BEDRAGEN EN BIJDRAGEN
ARBEIDSRECHT EN SOCIALE
ZEKERHEID OP 1 MEI 2022

VOORAF
In de volgende ‘groene bladen’ vind je de bedragen waarvan sprake is in de Wegwijzer
Sociale Wetgeving: inkomens, sociale uitkeringen, refertebedragen, enz. Bij deze bedragen
vind je slechts een minimum aan uitleg. Voor de juiste draagwijdte van de bedragen verwijzen we naar de Wegwijzer Sociale Wetgeving.
De bedragen die we hier opnemen zijn de bedragen die van toepassing zijn op 1 juni 2022
Voor de bedragen die aan de index gekoppeld zijn, gaat het om de bedragen na de indexering op 1 mei 2022 (spilindex 116,04). Wellicht volgt een nieuwe indexering in oktober 2022.
De bedragen die we hierna vermelden zijn brutobedragen, tenzij anders vermeld.
Als bedragen wijzigen publiceren we een update op www.hetacv.be

AANPASSING VAN DE UITKERINGEN AAN DE WELVAART
De sociale uitkeringen zijn aan de index gekoppeld, maar dit volstaat niet om de evolutie van
de algemene welvaart te volgen. De meeste sociale uitkeringen worden berekend op basis
van lonen bij het begin van de uitkeringsperiode. Wanneer deze periode zich over meerdere
jaren uitstrekt, zoals meestal het geval is voor pensioenen of invaliditeitsuitkeringen, dan
ontstaat er een scheeftrekking met de algemene welvaart.
De Wet van 23.12.2015 (Generatiepact) voorziet in een procedure om de sociale uitkeringen
om de twee jaar aan de welvaartsevolutie aan te passen. De concrete beslissingen daarover
worden genomen door de wetgever en de regering en grondig voorbereid door de sociale
partners binnen de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met
medewerking van publieke socialezekerheidsinstellingen zoals het Planbureau, de Studiecommissie voor de vergrijzing en andere instanties.
Dit werk verloopt in twee stappen:
• de bepaling van de beschikbare enveloppe, op grond van wettelijke parameters en van
nauwkeurige berekeningen van de uitgavenevolutie;
• de verdeling van de enveloppe.
Voor sommige socialezekerheidssectoren, zoals pensioenen en invaliditeit, is de verdeling
vanzelfsprekend: de oudste prestaties met de grootste scheeftrekkingen worden geherwaardeerd. De minimumuitkeringen krijgen hierbij prioriteit. Voor andere socialezekerheidssectoren werkt men liever doelgerichter.
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1. ARBEIDSRECHT
1. REFERTEBEDRAGEN
1.1. Arbeidsovereenkomst bediende (per jaar)
Concurrentiebeding, schoolbeding, scheidsrechterlijk beding:..............36.785 euro en 73.571 euro
1.2. Beslagen en overdrachten (netto per maand)
INKOMENSSCHIJF

BESLAGBAAR GEDEELTE

0 - 1.186

0

1.186 - 1.274

20%

1.274 - 1.406

30%

1.406 - 1.538

40%

Vanaf 1.538

100%

* Afhankelijk van de hoogte van het inkomen moet het percentage uit de tweede of derde
kolom op die inkomensschijf (eerste kolom) worden toegepast. Vervolgens moet hetzelfde
gedaan worden voor alle lagere inkomensschijven, met het percentage dat per inkomensschijf van toepassing is. De resultaten daarvan opgeteld, geeft het totale loonbeslag.
Verhoging kind ten laste: ........................................................................................................................73,00
1.3. Vrijwilligerswerk
Maximumbedrag van de kostenvergoeding (jaar 2022)
(per dag):......................................................................................................................................................... 36,84
(per jaar):..................................................................................................................................................... 1.473,37
Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding (per jaar).......................................................... 2.705,97
1.4. Betaald educatief verlof
Loongrens (euro/maand) ...................................................................................................... 3.047,00
Terugbetaling (euro/uur):
- Brussel hoofdstad......................................................................................................................... 21,30
- Wallonië .......................................................................................................................................... 21,30
- Duitstalige Gemeenschap........................................................................................................... 21,30
- Vlaanderen ..................................................................................................................................... 21,30

