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Als zelfstandige gaat een behoorlijk deel 
van uw inkomen naar de bijdragen voor 
de sociale zekerheid. 

In ruil verzorgt de sociale zekerheid bepaalde 
uitkeringen:
· bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 
· bij pensioen
·  bij overlijden, voor uw echtgeno(o)t(e) 

onder bepaalde omstandigheden. 

De sociale zekerheid in België behoort tot de 
toppers van Europa. Maar zijn de uitkeringen 
wel toereikend voor u en uw gezin? 
Het cijfermateriaal in deze brochure zal u 
overtuigen dat dit voor zelfstandigen niet 
altijd het geval is. U zal vaststellen dat die 
cijfers niet altijd tot optimisme stemmen.

De sociale zekerheid 
in België behoort tot 
de toppers van Europa. 
Maar zijn de uitkeringen 
wel toereikend voor u 
en uw gezin?
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Bijdragen sociale zekerheid

Ik betaal bijdragen, maar waarvoor?

Ieder kwartaal betaalt u als zelfstandige belangrijke 
bijdragen. 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) ontvangt 
deze bijdragen via uw Sociale Kas en verdeelt ze naar de 
verschillende instellingen voor:
• Ziekte en invaliditeit
• Geneeskundige verzorging
• Pensioenen
• Kinderbijslag

Wat moet ik betalen als zelfstandige in 
hoofdberoep?

Sinds 1/1/2015 wordt de definitieve sociale bijdrage 
berekend op de inkomsten van het jaar zelf. U zult dus 
uw bijdragen 2018 betalen op basis van uw inkomsten 
van 2018, uw bijdragen 2019 op basis van uw inkomsten 
2019, en zo verder. Omdat deze inkomsten pas 2 jaar later 
definitief gekend zijn wordt er gewerkt met voorlopige 
bijdragen en een regularisatie. Dat laatste gebeurt van 
zodra het RIZIV de definitieve inkomsten ontvangt van de 
fiscus.

Hoe wordt mijn voorlopige bijdrage 
bepaald?

Het sociaal verzekeringsfonds berekent de voorlopige 
sociale bijdrage op basis van het beroepsinkomen van 3 
jaar geleden. Als u dat wenst, kan u deze voorlopige 
bijdragen in lijn brengen met uw werkelijk inkomen. Als 
dit een verhoging van de voorlopige bijdrage betekent, 
kan dit op eigen initiatief. Als het om een verlaging van 
de voorlopige bijdrage gaat, heeft u toestemming nodig 
van het sociaal verzekeringsfonds.

Regularisatie
 
Als 2 jaar later blijkt dat u teveel voorlopige bijdragen 
betaalde, krijgt u het saldo teruggestort. Als blijkt dat u te 
weinig betaalde, moet u extra bijstorten. 
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Enkele voorbeelden

Netto beroepsinkomen Bijdragen per jaar*

13.550,50 2.862,56

20.000,00 4.225,04

30.000,00 6.337,56

40.000,00 8.450,12

50.000,00 10.562,64

60.000,00 12.578,04

70.000,00 14.037,24

86.230,52 16.405,56

* Inclusief 3,05% beheerskosten van de sociale kas.

De starters betalen voorlopige kwartaalbijdragen

tot het einde van het derde 
volledige kalenderjaar

694,46

Bijdragen sociale zekerheid Cijfers 01/2018

Geherwaardeerde netto 
beroepsinkomsten

Bijdragepercentages

van 0 tot 13.550,50 20,50% van 13.550,50*

van 13.550,50 tot 58.513,59 20,50%

van 58.513,59 tot 86.230,52 14,16%

meer dan 86.230,52 0,00%

* Meewerkende echtgenoot/wettelijke partner met maxistatuut: € 5.952,74 

Het bedrag van de sociale bijdragen

Eerst worden de beroepsinkomsten van 2015 
geherwaardeerd met een coëfficiënt die een 
weerspiegeling is van de inflatie van de laatste 3 jaren. 
Deze wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd.

Voor 2018 is de coëfficiënt 1,0610973.

