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Werknemer versus zelfstandige  
Een praktische vergelijking 

 
 
Een praktische invalshoek 
 
Los van enige inhoudelijke discussie over het correcte statuut in een bepaald samenwerkingsverband, 
willen we in dit artikel eerder vertrekken vanuit een praktisch oogpunt. Over de problematiek van de 
beoordeling van de gezagsrelatie bestaat immers reeds voldoende lectuur1. 
 
In dit artikel vergelijken we beide statuten op 3 punten : 

- Wat kost mijn statuut? (RSZ-afhoudingen versus sociale bijdragen) 
- Wat levert mijn statuut mij op? (Uitkeringen) 
- De stap van bruto naar netto 

 
Hoofdstuk 1. Wat kost mijn statuut? 
 
a) De zelfstandige 
 
Een zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is zelf verantwoordelijk 
voor de betaling van zijn sociale bijdragen. Hoeveel hij betaalt, hangt af van zijn hoedanigheid 
(hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerde, …) en van de hoogte van zijn beroepsinkomen. 
 
De sociale bijdragen worden berekend op het netto-beroepsinkomen. Dit is het bruto-
beroepsinkomen, verminderd met de beroepsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld 
overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting. De tarieven van de sociale 
bijdragen voor 2012, leest u in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1 : Sociale bijdragen 2013 
 
 

 
 

                                                        
1 Voor een uitgebreide analyse naar de huidige stand van de rechtspraak : W. van Eeckhoutte, 
“Gezag” in de Cassatierechtspraak, NJW, nr. 95, 12 januari 2005. 
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Als we ons beperken tot de zelfstandige in hoofdberoep, dan zien we dat deze op jaarbasis 22% 
betaalt voor zijn sociale bijdragen. Voor zelfstandigen die reeds langer dan 3 jaar actief zijn, moeten 
we ook nog rekening houden met de indexering van het beroepsinkomen, wat de totale kost van de 
sociale bijdragen op ongeveer 24% brengt. 
 
Anderzijds moeten we deze kost ook weer relativeren. De sociale bijdragen die men in een bepaald 
jaar heeft betaald, zijn immers fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Zij leveren een fiscale besparing op 
aan het marginaal tarief. Bovendien leiden zij ook tot een besparing op het vlak van sociale bijdragen, 
aangezien deze berekend worden op het netto-beroepsinkomen, na aftrek van o.a. de betaalde 
sociale bijdragen. 
 
b) De werknemer 
 
De tewerkstelling van een werknemer heeft uiteraard ook zijn prijs. De werkgever betaalt het brutoloon 
van de werknemer, en daarbovenop is hij eveneens verplicht patronale sociale zekerheidsbijdragen te 
storten aan de RSZ opdat zijn werknemer rechten zou opbouwen voor de verschillende takken van de 
sociale zekerheid. 
 
De hoogte en de berekeningsbasis van die sociale bijdragen is afhankelijk van het statuut van de 
betrokken werknemer (arbeider, bediende, ….), en wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage op 
het brutoloon. Voor bedienden gebeurt dit op 100 % van hun loon, voor arbeiders op 108 %. Het is 
goed om weten dat op deze berekeningswijze enkele afwijkingen bestaan, en dat o.a. de fondsen voor 
bestaanszekerheid van bepaalde sectoren nog bijkomende bijdragen innen. 
 
In onderstaande tabel vindt u een algemeen overzicht van de huidige patronale RSZ-bijdragen die van 
toepassing zijn op de twee belangrijkste categorieën, nl. de arbeiders en de bedienden. Deze zijn 
echter afhankelijk van uw activiteit als werkgever en het statuut van uw werknemer.  
We gaan in onderstaande tabellen uit van de situatie waarin de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is. 
 
1. Arbeiders 
 
 
SZ-tak 
 

 
WG-bijdragen 

 
WN-
bijdragen 

 
Algemene bijdragen 
 

 
Minder dan 10 
werknemers 

 
van 10 tot 19 
werknemers 

 
20 of meer 
werknemers 

 

Pensioenen 8,86 8,86 8,86 7,50 
ZIV-uitkeringen 2,35 2,35 2,35 1,15 
Gezondheidszorgen 3,80 3,80 3,80 3,55 
Werkloosheid 1,46 1,46 1,46 0,87 
Bijdrage werkloosheid - 1,69 1,69 - 
Kinderbijslag 7,00 7,00 7,00 - 
Beroepsziekten 1,00 1,00 1,00 - 
Vakantie 6,00 6,00 6,00  
Fonds voor arbeidsongevallen 0,30 0,30 0,30 - 
Bijz. bijdr. arbeidsongevallen 0,02 0,02 0,02 - 
Educatief verlof 0,05 0,05 0,05 - 
Kinderopvang 0,05 0,05 0,05 - 
Asbestfonds 0,01 0,01 0,01 - 
Subtotaal 30,90 32,59 32,59 13,07 
Bijdrage risicogroepen2 0,10 0,10 0,10 - 
Fonds sluiting ondernemingen3 0,23 0,23 0,24 - 
Loonmatiging 7,48 7,48 7,48 - 
Begeleide werklozen 0,05 0,05 0,05 - 