2. LONEN
2.1. Gewaarborgd minimum gemiddeld maandinkomen
(interprofessioneel minimumloon) (per maand) (vanaf 1.05.2022)
18 jaar en meer:...........................................................................................................................1.842,28
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2.2. Stage- en Leervergoeding (per maand)
a. Stagevergoeding
GEMEENSCHAP

1STE JAAR

2DE JAAR

3DE JAAR

829,13

979,88

1.130,63

Houder van certificaat

816,92

965,45

965,45

Geen houder van certificaat

482,72

816,92

965,45

Franstalige
Bijkomend jaar

482,72

579,27

965,45

Duitstalige

567,22

807,69

954,12

1STE JAAR

2DE JAAR

3DE JAAR

-18 jaar

/

/

635,60

18 jaar en +

/

589,60

635,60

313,19

442,14

589,53

Van 1.07 - 31.12

249,60

305,10

520,07

Van 1.01 - 30.06

/

443,52

567,22

Vlaamse
Franstalige

b. Leervergoeding
GEMEENSCHAP
Vlaamse

Franstalige
Duitstalige

3. LOOPBAANONDERBREKING (privésector, per maand)
a. Tijdskrediet

Volledige onderbreking

Vermindering met 1/2

Vermindering met 1/5

Landingsbaan - vermindering met 1/2

Landingsbaan - vermindering met 1/5

ANCIËNNITEIT

BEDRAG

< 5 jaar

563,59

≥ 5 jaar

657,53

< 5 jaar

281,79

≥ 5 jaar

328,76
Samenwonend

185,57

Alleenwonend*

245,23

Samenwonend

561,29

Alleenwonend*

561,29

Samenwonend

260,72

Alleenwonend*

314,63

* Als de werknemer alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen
waarvan minstens één ten laste is.
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b. Thematische verloven (ouderschap, medische bijstand, palliatieve zorg, mantelzorg)
LEEFTIJD

BEDRAG

Volledige
onderbreking

Samenwonend of alleenwonend
zonder kinderen ten laste

921,83

Alleenwonend met minstens één kind ten laste

1.551,85

Vermindering
met 1/2

< 50

Samenwonend of alleenwonend
zonder kinderen ten laste

460,91

≥ 50

Samenwonend of alleenwonend
zonder kinderen ten laste

621,37

Vermindering
met 1/5

Ongeacht Alleenwonend met minstens één kind
leeftijd
ten laste

775,93

< 50

156,36

≥ 50

Samenwonend
Alleenwonend zonder kinderen ten laste

210,27

Samenwonend of alleenwonend zonder
kinderen ten laste

234,54

Ongeacht Alleenwonend met minstens één kind ten
leeftijd
laste
Vermindering
met 1/10
(ouderschapsverlof)

< 50

≥ 50

310,36

Basisbedrag

78,18

Alleenwonend met minstens één kind ten
laste

105,13

Alleenwonend met minstens één kind ten
laste verhoogd bedrag (met voorwaarden)

155,18

Basisbedrag

117,27

Verhoogd bedrag alleenwonende werknemer (met voorwaarden)

155,18

c. Vlaamse aanmoedigingspremies (privésector)
Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
ARBEIDSREGELING VÓÓR DE ADV
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ADV

BEDRAG

Minimum 3/4-tijds

nieuwe regeling = 1/2-tijds

185,74

Minimum 70%

1/5 voltijdse baan

111,44

Minimum 60%

10% tot 20% voltijdse baan

74,30
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Opleidingskrediet of zorgkrediet
ARBEIDSREGELING
VΌΌR HET ‘KREDIET’

TIJDENS HET ‘KREDIET’

OPLEIDINGSKREDIET

ZORGKREDIET

Minimum 3/4-tijds

Onderbreking of verlof

625,56

222,89

1/2-tijds werk

331,36

148,59

ADV 1/5

185,74

74,30

Minimum 1/2-tijds

Onderbreking of verlof

331,36

148,59

Minder dan 1/2-tijds

Onderbreking of verlof

/

74,30

/

54,98

Supplement
alleenstaande*

* Als de werknemer alleen woont of alleenstaande is met kinderen

4. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Sluitingsvergoeding (per jaar anciënniteit of per leeftijdsjaar boven 45 jaar):................... 180,21
Grens tussenkomst Sluitingsfonds (bedragen niet aan index gekoppeld):
Algemeen:........................................................................................................................................... 25.000,00
Achterstallig loon en vergoedingen en voordelen, ander dan opzeggingsvergoeding:...6.750,00
Vakantiegeld bediende: ....................................................................................................................4.500,00