Tot een geherwaardeerd inkomen van 13.550,50 euro
betaalt u 20,50% van 13.550,50 = 2.777,85 euro.
Tussen 13.550,50 en 58.513,59 euro betaalt u 20,50%.
Tussen 58.513,59 en 86.230,52 euro betaalt u 14,16%.
Boven 86.230,52 euro hoeft u geen bijdragen meer te
betalen. 
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De bouwstenen 
van de sociale 
zekerheid
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Arbeidsongeschiktheid: welke uitkeringen?

Ziekte of ongeval, het maakt niet uit

Arbeidsongeval, privé-ongeval of ziekte, de sociale zeker-  
heid maakt geen onderscheid op dat vlak.

Er zijn vaste, forfaitaire bedragen vastgelegd die niet in 
verhouding tot uw inkomen staan.

Een ding staat vast: hoe meer u verdient des te groter uw 
inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

De sociale zekerheid houdt wel rekening met uw gezins - 
toestand en de personen ten laste.

Arbeidsongeschikt: het begin van de 
magere jaren?

Wat gebeurt er nu concreet?
• Het eerste jaar van de ongeschiktheid: 

De eerste 14 dagen krijgt u niets van de sociale 
zekerheid. Daarna krijgt u een uitkering (vast bedrag) 
naargelang van uw gezinstoestand. In het vakjargon is 
dit eerste jaar “een primaire ongeschikheid”.

• Vanaf het tweede jaar: 
Vanaf het tweede jaar wordt de arbeids ongeschiktheid 
beschouwd als invaliditeit. 
Hierdoor gaat uw uitkering lichtjes stijgen. 

Hoe worden de uitkeringen berekend?

De uitkeringen worden berekend op dagbasis 
(maandbedragen op basis van 6 dagen per week en 26 
dagen per maand). Dus geen uitkeringen op zondag.

Kan u altijd een uitkering genieten?

Zeker niet. De minimuminvaliditeit om een volledige 
uitkering te kunnen genieten, bedraagt 67%. Om een 
verhoogde uitkering te kunnen genieten, moet u uw 
activiteiten stopzetten. 

Overzicht uitkeringen (dagprestaties) Cijfers 1/2018

Met 
gezinslast*

Alleenstaand Samen-
wonend

1e jaar Eerste 14 dagen 0,00 0,00 0,00

Primaire 
ongeschiktheid

Vanaf 15e dag tot  
12e maand

58,68 46,96 35,76

Vanaf 2e jaar
invaliditeit

Vanaf 2e jaar 58,68 46,96 35,76

Bij volledige 
stopzetting van de 
beroepsactiviteiten

58,68 46,96 39,98

Zonder stopzetting 
bedrijf

58,68 46,96 35,76

* Personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan € 970,67 per maand en/of u heeft 
kinderen ten laste.
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Ziekte of ongeval?  
Cijfers spreken voor zich

Ziekte of ongeval?  
Cijfers spreken voor zich

De sociale zekerheid heeft geen oog voor uw huidig 
inkomen. Bij arbeidsongeschiktheid zal uw inkomen een 
flinke deuk krijgen.

Enkele concrete gevallen bewijzen dit.

Type 1: Gezinshoofd met partner en/of kinderen ten laste* Cijfers 1/2018

Jaarwedde Maand-
wedde

Eerste  
14 dagen

Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

Verlies Vanaf  
2e jaar 

Verlies

15.000 1.250,00 nihil 1.525,68 0,00 1.525,68 0,00

30.000 2.500,00 nihil 1.525,68 974,32 1.525,68 974,32

45.000 3.750,00 nihil 1.525,68 2.224,32 1.525,68 2.224,32

55.000 4.583,33 nihil 1.525,68 3.057,65 1.525,68 3.057,65

* Personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan € 970,67 per maand en/of u hebt kinderen ten laste.

Type 2: Alleenstaand of niemand ten laste 

Jaarwedde Maand-
wedde

Eerste  
14 dagen

Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

Verlies Vanaf  
2e jaar 

Verlies

15.000 1.250,00 nihil 1.220,96 29,04 1.220,96 29,04

30.000 2.500,00 nihil 1.220,96 1.279,04 1.220,96 1.279,04

45.000 3.750,00 nihil 1.220,96 2.529,04 1.220,96 2.529,04

55.000 4.583,33 nihil 1.220,96 3.362,37 1.220,96 3.362,37

 
Type 3: Samenwonend  

Jaarwedde Maand-
wedde

Eerste  
14 dagen

Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

Verlies Vanaf  
2e jaar 

Verlies

15.000 1.250,00 nihil 929,76 320,24 1.039,48 210,52

30.000 2.500,00 nihil 929,76 1.570,24 1.039,48 1.460,52

45.000 3.750,00 nihil 929,76 2.820,24 1.039,48 2.710,52

55.000 4.583,33 nihil 929,76 3.653,57 1.039,48 3.543,85
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Welke pensioenen?