                                                        
2 Indien er hieromtrent geen CAO is gesloten.  
    
3 Voor ondernemingen zonder industrieel of commercieel doel bedraagt de basisbijdrage 0,01% 
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Bijkomende bijdragen FSO 0,24 0,24 0,24 - 
Bijz. bijdr. oudere werklozen 0,10 0,10 0,10 - 
Subtotaal 8,20 8,20 8,21 - 
Algemeen totaal 39,10 40,79 40,80 13,07 
 
 
2. Bedienden 
 
 
SZ-tak 
 

 
WG-bijdragen 

 
WN-
bijdragen 

 
Algemene bijdragen 
 

 
Minder dan 10 
werknemers 

 
van 10 tot 19 
werknemers 

 
20 of meer  
werknemers 

 

Pensioenen 8,86 8,86 8,86 7,50 
ZIV-uitkeringen 2,35 2,35 2,35 1,15 
Gezondheidszorgen 3,80 3,80 3,80 3,55 
Werkloosheid 1,46 1,46 1,46 0,87 
Bijdrage werkloosheid - 1,69 1,69 - 
Kinderbijslag 7,00 7,00 7,00 - 
Beroepsziekten 1,00 1,00 1,00 - 
Fonds voor 
arbeidsongevallen 

0,30 0,30 0,30 - 

Bijz. bijdr. arbeidsongevallen 0,02 0,02 0,02  
Educatief verlof 0,05 0,05 0,05 - 
Kinderopvang 0,05 0,05 0,05 - 
Asbestfonds 0,01 0,01 0,01 - 
Subtotaal 24,9 26,59 26,59 13,07 
Bijdrage risicogroepen4 0,10 0,10 0,10 - 
Fonds sluiting 
ondernemingen5 

0,23 0,23 0,24 - 

Loonmatiging 7,48 7,48 7,48 - 
Begeleide werklozen 0,05 0,05 0,05 - 
Bijkomende bijdragen FSO 0,24 0,24 0,24 - 
Bijz. bijdr. oudere werklozen 0,10 0,10 0,10 - 
Subtotaal 8,20 8,20 8,21 - 
Algemeen totaal 33,10 34,79 34,80 13,07 
 
 
Net zoals bij de zelfstandigen moet ook hier deze loonkost voor de werkgever gerelativeerd worden. 
De sociale bijdragen – en de lonen - die men in een bepaald jaar heeft betaald, zijn immers fiscaal 
aftrekbaar als beroepskost.      
 
 
Hoofdstuk 2. Wat levert mijn statuut mij op? 
 
Een zelfstandige betaalt sociale bijdragen om in orde te zijn met zijn sociale zekerheid. Als de 
verschuldigde bijdragen betaald zijn, is hij met andere woorden verzekerd tegen heel wat sociale 
risico’s, zoals ziekte, invaliditeit, overlijden, … Dit geldt echter alleen maar voor de zelfstandige in 
hoofdberoep. Zelfstandigen die verminderde bijdragen betalen (bijberoep, gepensioneerden, …), 
openen zelf geen rechten. Zij betalen louter solidariteitsbijdragen. 
 
Voor werknemers is er een verplichte bijdrageregeling, waardoor er voor hen sowieso sociale 
zekerheidsrechten opgebouwd worden. Als er zich een omstandigheid voordoet waardoor de 
werknemer tijdelijk niet kan werken, krijgt hij geen loon maar wel een vervangingsinkomen. 
 

                                                        
4 Indien er hieromtrent geen CAO is gesloten. 
5 Voor ondernemingen zonder industrieel of commercieel doel bedraagt de basisbijdrage 0,01% 
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In onderstaande tabel geven we een (beknopte) vergelijking tussen beide statuten op het vlak van de 
uitkeringen. Uitgebreidere info volgt nadien. 
 
 
Tabel 2. Vergelijking uitkeringen 
 

Uitkeringen als werknemer Uitkeringen als zelfstandige 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering, tak geneeskundige zorgen  

Werknemers hebben recht op terugbetaling van 
de geneeskundige zorgen, zowel van de grote 
risico’s als van de kleine risico’s. 

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben sedert 
1.1.2008 recht op terugbetaling van grote en 
kleine risico’s.  

Ziekte- en invaliditeitsverzekering, tak uitkeringen 
Er is recht op een uitkering via het ziekenfonds 
vanaf de 31ste dag na de arbeidsongeschiktheid.  

