Werkloosheidsuitkeringen zijn onderworpen aan degressiviteit, wat betekent dat het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen mettertijd progressief daalt. Die degressiviteit bestaat uit 3 verschillende
vergoedingsperiodes.
Tijdens de eerste vergoedingsperiode (11, 12 en 13) heeft de gezinssituatie van de werkloze geen
invloed op het bedrag van de uitkering. Tijdens de tweede vergoedingsperiode (2A, 2B en 21 tot 24)
hangt het percentage en het maximumloon af van de gezinstoestand. Tijdens de derde periode
(forfait) hangt ook het bedrag van de toegekende uitkering af van de gezinstoestand (artikel 114 van
het koninklijk besluit).
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De gezinstoestand heeft ook een invloed op het bedrag van de inschakelingsuitkering, alsook op
de duur van het recht op inschakelingsuitkeringen. Inschakelingsuitkeringen worden namelijk
toegekend voor een beperkte duur. Het basisrecht bedraagt 3 jaar. Voor werknemers met gezinslast,
alleenwonenden en bevoorrechte samenwonenden wordt er voor de berekening van dat basisrecht
geen rekening gehouden met de periode die voorafgaat aan de maand volgend op de 30ste
verjaardag van de werkloze (artikelen 63 en 124 van het koninklijk besluit).