2. SOCIALE ZEKERHEID
1. GEZINSBIJSLAGEN

In het kader van de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld naar de
gemeenschappen. In Brussel valt de kinderbijslag – een persoonsgebonden materie – onder
de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Er zijn dus vier
systemen van toepassing voor de kinderbijslag: een Waals systeem (Franstalig), een Vlaams
systeem (van toepassing in het Vlaamse Gewest), een Brussels systeem (van toepassing in
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) en een Duitstalig systeem.
We nemen hieronder beknopt de maandbedragen per kind op NA de hervorming (dus voor de
nieuwe kinderen – datum vanaf wanneer vermelden we). We nemen in dit beknopte overzicht
niet alle financiële tegemoetkomingen op. Zo zijn er in het Vlaamse Groeipakket bijvoorbeeld ook nog zorgtoeslagen (wezentoeslag, pleegzorgtoeslag, zorgtoeslag voor specifieke
ondersteuningsbehoeften) en participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag,
schooltoeslag voor basisonderwijs en secundair onderwijs). Ook in de andere regio’s zijn er
gelijkaardige toeslagen.
Meer info over de kinderbijslag en een volledig overzicht van alle financiële tegemoetkomingen in de verschillende regio’s:
- kind gedomicilieerd in Brussel: www.famiris.brussels
- kind gedomicilieerd in Vlaanderen: www.groeipakket.be
- kind gedomicilieerd in Wallonië: www.aviq.be
- kind gedomicilieerd in de Duitstalige Gemeenschap: www.ostbelgienlive.be/kindergeld
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1.1 Brussel (kinderen geboren vanaf 2020)
1.1.1 Geboortepremie/adoptiepremie (éénmalig bedrag)
1ste kind: .................................................................................................................................................1.214,51
2de e.v. kinderen:....................................................................................................................................552,05
1.1.2 Gewone bijslag
a. Universeel
• 0-11 jaar: ...............................................................................................................................................165,62
• 12-17 jaar: ............................................................................................................................................. 176,66
• 18-24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs): ......................................................................... 176,66
• 18-24 jaar (kind volgt hoger onderwijs):......................................................................................187,70
• Gezinnen met slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 euro bruto per jaar
ongeacht de leeftijd:.........................................................................................................................165,62
b. Selectief – sociale toeslag (volgens inkomen van ouders)
Inkomensgrens 1 (IG1): ..............................................................................34.603,94 (jaarlijks inkomen)
Inkomensgrens 2 (IG2): ..............................................................................50.231,53 (jaarlijks inkomen)
Bij inkomen lager dan IG1:
• Gezin met 1 kind (0-11 jaar/12-24 jaar): ............................................................................. 44,16/55,21
• Gezin met 2 kinderen (0-11 jaar/12-24 jaar): .................................................................... 77,29/88,33
• Gezin met 3 of meer kinderen (0-11 jaar/12-24 jaar): ...............................................121,45/132,49
• Extra per kind wanneer alleenstaande ouder én 2 kinderen: .............................................. 10,61
• Extra per kind wanneer alleenstaande ouder én 3 of meer kinderen: .............................. 21,22
Bij inkomen tussen IG1 en IG2:
• Gezin met 2 kinderen: ........................................................................................................................ 27,60
• Gezin met 3 of meer kinderen: ....................................................................................................... 79,50
c. Schoolbonus (jaarlijks bedrag uitbetaald in augustus)
• 0-5 jaar: ..................................................................................................................................................22,08
• 6-11 jaar: ..................................................................................................................................................33,12
• 12-25 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs): ............................................................................ 55,21
• 12-25 jaar (kind volgt hoger onderwijs): ......................................................................................88,33
1.2 Vlaanderen (kinderen geboren vanaf 2019)
1.2.1 Geboortepremie/adoptiepremie (eenmalig bedrag) ...................................................... 1.167,33
1.2.2 Gewone bijslag
a. Universeel