Er is recht op een forfaitaire uitkering via het 
ziekenfonds vanaf de tweede maand 
arbeidsongeschiktheid. 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten 
Werknemers die slachtoffer geworden zijn van 
een arbeidsongeval of van een beroepsziekte 
krijgen uitkeringen van de ongevallenverzekeraar 
of van het fonds voor beroepsziekten. 

Niet voorzien. 

Bevalling en moederschap  
Zwangere werknemers krijgen een riziv-
tussenkomst gedurende de periode van de 
zwangerschapsrust. 

Zelfstandige vrouwen hebben recht op een 
moederschapsuitkering via hun ziekenfonds. 
Daarnaast kunnen zij bij hun sociaal 
verzekeringsfonds 105 dienstencheques 
aanvragen voor huishoudelijke hulp  

Gezinsbijslagen 
De regeling voor de gezinsbijslagen is grotendeels dezelfde in beide stelsels op enkele kleine 
verschillen na. 

Jaarlijkse vakantie  
De werknemers hebben jaarlijks recht op 20 
betaalde vakantiedagen (in de vijfdagenweek). 

Niet voorzien in het stelsel voor zelfstandigen. 

Werkloosheid 
Werknemers voor wie gedurende een minimale 
periode sociale zekerheidsbijdragen werden 
afgedragen, hebben recht op 
werkloosheidsuitkeringen.  

Niet voorzien in het stelsel voor zelfstandigen. 
Wel bestaat er een bijzondere regeling voor 
werklozen die een zelfstandige activiteit willen 
opstarten of verderzetten tijdens de werkloosheid. 

Rust- en overlevingspensioen 
Iedere tewerkstelling waarvoor pensioenbijdragen 
zijn afgehouden, geeft recht op een rust- of 
overlevingspensioen. 

Ieder betaald kwartaal geeft recht op een rust- of 
overlevingspensioen. Het pensioen van een 
zelfstandige bedraagt ongeveer 60% van het 
werknemerspensioen. 

 
A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering, tak geneeskundige zorgen 
 
Alle zelfstandigen hebben sedert 1 januari 2008 recht op terugbetaling van de grote risico’s (bevalling, 
opname ziekenhuis, heelkundige ingreep, …) en van de kleine risico’s (dokters- en apothekerskosten, 
kinesist, …). De bijdrage voor de verzekering kleine risico’s werd geïntegreerd in de sociale bijdragen, 
waardoor deze verzekering voortaan verplicht is. De aanvullende verzekering bij het ziekenfonds, die 
een vrijwillige verzekering was, bestaat niet langer.   
 
Ook werknemers hebben recht op terugbetaling van zowel de grote risico’s als de kleine risico’s. Zij 
moeten eveneens enkel het remgeld zelf ten laste nemen. 
 
B. Ziekte- en invaliditeitsverzekering, tak uitkeringen 
 
Zelfstandigen hebben in geval van arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van het ziekenfonds. 
Deze uitkering is forfaitair; ze staat dus los van het inkomen en is even hoog voor iedereen. De 
uitkering wordt toegekend vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is 
er geen recht op een uitkering. Vanaf de 13e maand (invaliditeit) is er recht op een hogere uitkering. 
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Voor beginnende zelfstandigen is er een wachttijd van 6 maanden. Vrijstelling is echter mogelijk. 
 
In onderstaande tabel geven we u een overzicht van de uitkeringen. 
 

 
 
De zelfstandige die zijn inkomenspeil van voor de arbeidsongeschiktheid wil behouden, kan een 
verzekering “gewaarborgd inkomen” afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij. Op die manier 
kan hij het inkomensverlies door zijn arbeidsongeschiktheid opvangen bovenop de uitkering van zijn 
ziekenfonds. 
 
Ook werknemers hebben in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte recht op uitkeringen. Het 
Riziv komt echter pas tussen vanaf de 31ste dag ziekte van (de meeste) bedienden. Bij ziekte van 
arbeiders (en sommige bedienden) komt het RIZIV stapsgewijs tussen vanaf de 15de dag ziekte, om 
vanaf de 31ste dag ten volle tussen te komen.  
 
Deze tussenkomst van het Riziv bedraagt 60 % van het (begrensd) brutoloon van de werknemer. De 
loongrens tot dewelke het Riziv tussenkomt ligt momenteel op € 151,7873 per dag in de vijf dagen 
week. 
 
C. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 
 
Wanneer de werknemer slachtoffer is van een dodelijk arbeidsongeval of een beroepsziekte, wordt 
een vergoeding voor begrafeniskosten toegekend gelijk aan dertig maal het gemiddeld dagloon. Ook 
de vervoerkosten naar de begraafplaats worden vergoed. De overlevende echtgenoot krijgt een 
lijfrente van 30 % van het basisloon; de kinderen krijgen een rente van 15 % van het basisloon per 
kind, met een maximum van 45 % van het basisloon voor alle kinderen tezamen. 
 