De sociale zekerheid voorziet twee 
soorten pensioenen  

Het rustpensioen
Na uw loopbaan voor uw gezin (gezinspensioen) of voor 
u alleen (alleenstaandenpensioen).

Het overlevingspensioen
Bij vroegtijdig overlijden voor de weduwe of weduwnaar 
van de zelfstandige.

Sinds 1 januari 2015 worden alle gewerkte periodes 
opgenomen in de pensioenberekening. 

Vroeger was het zo dat het jaar waarin het pensioen 
inging, geen voordeel opleverde. Wie werkte tot 30 
november en op 1 december met pensioen ging, kreeg 
geen pensioen voor die 11 maanden. 

Hoe wordt uw rustpensioen berekend?

De berekening van uw pensioen is een complexe 
materie, eerder bestemd voor specialisten in het vak.

We beperken ons tot enkele hoofdprincipes:
uw rustpensioen wordt berekend op uw werkelijke 
loopbaan. Ieder jaar bouwt u een deeltje pensioen op 
naargelang van het nettobedrijfsinkomen van dat jaar.

Voor elk jaar tot en met 1983
Een vast forfaitair bedrijfsinkomen dat niets te maken 
heeft met uw werkelijk inkomen. 

Vanaf 1984
Uw werkelijke, geherwaardeerde en eventueel 
geplafonneerde bedrijfsinkomsten. De herwaardering 
vanaf 1997 is lichtjes gewijzigd.

De optelsom bepaalt uw globaal pensioen.
Uw werkelijk pensioen wordt bepaald door: 
 
• de duur van uw loopbaan: de normale duur van een 

loopbaan is vastgesteld op 45 jaar voor mannen en 
vrouwen. 

• uw gezinssituatie: het pensioen voor een gezin is 
hoger dan voor een alleenstaande (= 80% van een 
gezinspensioen).

• de evolutie van uw inkomen: ieder jaar wordt 
afzonderlijk berekend. Bij pensionering worden deze 
jaarinkomsten geherwaardeerd.

De berekening van uw rustpensioen

Loopbaanjaren vóór 1 januari 1984 

Forfaitaire, geïndexeerde bedrijfsinkomsten x 75 % gezin   
(60% alleenstaande)

45 (man of vrouw)

Loopbaanjaren vanaf 1 januari 1984 

Werkelijke, geherwaardeerde geplafonneerde bedrijfsinkomsten  
x 75 % gezin (60% alleenstaande)

45 (man of vrouw)
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Vanaf wanneer kan u met vervroegd 
pensioen?

De minimum leeftijd voor vervroegd pensioen is  
62,5 jaar tot en met 31/1/2018.
Vanaf 1/2/2018 tot en met 31/1/2019 is de minimum 
leeftijd voor vervroegd pensioen 63 jaar. 
De minimale loopbaan is 41 jaar, maar hier zijn 2 
uitzonderingen aan verbonden:
• vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar bij 43 

loopbaanjaren en
• vervroegd pensioen vanaf 61 jaar bij 42 loopbaanjaren

Minimum leeftijd voor vervroegd pensioen 

Jaar Minimum leeftijd Loopbaan- 
voorwaarde

Uitzonderingen

1/2/2018-
31/1/2019

63 jaar 41 jaar 60 jaar bij 43 jaar loopbaan
61 jaar bij 42 jaar loopbaan

Minima en maxima: dromen zijn bedrog!
 
Minima
Het minimum rustpensioen voor een volledige loopbaan 
als zelfstandige bedraagt op jaarbasis op 1 januari 2018:
• 18.307,17 euro voor een gezinspensioen
• 14.650,34 euro voor een pensioen als alleenstaande.

Dit minimum is echter alleen van toepassing bij een 
volledige loopbaan en afhankelijk van uw gezinstoestand.
Als u slechts tussen 2/3-loopbaan en een volledige 
loopbaan presteerde is er een prorata van dit minimum.
 