Basisbedrag (maandelijks)................................................................................................................... 169,79
b. Selectief – sociale toeslag (volgens inkomen van ouders)
Inkomensgrens 1 (IG1) ................................................................................32.238,01 (jaarlijks inkomen)
Inkomensgrens 2 (IG2) .............................................................................. 63.672,48 (jaarlijks inkomen)
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Bij inkomen lager dan IG1:
• Gezin met 1 of 2 kinderen .................................................................................................................53,06
• Gezin met 3 of meer kinderen ....................................................................................................... 84,89
Bij inkomen tussen IG1 en IG2:
• Gezin met 3 of meer kinderen ........................................................................................................ 63,67
c. Schoolbonus (jaarlijks bedrag uitbetaald op 8 augustus samen met basisbedrag)
• 0-3 jaar:.................................................................................................................................................... 21,23
• 4-11 jaar:................................................................................................................................................... 37,14
• 12-16 jaar:................................................................................................................................................53,06
• 17-24 jaar:................................................................................................................................................ 63,67
1.3 Wallonië (kinderen geboren vanaf 2020)
1.3.1 Geboortepremie/adoptiepremie (eenmalig bedrag):......................................................1.214,51
1.3.2 Gewone bijslag
a. Universeel
• 0-17 jaar: ................................................................................................................................................ 171,14
• 18-24 jaar:...............................................................................................................................................182,18
b. Selectief (volgens inkomen van ouders)
Inkomensgrens 1 (IG1): ................................................................................... 30.984 (jaarlijks inkomen)
Inkomensgrens 2 (IG2): ..................................................................................50.000 (jaarlijks inkomen)
Bij inkomen lager dan IG1:
• Gezin met 1 of 2 kinderen:.................................................................................................................60,73
• Vanaf 3 of meer kinderen (groot gezin):.........................................................38,64 extra per kind
• Extra wanneer alleenstaande ouder:................................................................22,08 extra per kind
• Extra wanneer invalide ouder(s):........................................................................11,04 extra per kind
Bij inkomen tussen IG1 en IG2:
• Gezin met 1 of 2 kinderen: ................................................................................................................ 27,60
• Gezin met 3 of meer kinderen (grote gezinnen):.........................................22,08 extra per kind
• Extra wanneer alleenstaande ouder: ................................................................11,04 extra per kind
c. Schoolbonus (jaarlijks bedrag)
• 0-4 jaar:...................................................................................................................................................22,08
• 5-10 jaar:...................................................................................................................................................33,12
• 11-16 jaar:................................................................................................................................................. 55,21
• 17-24 jaar:................................................................................................................................................88,33
1.4 Duitstalige Gemeenschap – Oost-België (kinderen geboren vanaf 2020)
1.4.1 Geboortepremie/adoptiepremie (eenmalig bedrag)..................................................... 1.163,14
1.4.2 Gewone bijslag
a. Universeel (0-24 jaar)....................................................................................................................... 159,63
Toeslag vanaf 3 kinderen – grote gezinnen (per kind) ...............................................................137,26
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b. Selectief – sociale toeslag (volgens inkomen van ouders)........................76,25 extra per kind
c. Schoolbonus (jaarlijks bedrag)................................................................................................ 52,78