Wanneer de werknemer tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt is, heeft hij vanaf de dag volgend op het 
arbeidsongeval recht op een dagelijkse vergoeding van 90 % van het gemiddelde (begrensde) 
dagloon. Het gemiddelde dagloon is gelijk aan het basisloon, gedeeld door 365. Deze vergoeding is 
verschuldigd per kalenderdag, en dit zolang de tijdelijke ongeschiktheid volledig is. 
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Bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan de werknemer eventueel terug aan het werk. Hij 
heeft dan recht op een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het loon dat hij verdiende vóór 
het ongeval en het loon dat hij door zijn wedertewerkstelling ontvangt. Zolang de werknemer echter 
geen wedertewerkstelling kan aanvatten heeft hij recht op de dagelijkse vergoeding van 90 % zoals bij 
tijdelijke gehele arbeidsongeschiktheid.  
 
Zo de werknemer omwille van zijn arbeidsongeval blijvend arbeidsongeschikt is – dit betekent dat zijn 
economisch verdienvermogen blijvend is aangetast -, krijgt hij een vergoeding volgens de graad van 
arbeidsongeschiktheid die hij overhoudt aan de blijvende letsels van zijn ongeval of beroepsziekte. 
 
D. Bevalling en moederschap 
 
Zelfstandige vrouwen hebben na een bevalling recht op een moederschapsuitkering van 440,50 euro 
per week. Zij ontvangen deze uitkering bovenop het kraamgeld (zie hoofdstukje gezinsbijslag). Om 
recht te hebben op deze uitkering, moet er een wachttijd van 6 maanden vervuld zijn en er geldt een 
verplichte bevallingsrust van 3 weken, waarvan minstens 1 week voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum. De moederschapsrust kan verlengd worden tot maximaal 8 weken. Bij de geboorte 
van een meerling bedraagt de bevallingsrust maximaal 9 weken. Deze uitkering wordt aangevraagd 
en betaald door het ziekenfonds. 
 
Vrouwelijke zelfstandigen kunnen na een bevalling gratis dienstencheques aanvragen via hun sociaal 
verzekeringsfonds. Deze cheques dienen om tijdens de bevallingrust en bij de werkhervatting de 
zelfstandige te ondersteunen. Het gaat over 105 cheques met een waarde van 8,50 euro per stuk. De 
cheques hebben een geldigheidsduur van 8 maanden. Eén cheque is goed voor één uur 
huishoudelijke hulp via een erkende organisatie. 
 
Zwangere werkneemsters hebben recht op een zwangerschapsrust van 15 weken. Daarvan moet er 
minstens één week genomen worden net vóór de bevalling en minstens 9 weken aansluitend nà de 
bevalling. De overige 5 weken mag de werkneemster opnemen, maar ze is daartoe niet verplicht.  
 
Gedurende deze rustperiode wordt er geen loon betaald door de werkgever, maar krijgen de 
zwangere werkneemsters gedurende de eerste 30 dagen een financiële tussenkomst van het Riziv. 
Die beloopt 82 % van hun onbegrensd loon, en 75 % van hun begrensd brutoloon gedurende de rest 
van de zwangerschapsrust. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op dit ogenblik bedraagt het 
maximale dagbedrag van de uitkering 96,77 euro.  
 
E. Gezinsbijslagen 
 
Voor de vergelijking van het aanbod aan gezinsbijslagen in beide stelsels vertrekken we van een 
vergelijkende tabel met de bedragen van de diverse uitkeringen, zoals van toepassing sedert februari  
2012. De bedragen die verschillen, staan in het cursief. 
 
Tabel 4. Gezinsbijslagen voor werknemers en zelfstandigen 
 

 Werknemer Zelfstandige 
Kraamgeld  

- 1e geboorte 
- 2e geboorte en volgende 
- Elke meerling 

 
1 223,11 
920,25                    

1 223,11                 
Adoptiepremie per kind 1 223,11 
Basiskinderbijslag         

- 1e kind 
 
- 2e kind 
- 3e en volgende kind  
   

Supplement voor eenoudergezin met gewone 
kinderbijslag  voor  
het  eerste kind 
het tweede kind 
het derde kind 

 
90,28 

 
167,05 
249,41           

 
 
 

45,96 
28,49 
22,97 

 
84,43(of 90,28 indien dit kind 

gehandicapt is)                                                                                                
167,05       
249,41 

 
 
 

45,96 
28,49 
22,97 

Wezenbijslag 346,82                    346,82                   
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Leeftijdsbijslag 1e kind met recht op gewone 
kinderbijslag (dat geen supplement 
eenoudergezin of sociale toeslag ontvangt en 
niet door aandoening is getroffen): 
 
 
 