Sinds 1 januari 2015 wordt ook rekening gehouden met 
de jaren gepresteerd in het buitenland om de 
2/3-loopbaan te berekenen. Samengevat mogen de 
volgende jaren opgeteld worden om aan 2/3 te komen:
•  de jaren als zelfstandige
•  de jaren als werknemer
•  de jaren, gepresteerd in een land dat onder de 

Europese Verordeningen valt
•  de jaren, gepresteerd in een land waarmee België een 

overeenkomst inzake sociale zekerheid betreffende de 
pensioenen voor werknemers of zelfstandigen 
gesloten heeft

 
Voor de berekening van het bedrag van het 
minimumpensioen wordt alleen gekeken naar de jaren 
als zelfstandige.

Maxima
Die zijn er ook. Raadpleeg volgende tabel en bekijk de 
vergelijking met de maxima van de loontrekkende en de 
zelfstandige (+/- 58% van de loontrekkenden).

Geen illusies. In de praktijk zijn er bijna geen zelfstandigen 
die recht hebben op het maximumpensioen.
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Minimum en maximum maandelijks pensioen zelfstandige Cijfers 1/2018

Minimum pensioen Max. pensioen
 60 jaar 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar 65 jaar 65 jaar

Loopbaan 40/45 41/45 42/45 43/45 44/45 45/45
Gezinshoofd 1.356,09 1.389,99 1.423,89 1.457,80 1.491,70 1.525,60 1.756,60
Alleenstaande 1.085,21 1.112,34 1.139,47 1.166,60 1.193,73 1.220,86 1.405,28

Maxima na een volledige loopbaan: een vergelijking loontrekkende-zelfstandige Cijfers  1/2018

Maximum pensioen werknemer Maximum voor zelfstandigen  
(+/- 58% van de loontrekkenden)

jaar maand jaar maand
Gezin 35.861,41 2.988,45 21.079,20 1.756,60
Alleenstaande 28.689,13 2.390,76 16.863,36 1.405,28
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Evolutie van het gezinspensioen 

Inkomsten Rustpensioen gezin

jaarlijks maandelijks maandelijks verlies

15.000 1.250,00 1.525,60 0,00

30.000 2.500,00 1.525,60 974,40

40.000 3.333,33 1.525,60 1.807,73

45.000 3.750,00 1.525,60 2.224,40

55.000 4.583,33 1.725,15 2.858,18

60.000 5.000,00 1.756,60 3.243,40

65.000 5.416,67 1.756,60 3.660,07

Evolutie van het alleenstaandenpensioen

Inkomsten Rustpensioen alleenstaande

jaarlijks maandelijks maandelijks verlies

15.000 1.250,00 1.220,86 29,14

30.000 2.500,00 1.220,86 1.279,14

40.000 3.333,33 1.343,15 1.990,18

45.000 3.750,00 1.405,28 2.344,72

55.000 4.583,33 1.405,28 3.178,05

60.000 5.000,00 1.405,28 3.594,72

65.000 5.416,67 1.405,28 4.011,39

U bent 65 jaar oud en uw partner werkt niet. Waarvan 
zal u leven? 
Zelfs in de gunstigste omstandigheden zal uw pensioen 
lager liggen dan uw huidig inkomen. Hoe hoger uw 
inkomen was, hoe groter het financiële verlies. 
 

Enkele voorbeelden Pensioenbonus als u langer blijft werken

Er wordt geen nieuwe pensioenbonus meer opgebouwd 
sinds 1 januari 2015.

De pensioenbonus die vroeger werd opgebouwd blijft 
behouden.

Pensioenmalus

De pensioenmalus werd volledig afgeschaft sinds 1 
januari 2014. U kan een vervroegd pensioen nemen 
zonder pensioenvermindering, ongeacht uw leeftijd 
van pensio nering en ongeacht uw loopbaan.

U bent 65 jaar oud en u bent alleen. Wat zal u krijgen? 
Als alleenstaande zal uw maandelijks pensioen slechts 
een fractie zijn van uw huidig inkomen.
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En wat bij overlijden?  
Wanneer heeft uw gezin recht op het 
overlevingspensioen?

