
   

DEEL 3: Re-integratie langdurig zieken: 

Inkomen 

 
 

A) Je ziekte-uitkering na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de 

‘invaliditeit’) 
  
 Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende: 

• Was je werknemer (arbeider of bediende) voordat je 
arbeidsongeschikt werd? 
Dan heb je recht op een percentage van je brutoloon. (het brutoloon 
van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan 
dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon). 
Je gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is: 

o  65% als je gezinslast hebt 
o  55% als je alleenstaande bent 
o  40% als je samenwonende bent. 

 
• Was je werkloos voordat je arbeidsongeschikt werd? 

Dan heb je recht op een percentage van het brutoloon waarop je 
werkloosheidsuitkering is berekend. Je gezinssituatie bepaalt welk 
percentage dat is: 

o  65% als je gezinslast hebt 
o  55% als je alleenstaande bent 
o  40% als je samenwonende bent. 

 

Berekening per dag 

Je uitkering is berekend:  
• per dag  
• in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat je niet alleen een uitkering 

ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag 
(6 ‘uitkeringsdagen’). 

 
Voorbeelden (brutobedragen): 

• April 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 25 
uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1550 
EUR. 

• Augustus 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn 
er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 
1674 EUR. 

 
 

B) De combinatie inkomen uit arbeid en inkomen uit invaliditeit 
Vanuit de “re-integratie langdurige zieken” worden mensen aangemoedigd 
om opnieuw te gaan werken. Dan heb je een inkomen uit arbeid én uit 
invaliditeit.  



   

 
Een voorbeeld: 
Sofie krijgt na 14 maanden arbeidsongeschiktheid een re-integratieplan 
aangeboden. Ze kan voor 15u/week opnieuw aan de slag bij haar 
vroegere werkgever. Sofie is alleenstaande en krijgt een 
invaliditeitsuitkering van 52 euro/dag.  
Voor de maand april 2017 heeft ze recht op: 25d x 52 euro = 1300 euro 
invaliditeit 
 
Maar in april gaat ze opnieuw 15u/week werken. Hiervoor krijgt ze 900 
euro belastbaar loon (bruto –sociale bijdragen) aan inkomen uit arbeid. 
Door dit inkomen uit arbeid vermindert haar invaliditeitsuitkering. Dit 
gebeurt in schijven:  
 
1ste schijf  0%  op € 15,9190        = € 0 
2de schijf  20%  op € 9,5514 (= gedeelte tussen 15,9190 en 25,4704) = €1,91 
3de schijf  50%  op € 9,5514 (= gedeelte tussen 25,4704 en 35,0218)  = €4,78 
4de schijf  75%  op het gedeelte boven de 35,0218 euro 
(=15,9191+9,5514+9,5514) 

 
Bovenstaande berekening wordt toegepast op het inkomen uit arbeid. Dit 

inkomen uit arbeid wordt omgezet naar een dagbedrag. Dit doet men door 

het inkomen uit arbeid te delen door 26 (er wordt standaard rekening 

gehouden met de noemer 26 om het belastbaar loon te delen voor de 

progressieve tewerkstelling). 

 

Voor Sofie wordt dit dan: 
€ 900 aan inkomen uit arbeid / 26 d = 34,62 euro  
Op het bedrag van 34,62 euro worden bovenstaande schijven toegepast. 
 
Voor schijf 1 tot en met 2 is dit  1,91 euro 
Voor schijf 3 is dit    4,57 euro (34,62 – 25,47 = 9,15) 50% 
op 9,15 euro is 4,57  
(omdat haar dagbedrag niet hoger is dan 35,0218 euro moeten we maar 
rekening houden met 34,62 euro)  
Voor schijf 4 is dit    0 euro  
(haar dagbedrag uit arbeid ligt onder de 35,0218) 
Totaal : 6,48 euro/dag in mindering te brengen van haar 
invaliditeitsuitkering. 
 
Sofie verliest 6,48 euro van haar invaliditeitsuitkering. Ze houdt nog 
45,52 euro/dag over. 
(52 – 6,48 = 45,52 euro) 
 
In april zijn er 25 d x 45,52 = 1138 euro aan invaliditeitsuitkering (i.p.v. 
1300 zonder tewerkstelling) 
In april gaat ze 8 dagen werken hiervoor krijgt ze 900 euro uit arbeid 
(belastbaar loon). 



   

In totaal krijgt ze 1138 + 900 = 2038 euro belastbaar loon    
 
Door progressief te gaan werken houdt ze een stuk meer over dan enkel 
ZIV uitkeringen. (Voor haar tewerkstelling ontving ze 1300 euro ze gaat er 
dus met 738 euro op vooruit door 2d/week te gaan werken. )   
Aandachtpuntje : rekening mee houden dat er weinig belastingen worden 
ingehouden zowel op het loon als op de ZIV uitkeringen. 
 
Tweede voorbeeld: 

Luc is gehuwd en kan na 15 maanden invaliditeit terug gaan werken. Om 
2,5 dag per week te werken verdient hij 1100 euro bruto belastbaar. 
Vanuit de mutualiteit krijgt hij 62 euro per dag. 
Voor de maand april 2017 ontvangt Luc vanuit de mutualiteit: 62 euro x 
25 dagen = 1550 euro aan invaliditeitsuitkering. Als hij in april 10 dagen 
werkt krijgt hij hiervoor 1100 euro bruto belastbaar. 
 
Voor Luc wordt dit dan: 
1100 euro /26 d = 42,31 euro 
 
Wat wordt er afgehouden: 
Voor schijf 1 en 2 is dit    1,91 euro 
Voor schijf 3 is dit    4,78 euro 
Voor schijf 4 is dit    5,47 euro 
(42,31 – 35,0218 = 7,29 x 75% = 5,47) 
Totaal 12,16 euro 
 
Luc houdt 49,84 euro/dag over aan invaliditeitsuitkering (62 – 12,16). 
In april zijn er 25 d x 49,84 = 1246 euro aan invaliditeitsuitkering. 
In april gaat hij 10 dagen werken en krijgt hiervoor 1100 euro uit arbeid. 
In totaal krijgt hij 1100 + 1246 = 2346 euro belastbaar loon. 
 
 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN: 
Het is momenteel moeilijk om volledig correcte en duidelijke info te vinden 
over dit onderwerp. Het Steunpunt Handicap en Arbeid heeft zich voor het 
samenstellen van deze tekst gebaseerd op verschillende bronnen en liet 
de tekst nalezen door specialisten. Niettemin is het in de huidige situatie 
onmogelijk om met 100% zekerheid te garanderen dat alle info nog 
steeds up-to-date is. Rond bepaalde zaken heerst algemeen nog discussie 
en wijzigingen zijn dus mogelijk. Een nieuw KB is in de maak en gaat al 
dan niet in werking op 1 juli 2017. 