- 6 tem 11 jaar, eerste rang+ gewone 
schaal (*)    
Andere kinderen 
                                 

- 12 tem 17 jaar, eerste rang+ gewone 
schaal (*)    
Andere kinderen 
  

- 18 tem 24 jaar,  eerste rang+ 
gewone schaal (*)    
Andere kinderen 
 

- Gehandicapte kinderen geboren vóór 
1 juli 1966: 
-Kinderen van eerste rang die geen 
supplement voor éénoudergezin 
ontvangen 
-Andere kinderen  
 
 

(*) “gewone schaal” verwijst naar kinderen die 
alleen recht geven op basiskinderbijslag, 
zonder recht op sociale toeslag, toeslag voor 
éénoudergezinnen, verhoogde wezenbijslag 
of toeslag voor kinderen met een handicap. 

 
 
                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,73                     
31,36 

 
 

23,95 
47,92 

 
 

27,60 
60,93 

 
 
 

52,89 
 
 

60,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Geen recht voor jongste of enig 

kind dat enkel recht heeft op 
gewone kinderbijslag 

 
 
 
 
 

31,36 
 
 
 

47,92 
 
 
 

52,89(oudste) of 60,93 (vanaf 2e) 

Gehandicapte kinderen  
- 4 punten in pijler 1 en minder dan 6 

punten over de 3 pijlers 
- 6-8 ptn op de MS-schaal* en minder 

dan 4 ptn in 1e pijler 
- 9-11 ptn op de MS-schaal en minder 

dan 4 ptn in 1e pijler 
- 12-14 ptn op de MS-schaal 

 of 6-11 punten over de 3 pijlers én 4 
punten in pijler 1 

- 15-17 ptn op de MS-schaal 
- 18-20 ptn op de MS-schaal 
- meer dan 20 punten 

 

 
 

79,17 
 

105,44                           
 

246,05      
 

406,16 
                                          

461,83 
494,81                         
 527,80                         

 
Kinderbijslag voor kinderen van 
gepensioneerden  
 
 
 
  

- 1e kind 
 
- 2e kind 
- 3e en volgende kind 

• éénoudergezin 

 
en tevens van werklozen van 
meer dan 6 maanden (+ van 
langdurig werkloze die een 

loontrekkende activiteit 
aanvat vf. 01.01.07): 

 
136,24 

 
195,54 

 
272,38 

 
 
 
 
 
 
 

111,33 (of 136,24 indien 
mindervalide kind)                     

195,54         
 

272,38 
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• ander gezin 
 

Bijslag voor kinderen van volledig 
uitkeringsgerechtigde werklozen die een 
zelfstandige activiteit begint vf. 01.01.2007 : 

- 1e kind 
- 2e kind 
- 3e en volgende kind 
  

 

254,41 
 
 
 
 
 
 

254,41 
 
 
 
 
 

130,39 
195,54 
254,41 

 
Kinderbijslag voor kinderen van invaliden 

- 1e kind 
- 2e kind 
- 3e en volgende kind 

• éénoudergezin 
• ander gezin 

                  
 

 
189,16                          
195,54                         

 
 272,38 
 254,41   

 
 
Kraamgeld en adoptiepremie 
 
Deze uitkering is op een identieke manier voorzien in beide stelsels. Wordt voor elk adoptiekindje 
eenzelfde bedrag toegekend ongeacht de rang, dan onderscheiden we voor het kraamgeld twee 
bedragen. Het hoger bedrag is verschuldigd wanneer het kind de eerstgeborene is van vader OF 
moeder. 
 
Basiskinderbijslag 
 
Met deze bijslag is bedoeld het bedrag toegekend aan elk rechtgevend kind ongeacht diens leeftijd of 
de sociale categorie waartoe de rechthebbende behoort. Tot het derde kind is een progressieve 
stijging ingebouwd volgens de rang van dat kind in het gezin. Opvallend verschil in de regeling voor 
zelfstandigen: een lager bedrag voor het eerste kind, voor zover dit kind niet mindervalide is.  
 
Wezenbijslag 
 
Parallelle toepassing, waarbij de rang van het weeskind in geen van beide systemen een rol speelt. 
Opmerkelijk verschil is evenwel dat men in het stelsel van de zelfstandigen enkel de verhoogde 
wezenbijslag kent. 
 
Leeftijdsbijslagen 
 
Jongste of enige kinderen, enkel gerechtigd op basisbijslag vallen uit de boot bij de zelfstandigen.  In 
het stelsel voor loontrekkenden leidden besparingen vanaf 1997 tot een halvering van de 
leeftijdsbijslagen voor eerste kinderen die geen supplement voor éénoudergezinnen of sociale toeslag 
ontvangen en niet getroffen zijn door een aandoening. 
 
Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen 
 
Er is geen enkel verschil in beide regelingen, waar telkens tot en met 30 april 2009 een 
tweesporenconcept loopt al naargelang het kind al dan niet geboren werd na 31/12/92. Voor de 
jongste categorie geldt een zesdelig criteria waarbij niet alleen rekening is gehouden met het puur 
medische element, maar tevens met de belasting die zo’n handicap kan meebrengen ten opzichte van 
de betrokken familie. Vanaf 1 mei 2009 geldt voor alle leeftijdscategorieën hetzelfde systeem (op 
basis van de medico-sociale schaal) en is het oude evaluatiesysteem (= evaluatie vlg 
zelfredzaamheidsgraad) nog enkel van toepassing als gevolg van overgangsmaatregelen van het 
oude naar het nieuwe evaluatiesysteem. . De gefaseerde uitbreiding komt hiermee tot een eindpunt. 
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Kinderbijslag gepensioneerden 
 
Gepensioneerden kunnen in beide stelsels aanspraak maken op een verhoogd barema, voor zover er 
sprake is van rechthebbende met personen ten laste. Waarmee bedoeld wordt dat het gezamenlijk 
inkomen niet hoger is dan 2 230,74 EUR, resp. 2 306,94 EUR afhankelijk van het gezinstype. 
 
Noteer dat een gepensioneerde zelfstandige voor zijn eerste kind aan een merkelijk lager tarief zit 
tenzij dat kind gehandicapt is. Overigens geldt in het werknemersregime diezelfde baremieke structuur 
ten aanzien van langdurig werklozen, dus eveneens gekoppeld aan het verwerven van de 
hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste. 
 
Kinderbijslag invaliden 
 
Eens minstens zes maanden arbeidsongeschiktheid kan de rechthebbende, of het nu om een 
werknemer of een zelfstandige gaat, eventueel aanspraak maken op een specifiek verhoogd barema 
voorzover het ook hier weer een rechthebbende met personen ten laste betreft. 
 
Forfaitaire bijslag voor kinderen in een pleeggezin 
 
Bedoeling is met deze tegemoetkoming de reïntegratie te bevorderen van het in een pleeggezin 
geplaatst kind naar zijn oorspronkelijke familie toe. Met enige vertraging traden de zelfstandigen ook 
toe tot dit systeem met dien verstande dat zij bedragsmatig een onderscheid maken naargelang de 
rang van het kind: gaat het om een 1e kind wordt die forfait zowat gehalveerd. 
 
F. Jaarlijkse vakantie 
 
De werknemers hebben recht op een aantal betaalde vakantiedagen. Op hoeveel dagen is afhankelijk 
van de periode die ze gewerkt hebben in het voorafgaande kalenderjaar (= vakantiedienstjaar). Indien 
ze een volledig jaar hadden gewerkt, dan hebben ze het jaar erop recht op 20 betaalde vakantiedagen 
in de vijfdagenweek (of 24 dagen in de zesdagenweek). 
 
Het bedrag van het vakantiegeld voor arbeiders is gelijk aan 15,38 % van de lonen van het 
vakantiedienstjaar (aan 108 %). Dit bedrag wordt door de vakantiekas uitbetaald. Op het ogenblik dat 
de arbeiders hun vakantie effectief opnemen krijgen zij dus geen loon van de werkgever, maar 
uitkeringen van de vakantiekas. Deze 15,38 % behelst dus zowel het enkel als het dubbel 
vakantiegeld. 
 
Bedienden krijgen tijdens de 20 dagen vakantie hun normale loon verder uitbetaald. Daarnaast krijgen 
zij ook een dubbel vakantiegeld toegekend ten belope van 92 % van hun normaal maandloon. Zowel 
enkel als dubbel vakantiegeld wordt door de werkgever uitgekeerd. 
 
G. Werkloosheid 
 
In het sociaal statuut voor zelfstandigen zijn geen uitkeringen voorzien bij werkloosheid. Wanneer een 
zelfstandige zijn activiteit stopzet, is er geen recht op een vervangingsinkomen, tenzij bij 
arbeidsongeschiktheid.  
 
De wetgever voorziet echter wel een aantal uitzonderingen voor werklozen die een zelfstandige 
activiteit willen opstarten of verderzetten. Wij geven u een overzicht in onderstaande tabel. 
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Tabel 5. Combinatie werkloosheid en zelfstandige activiteit (*) 
 

Werkloze start als zelfstandige Werkloze zet zijn zelfstandige 
activiteit voort 

Betrokkene nam zelf ontslag Betrokkene is ontslagen Behoud werkloosheidsuitkering kan 
onder strikte voorwaarden : 
- aangifte van de zelfstandige 
activiteit; 
- zelfstandige activiteit werd 
minstens 3 maanden voordien 
uitgeoefend; 
- enkel zelfstandige na 18.00 uur en 
voor 07.00 uur; 
- bepaalde beroepen zijn verboden, 
bv. nachtwaker, leurder, horeca, … 
- Zelfstandige inkomsten mogen niet 
hoger liggen dan 4 109,04 euro per 
jaar; 
- De activiteit moet het karakter van 
een bijberoep behouden. 