Als weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of zelf- 
standig helper heeft u recht op een overlevingspensioen. 
Voor de echtgescheidenen bestaan er specifieke regels. 
Een overlevingspensioen is altijd kleiner dan een rust- 
pensioen. 

• Bij overlijden na pensionering bedraagt het overlevings- 
pensioen 80% van het gezinsrustpensioen.

• Bij overlijden vóór pensionering wordt het overlevings-
pensioen berekend op een verkorte loopbaan: van de 
20e verjaardag (of start loopbaan) tot het overlijden.

 

Er zijn specifieke voorwaarden
•  Als partner bent u tussen 46 en 6 maanden en 50 jaar, 

afhankelijk van het ogenblik waarop het overlijden van de 
zelfstandige of van de helper zich voordoet. De 
leeftijdsvoorwaarde wordt geleidelijk opgetrokken naar 
50 jaar. Zie tabel.

•  U bewijst de beroepsloopbaan als zelfstandige of als 
helper van uw overleden echtgeno(o)t

•  U mag niet van de erfenis van de overleden persoon 
uitgesloten zijn vanwege misdrijven gepleegd ten 
aanzien van hem of haar 

•  U was minstens een jaar gehuwd met de overledene of u 
was minder dan een jaar gehuwd met de overledene maar 
hebt eerder wettelijk samengewoond waarbij de geza- 
menlijke en onafgebroken duur van het huwelijk en van 
de wettelijke samenwoning minstens één jaar bedraagt. 
De voorwaarde geldt niet als: 

 − er een kind uit het huwelijk of uit de wettelijke 
samenwoning geboren is

 − het overlijden het gevolg is van een ongeval dat 
gebeurde na het huwelijk

 − het overlijden het gevolg is van een beroepsziekte 
die zich voordeed na het huwelijk

 − er op het ogenblik van het overlijden een kind ten 
laste was waarvoor u of uw echtgeno(o)t(e) 
kinderbijslag ontving.

•  Het inkomen mag niet groter zijn dan:
 −  Werknemer zonder gezinslast : 18.677 euro bruto
 −  Werknemer met gezinslast: 23.346 euro bruto
 −  Zelfstandige of helper zonder gezinslast: 14.942 
euro netto

 −  Zelfstandige of helper met gezinslast: 18.677 euro 
netto

Als u hertrouwt, verliest u uw recht op een overlevings-
pensioen vanaf de eerste dag van de maand volgend op 
het huwelijk. 

Leeftijdsvoorwaarden 

Overlijden in Leeftijd

2018 46 jaar en 6 maanden

2019 47 jaar

2020 47 jaar en 6 maanden

2021 48 jaar

2022 48 jaar en 6 maanden

2023 49 jaar

2024 49 jaar en 6 maanden

2025 of later 50 jaar
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Overlevingspensioen bij volledige loopbaan (van 20 jaar tot overlijden)  Cijfers  1/2018

Minimum Maximum
jaar maand jaar maand

Overlevingspensioen 14.454,57 1.204,55 16.863,36 1.405,28

 
Maxima voor een volledige loopbaan (van 20 jaar tot overlijden):  
vergelijking overlevingspensioen loontrekkende-zelfstandige  Cijfers 1/2018

Toestand Wettelijk maximum voor 
loontrekkenden

Maximum voor zelfstandigen  
(+/- 47% van de loontrekkenden)

jaar maand jaar maand
Overlevingspensioen 35.861,41 2.988,45 16.863,36 1.405,28

Over welke bedragen spreken wij?
Het overlevingspensioen hangt af van de beroeps loopbaan 
van uw overleden echtgeno(o)t(e). Een minimumpensioen 
is voorzien.

Overgangsuitkering bij overlijden van de partner
Sinds 1/1/2015 bestaat er een overgangsuitkering bij 
overlijden van de partner. Omdat de minimum leeftijd om 
een overlevingspensioen te kunnen genieten opgetrokken 
werd, voorziet men vandaag in een overgangsuitkering 
voor diegenen die niet aan de leeftijdsvoorwaarden 
voldoen. De modaliteiten voor de aanvraag zijn dezelfde 
als bij het oude overlevingspensioen (zie hieronder).

