
1/2

info@xerius.be 

www.xerius.be

Ondernemingsloket • Sociale zekerheid voor zelfstandigen • Aanvullende sociale verzekeringen

Sociale uitkeringen voor zelfstandigen
Groeipakket

Startbedrag (eenmalig) Wezenbijslag

Geboorte / adoptie / meerlingen € 1.122 Per kind per maand € 353,76  

Groeipakket

Gewone rechthebbende 1ste kind € 163,20 2de kind € 163,20 Volgende kind € 163,20

Sociale toeslagen

Eénoudergezin 1ste kind € 51 2de kind € 51 Volgende kind € 81,60

Invalide rechthebbende 1ste kind € 100,86 2de kind € 29,06 Volgende kind € 5,101

Gepensioneerde/
overbruggingsrecht

1ste kind € 46,88 2de kind € 29,06 Volgende kind € 5,101

Leeftijdstoeslag

1ste kind:  
6-11 jaar € 16,04

1ste kind:  
12-17 jaar € 24,43

1ste kind:  
ten minste 18 jaar € 28,16

Volgende kind:  
6-11 jaar € 31,99

Volgende kind:  
12-17 jaar € 48,88

Volgende kind:  
ten minste 18 jaar € 62,15

Kinderen met een handicap jonger dan 21 jaar

Aanvullende bijslag voor kinderen geboren na 1/1/1993 (gevolgen van de handicap of aandoening) 

Max. 5 Punten 
waarvan 

minstens 4 
voor de eerste 

pijler 
€ 80,75  

6 - 8 Punten 
waarvan  

minder dan 4 
voor de eerste 

pijler 
€ 107,55 

6 - 8 Punten 
waarvan  

minstens 4 
voor de eerste 

pijler 
€ 414,28 

9 - 11 Punten 
waarvan  

minder dan 4 
voor de eerste 

pijler 
€ 250,97 

9 - 11 Punten 
waarvan  

minstens 4 
voor de eerste 

pijler 
€ 414,28 

12 - 14 
Punten 

€ 414,28 

15 - 17 
Punten 

€ 471,07 

18 - 20 
Punten 

€ 504,71 

> 20 
Punten 

€ 538,36 

Verworven recht voor kinderen met een handicap ouder dan 25 jaar 

Ten minste het gewone Groeipakket.  
Voor wezen en kinderen van werkonbekwame zelfstandigen: ten minste € 146,03 per maand 

1 Indien éénoudergezin € 23,43
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Moederschapsuitkering (per week) 
Volledige onderbreking: €484,90 aanvragen via uw ziekenfonds.

Gedeeltelijke onderbreking: €242,45 aanvragen via uw ziekenfonds.

Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
Uitkering van € 36,72 tot € 60,26 betaald door het ziekenfonds

Mantelzorg
Volledige maandelijkse uitkering (onderbreking 100 %): € 1.253,83

Gedeeltelijke maandelijkse uitkering (onderbreking minstens 50 %): € 626,92

Overbruggingsrecht in kader van faillissement, collectieve schuldenregeling,  
economische moeilijkheden of tweedekansondernemerschap (per maand)

Zonder gezinslast   € 1.253,83   Met gezinslast   € 1.566,79

Rust- en overlevingspensioen (per jaar)

Gezin Overlevende Alleenstaande

Minimumpensioen € 18.801,47 € 14.844,85 € 15.045,92 


