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Wat de Sociale Zekerheid biedt
Een persoon op drie is tussen 30 en 60 jaar meer dan 
een jaar arbeidsongeschikt.
Een loontrekkende met gezinslast ontvangt 60% 
van het loon met een maximum van ± 2.000 EUR per 
maand (vóór belastingen).

Voor de zelfstandigen met gezinslast: geen ver-
goeding gedurende de eerste maand en nadien 
een dagvergoeding die ver beneden die van de 
loontrekkenden ligt.

Voor de alleenstaanden en samenwonenden liggen 
deze bedragen beduidend lager vanaf het tweede jaar.

Wat het “Gewaarborgd Inkomen” biedt
In geval van ongeval of ziekte met een arbeids-
ongeschiktheid van 25% of meer:

uitkering van een maandelijkse rente
→ 100% zodra de invaliditeit 67% bedraagt, zoniet in 

verhouding tot de invaliditeitsgraad
→ zolang de arbeidsongeschiktheid duurt en maximum 

tot 65 jaar
→ vanaf de 2e, 3e, 4e, 6e of 13e maand (naar keuze)
→ met of zonder toename van 3% of 5% (naar keuze) 
→ premievrijstelling

De rente (vóór belasting) vermeerderd met de 
tegemoetkoming van de Sociale Zekerheid mag niet 
meer bedragen dan 100% van het brutoloon.

Fiscaliteit
Premies 
→ taks van 4,4% voor collectieve toezeggingen (zoniet 

9,25%)
→ als de onderneming de premie betaalt: een bedrijfs-

last voor de onderneming
→ als de verzekerde de premie betaalt: aftrekbaar als 

werkelijke beroepskost

Vervangingsinkomsten
→ tijdelijke renten belastbaar als vervangingsinkom-

sten
→ definitieve renten belastbaar als pensioen

Collectieve verzekering
Gewaarborgd inkomen

Overzicht van de wettelijke maandelijkse uitkeringen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering

maand 1 2 tot 12 13 en meer

Lo
on
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e

met gezinslast
100% van het 
normale loon

60% van het 
loon max: 

2.012,66 EUR

65% van het loon 
max: 2.180,36 EUR

zonder 
gezinslast
(samenwonend)

40 % van het loon 
max: 1.341,86 EUR

Ze
lfs

ta
nd

ig
e

met gezinslast
Niets !

1.363,18 EUR

zonder 
gezinslast
(samenwonend)

850,98 EUR

Op deze uitkeringen gebeuren nog afhoudingen (3,5%) en ze worden belast als vervangingsinkomsten of als 
pensioen.