De overgangsuitkering wordt toegekend voor 12 maanden 
als er geen kinderlast is. Is er wel kinderlast, dan krijgt de 
weduwe(naar) de uitkering gedurende 24 maanden. De 
overgangsuitkering is onbeperkt cumuleerbaar met een 
beroeps- en/of een vervangingsinkomen.
De minimumuitkering is op 1 januari 2018 gelijk aan 
14.454,57 euro/jaar.
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Allianz – De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

Wat kan ik doen als zelfstandige?

Kan ik mijn levensstandaard bij 
pensionering of na een ongeval of een 
langdurige ziekte behouden?

Allianz biedt u oplossingen op maat uitgewerkt in het 
productengamma “Plan for Life +”:
• Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)
• Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen zonder 

vennootschap (POZ)
• Flexibele groepsverzekering of individuele 

pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider 
met een vennootschap

• Pensioenspaarverzekering of het lange-termijnsparen 
met volledige fiscale aftrek

• Aanvullende overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen 

Neem hiervoor contact met uw makelaar. 
Hij kent perfect uw problemen en is trouwens ook 
zelfstandig. 

Allianz stelt een uitgekiende software ter beschikking om 
uw persoonlijke situatie in kaart te brengen en oplossingen 
uit te werken.
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Nuttige tips voor bijkomende informatie

Internet – tools
Allianz www.allianz.be

Info sociale zekerheid www.socialsecurity.fgov.be

Rijksdienst sociale zekerheid www.onssrszlss.fgov.be

Website Federale Overheid www.belgium.be

Kruispunt sociale zekerheid www.ksz-bcss.fgov.be

Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit www.riziv.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen www.onprvp.fgov.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening www.rva.fgov.be

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be

Nuttige adressen
Rijksdienst sociale zekerheid (RSZ) Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel

Tel. 02 509 59 59

Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 
Tel. 02 739 71 11

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Zuidertoren, 1060 Brussel 
Gratis nummer 1765

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) Keizerslaan 7, 1000 Brussel
Tel. 02 515 41 11

Rijksinstituut sociale zekerheid Zelfstandigen (RSVZ) Willebroekkaai 35, 1000 Brussel
Gratis nummer 1765
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Rustpensioen / overlevingspensioen
(Leeftijd 40 jaar - pensioenleeftijd 65 jaar)

Inkomsten Rustpensioen gezin Rustpensioen alleenstaande
jaarlijks maandelijks maandelijks verlies maandelijks verlies

15.000 1.250,00 1.525,60 0,00 1.220,86 29,14

20.000 1.666,67 1.525,60 141,07 1.220,86 445,81

25.000 2.083,33 1.525,60 557,73 1.220,86 862,47

30.000 2.500,00 1.525,60 974,40 1.220,86 1.279,14

35.000 2.916,67 1.525,60 1.391,07 1.220,86 1.695,81

40.000 3.333,33 1.525,60 1.807,73 1.343,15 1.990,18

45.000 3.750,00 1.525,60 2.224,40 1.405,28 2.344,72

50.000 4.166,67 1.525,60 2.641,07 1.405,28 2.761,39

55.000 4.583,33 1.725,15 2.858,18 1.405,28 3.178,05

60.000 5.000,00 1.756,60 3.243,40 1.405,28 3.594,72

65.000 5.416,67 1.756,60 3.660,07 1.405,28 4.011,39

Overlevingspensioen bij overlijden van een man op
Laatste bedrijfsinkomen 60 jaar 35 jaar

jaarlijks maandelijks maandelijks verlies maandelijks verlies

15.000 1.250,00 1.204,55 0,00 1.204,55 45,45

20.000 1.666,67 1.204,55 462,12 1.204,55 462,12

25.000 2.083,33 1.204,55 878,78 1.204,55 878,78

30.000 2.500,00 1.204,55 1.295,45 1.204,55 1.295,45

35.000 2.916,67 1.204,55 1.712,12 1.204,55 1.712,12

40.000 3.333,33 1.204,55 2.128,78 1.204,55 2.128,78

45.000 3.750,00 1.204,55 2.545,45 1.204,55 2.545,45

50.000 4.166,67 1.204,55 2.962,12 1.204,55 2.962,12

55.000 4.583,33 1.204,55 3.378,78 1.204,55 3.378,78

60.000 5.000,00 1.204,55 3.795,45 1.204,55 3.795,45

65.000 5.416,67 1.204,55 4.212,12 1.204,55 4.212,12
Cijfers 1/2018

Prestaties onder de loep
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Arbeidsongeschiktheid 