Wanneer de zelfstandige activiteit 
minstens 6 maanden geduurd heeft 
en maximaal 15 jaar, kan men een 
werkloosheidsuitkering aanvragen. 
 
Voorwaarden : 
- betrokkene heeft voldoende dagen 
gewerkt voor zijn ontslag; 
- zijn vorige werkgever wil hem niet 
meer in dienst nemen. 
 
Uitkering :  
- Wordt berekend op het laatste loon 
als werknemer 

Wanneer de zelfstandige activiteit 
minstens 6 maanden geduurd heeft 
en maximaal 15 jaar, kan men een 
werkloosheidsuitkering aanvragen. 
 
Voorwaarden : 
- Betrokkene heeft voldoende dagen 
gewerkt voor zijn ontslag. 
 
 
 
Uitkering :  
- Wordt berekend op het laatste loon 
als werknemer  

 
(*) Er gelden versoepelingen voor oudere werklozen. 
 
Werknemers die werkloos worden hebben in principe recht op werkloosheidsuitkeringen, mits ze 
voldoen aan een aantal voorwaarden : 
 

• een minimaal aantal arbeidsdagen (of daarmee gelijkgestelde dagen) kunnen bewijzen in een 
bepaalde referteperiode. Dat aantal is afhankelijk van de leeftijd van de betrokkene; 

 
 

Leeftijd  Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en  
referteperiode 

Jonger dan 36 jaar - ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan uw aanvraag; 
- ofwel 468 dagen gedurende de 27 maanden voorafgaand aan uw aanvraag 
- ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 36 maanden voorafgaand aan uw 
aanvraag.  

Van 36 tot 49 jaar - ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag; 
- ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 36 maanden voorafgaand aan uw 
aanvraag; 
- ofwel 234 dagen tijdens de 27 maanden + 1.560 dagen tijdens de 10 jaar die 
voorafgaan aan deze 27 maanden; 
- ofwel 312 dagen tijdens de 27 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 
468 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 27 maanden 
voorafgaan.  

Vanaf 50 jaar - ofwel 624 dagen gedurende de 36 maanden voorafgaand aan uw aanvraag; 
- ofwel 312 dagen tijdens de 36 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 
dagen tijdens de 10 jaar die deze 36 maanden voorafgaan; 
- ofwel 416 dagen tijdens de 36 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 
624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 36 maanden 
voorafgaan.  

 
 

• niet werkloos zijn geworden door eigen schuld of toedoen; 
• zonder bezoldiging zijn. Zo zullen er geen werkloosheidsuitkeringen uitbetaald worden 

gedurende de periode die gedekt is door een contractbreukvergoeding of door vakantiegeld; 
• arbeidsgeschikt zijn. Zolang het RIZIV tussenkomt omwille van arbeidsongeschiktheid worden 

er in principe geen werkloosheidsuitkeringen toegekend; 
• ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende. 

 
De hoogte van de werkloosheidsuitkering zelf wordt bepaald op basis van de familiale situatie, de duur 
van de werkloosheid en de loonshoogte. 
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• Samenwonenden met gezinslast (voorheen: gezinshoofden), zijnde werklozen die het verlies 

van een enig inkomen en gezinslast bewijzen, ontvangen 60 % van het laatst verdiende loon 
gedurende de hele werkloosheidsperiode.  

 
• Alleenwonenden, zijnde werklozen die het verlies van enig inkomen maar geen gezinslast 

bewijzen, ontvangen 60% van hun laatst verdiende loon tijdens het eerste jaar van 
werkloosheid en 55% daarna. 

 
• Samenwonenden, zijnde werklozen die geen verlies van een enig inkomen kunnen bewijzen, 

ontvangen 60% van hun laatst verdiende loon tijdens het eerste jaar werkloosheid. 
Gedurende de volgende 3 maanden, ontvangen zij 40% van dit loon. Deze periode wordt 
verlengd met 3 maanden per jaar in loondienst. Nadien ontvangt een samenwonende een 
forfaitaire uitkering van 483,86 euro per maand. Samenwonenden met 20 jaar 
beroepsverleden als loontrekkende of met een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 
minstens 33% op het ogenblik van de overgang naar forfaitaire uitkeringen, behouden hun 
uitkering aan 40%. 

 
Op bovenstaande algemene beginselen zijn in de werkloosheidsreglementeringen tal van bijkomende 
maatregelen terug te vinden (vb. anciënniteitstoeslag, werkhervattingstoeslag, ………) evenals heel 
wat uitzonderingen (deeltijdse werknemer met behoud van rechten, met recht op een 
inkomensgarantieuitkering, jongeren, …..). Het is in het kader van dit artikel echter onmogelijk om hier 
ten gronde op in te gaan. 
 