Prestaties bij ziekte en ongeval – gezinshoofd met personen ten laste*
jaarwedde maandwedde Eerste 14 

dagen
Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

verlies vanaf 2e jaar verlies

15.000 1.250,00 nihil 1.525,68 0,00 1.525,68 0,00
20.000 1.666,67 nihil 1.525,68 140,99 1.525,68 140,99
25.000 2.083,33 nihil 1.525,68 557,65 1.525,68 557,65
30.000 2.500,00 nihil 1.525,68 974,32 1.525,68 974,32
35.000 2.916,67 nihil 1.525,68 1.390,99 1.525,68 1.390,99
40.000 3.333,33 nihil 1.525,68 1.807,65 1.525,68 1.807,65
45.000 3.750,00 nihil 1.525,68 2.224,32 1.525,68 2.224,32
50.000 4.166,67 nihil 1.525,68 2.640,99 1.525,68 2.640,99
55.000 4.583,33 nihil 1.525,68 3.057,65 1.525,68 3.057,65
60.000 5.000,00 nihil 1.525,68 3.474,32 1.525,68 3.474,32
65.000 5.416,67 nihil 1.525,68 3.890,99 1.525,68 3.890,99

* Personen ten laste: uw echtgeno(o)t(e) verdient minder dan € 970,67 per maand en/of u hebt kinderen ten laste

Prestaties bij  ziekte en ongeval – alleenstaand en geen personen ten laste
jaarwedde maandwedde Eerste 14 

dagen
Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

verlies vanaf 2e jaar verlies

15.000 1.250,00 nihil 1.220,96 29,04 1.220,96 29,04
20.000 1.666,67 nihil 1.220,96 445,71 1.220,96 445,71
25.000 2.083,33 nihil 1.220,96 862,37 1.220,96 862,37
30.000 2.500,00 nihil 1.220,96 1.279,04 1.220,96 1.279,04
35.000 2.916,67 nihil 1.220,96 1.695,71 1.220,96 1.695,71
40.000 3.333,33 nihil 1.220,96 2.112,37 1.220,96 2.112,37
45.000 3.750,00 nihil 1.220,96 2.529,04 1.220,96 2.529,04
50.000 4.166,67 nihil 1.220,96 2.945,71 1.220,96 2.945,71
55.000 4.583,33 nihil 1.220,96 3.362,37 1.220,96 3.362,37
60.000 5.000,00 nihil 1.220,96 3.779,04 1.220,96 3.779,04
65.000 5.416,67 nihil 1.220,96 4.195,71 1.220,96 4.195,71

Prestaties bij ziekte en ongeval – samenwonend
jaarwedde maandwedde Eerste 14 

dagen
Vanaf 15e dag 
tot 12e maand

verlies vanaf 2e jaar verlies

15.000 1.250,00 nihil 929,76 320,24 1.039,48 210,52
20.000 1.666,67 nihil 929,76 736,91 1.039,48 627,19
25.000 2.083,33 nihil 929,76 1.153,57 1.039,48 1.043,85
30.000 2.500,00 nihil 929,76 1.570,24 1.039,48 1.460,52
35.000 2.916,67 nihil 929,76 1.986,91 1.039,48 1.877,19
40.000 3.333,33 nihil 929,76 2.403,57 1.039,48 2.293,85
45.000 3.750,00 nihil 929,76 2.820,24 1.039,48 2.710,52
50.000 4.166,67 nihil 929,76 3.236,91 1.039,48 3.127,19
55.000 4.583,33 nihil 929,76 3.653,57 1.039,48 3.543,85
60.000 5.000,00 nihil 929,76 4.070,24 1.039,48 3.960,52
65.000 5.416,67 nihil 929,76 4.486,91 1.039,48 4.377,19

Cijfers  1/2018
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Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en 
meer dan 140.000 medewerkers in dienst van ruim 86 miljoen klanten. In België en Luxemburg is Allianz een belangrijke 
marktspeler in verzekeringen BOAR (Brand, Ongevallen, Andere Risico’s) en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de make-
laars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz 
bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van 2,8 miljard euro. 
 

Uw makelaar in verzekeringen: 

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be 
BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 
0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be