H. Pensioen 
 
Regeling voor zelfstandigen 
 
Sinds 1 januari 2009 is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar voor mannen en vrouwen.  
 
Vervroegd pensioen is ook mogelijk vanaf 60 jaar. Vanaf 2013 wordt de minimumleeftijd voor het 
vervroegd pensioen geleidelijk opgetrokken naar 62 jaar. 
 

 
 
In geval van vervroegd pensioen verliest een zelfstandige nog steeds een bepaald percentage per 
jaar vervroeging.  
 
Verminderingspercentages:  

- pensioen op 60 jaar : 25% 
- pensioen op 61 jaar : 18% 
- pensioen op 62 jaar : 12% 
- pensioen op 63 jaar : 7% 
- pensioen op 64 jaar : 3%  

 
Vanaf 2013 worden deze percentages aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd. 
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Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2013 wordt deze vermindering versoepeld: 

- wie een loopbaan van 41 kalenderjaren bewijst, krijgt geen vermindering meer, ongeacht de 
leeftijd van het vervroegd pensioen 

- wie op 63 jaar op pensioen gaat, krijgt geen vermindering meer ongeacht de loopbaan  
 
 
Per kwartaal waarvoor sociale bijdragen in hoofdberoep betaald zijn, opent een zelfstandige 
pensioenrechten. Voor de jaren voor 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair loon. Vanaf 
1984 wordt het pensioen berekend op hetzelfde bedrag als de sociale bijdragen (= het 
geherwaardeerde netto-beroepsinkomen). Dit inkomen wordt eerst geïndexeerd en vervolgens 
vermenigvuldigd met 60% of 75%. Alleenstaanden hebben recht op een pensioen berekend aan 60% 
van hun beroepsinkomen; voor gezinshoofden wordt het pensioen berekend aan 75%. 
 
Ieder kalenderjaar telt voor 1/45.  In onderstaande tabel geven we u enkele cijfers.  
 

 
 
Alle zelfstandigen met een jaarlijks netto-beroepsinkomen onder het minimuminkomen voor de sociale 
bijdragen (= 12 830,62 euro in 2013) ontvangen het minimumpensioen, maar ook heel wat 
zelfstandigen met een inkomen boven deze grens krijgen ook maar een minimumpensioen. Het 
maximumpensioen wordt immers berekend op het inkomensplafond voor zelfstandigen. Dit is voor 
2013 gelijk aan 55 405 euro. Men moet dus ieder jaar deze grens halen om het maximumpensioen te 
ontvangen. 
 
De meeste zelfstandigen hebben dus een relatief laag pensioen. Om dit op te vangen, heeft een 
zelfstandige verschillende mogelijkheden om aan aanvullende pensioenvorming te doen : Vrij 
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aanvullend pensioen voor zelfstandigen, bedrijfsleidersverzekering, groepsverzekering, 
pensioensparen, … Ieder van deze producten heeft eigen voor- en nadelen, waar we in het kader van 
dit artikel echter niet verder op ingaan. 
 
Regeling voor werknemers 
 
Ook in de regeling voor werknemers is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Een werknemer kan 
vervroegd op pensioen gaan vanaf 60 jaar en dit zonder sanctie. De vermindering met een bepaald 
percentage per jaar geldt niet in het pensioenstelsel voor werknemers. 
 
Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2013 wordt de pensioenleeftijd voor het vervroegd 
pensioen geleidelijk opgetrokken naar 62 jaar.  
 

 
 
Voor de jaren vanaf 1955 levert ieder jaar tewerkstelling pensioenrecht op, ongeacht het aantal dagen 
dat men gewerkt heeft in het betrokken jaar. Het pensioen wordt jaar per jaar berekend op het bruto-
jaarloon en ieder jaar telt voor 1/45e. Het bruto-loon wordt eerst geïndexeerd (= aanpassing aan het 
prijspeil van het jaar van de ingangsdatum) en vervolgens vermenigvuldigd met 60% voor een 
alleenstaande en 75% voor een gezinshoofd.  
 
Het pensioen voor een werknemer ligt aanzienlijk hoger dan het pensioen voor zelfstandigen. Sedert 
een aantal jaren streeft de overheid er echter naar om het minimumpensioen voor zelfstandigen op te 
trekken tot het niveau van het werknemerspensioen. 
 
Tabel 6. Minimum en maximumpensioen voor werknemers 
 

 Minimumpensioen Maximumpensioen 
Gezinshoofd 16 636,77 euro per jaar 32 174,28 euro per jaar 
Alleenstaande 13 313,61 euro per jaar 25 739,42 euro per jaar 
 
 
 