2. ZIEKTEVERZEKERING
2.1. Bedragen uitkeringen (dagbedragen, 6 dagen/week, maandelijks: dagelijks X 26)
(vanaf 1.05.2022)
a.

Minimale uitkeringen (na 6 maanden ongeschiktheid)
GEZINSHOOFD

ALLEENSTAANDE

SAMENWONENDE

Regelmatige werknemer

68,88

54,85

47,03

Minimum

57,99

42,91

42,91

b. Maximale uitkeringen (vanaf 1.05.2022)
• Primaire arbeidsongeschiktheid (begin arbeidsongeschiktheid
van 1.01.2020 tot 31.12.021): ...............................................................................................................95,46
• Primaire arbeidsongeschiktheid (begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1.01.2022)........... 96,51
Invaliditeit (begin invaliditeit vanaf 1.05.2022):
• Gezinshoofd:.........................................................................................................................................104,55
• Alleenstaande:.......................................................................................................................................88,47
• Samenwonende:....................................................................................................................................64,34
c. Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (vanaf 1.05.2022)..................................25,96
d. Moederschap, geboorte-, adoptie- en pleegouderverlof (vanaf 1.05.2022)
Geboorte, adoptie en pleegouder 82%:........................................................................................... 131,90
Moederschap 79,5%:............................................................................................................................... 127,88
Moederschap 75%: .................................................................................................................................120,64
e. Inhaalpremie (‘vakantiegeld’) (betaald in mei 2022)
• 1 jaar ongeschiktheid op 31.12.2021 met gezinslast:....................................................... 557,99
• 1 jaar ongeschiktheid op 31.12.2021 zonder gezinslast:................................................. 448,44
• 2 jaar of meer ongeschiktheid op 31.12.2021 met gezinslast:........................................877,33
• 2 jaar of meer ongeschiktheid op 31.12.2021 zonder gezinslast:.................................739,80
2.2. Refertebedragen
a. Geneeskundige verzorging
Inkomensgrens persoon ten laste (per maand): ............................................................... 844,84
Inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming (per jaar) (vanaf 1.05.2022):
• Basisbedrag:............................................................................................................................23.217,78
• Extra per persoon ten laste:............................................................................................... 4.298,25
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Maximumfactuur (MAF)
INKOMENSGRENS MAF (PER JAAR)

REMGELD

Tot 11.120,00

250,00

11.120,01-19.894,05

506,79

19.894,06-30.583,38

732,03

30.583,39-41.272,75

1.126,20

41.272,76-51.516,72

1.576,68

Vanaf 51.516,73

2.027,16

De drempel van het remgeld in de rechterkolom wordt met 112,62 euro verminderd:
• als je het statuut chronische aandoening hebt;
• of indien het remgeld voor een gezinslid in 2021 minstens 487,08 en in 2020 minstens
477,54 euro bedroeg.
Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in
2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met
112,62 euro verlaagd.
b. Uitkeringen
Inkomensgrens gezinsleden (per maand) (plafond vanaf 1.05.2022):
• Begrip werknemer met gezinslast:.....................................................................................1.093,13
• Begrip alleenstaande; arbeidsinkomen: ........................................................................1.842,24
• Begrip alleenstaande; vervangingsinkomens: ..............................................................1.203,06
Basisloongrens (ziekte vanaf 1.01.2022; per dag).......................................................................160,85
Inkomensschijven toegelaten activiteit (per dag) 1e schijf (vanaf 1.05.2022)......................18,2858

3. ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
a. Basisloongrens (per jaar): ................................................................................................... 48.084,06
b. Bijslagen
Arbeidsongeschiktheid (per % arbeidsongeschiktheid)
• < 10%:............................................................................................................................................. 106,97
• 10-35%:..........................................................................................................................................155,80
• 36-65%:.......................................................................................................................................... 207,58
• Vanaf 66%:.................................................................................................................................... 263,47
• Hulp van derde:.......................................................................................................................... 134,45
Rechthebbenden (overlijden)
• Echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner:............................... 5.920,29
• Kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ascendenten:
- 20%........................................................................................................................................ 3.946,86
- 15%......................................................................................................................................... 2.960,06
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4. WERKLOOSHEID
4.1. Uitkeringen
(dagbedragen, 6-dagen week; maandbedrag = dagbedrag x 26)
4.1.1 Werkloosheidsuitkering (na voltijds werk) (vanaf 1.05.2022)
a. Volledige werkloosheid
PER DAG

PER MAAND

Maximum 65%

75,37

1.959,62

60% loongrens C

69,57

1.808,82

Maximum 55%

54,34

1.412,84

Maximum 40%

40,40

1.050,40

Minimum gezinshoofd

59,15

1.537,90

Minimum alleenstaande

47,93

1.246,18

Minimum samenwonende

46,13

1.199,38

Forfait samenwonende

24,88

646,88

Verhoogd forfait samenwonende

34,46

895,96

• Maximum 65%: van toepassing gedurende de eerste 3 maanden voor alle werklozen
met een hoger loon dan loongrens C
• Maximum 60%: van toepassing van de 4de tot de 6de maand werkloosheid voor alle
werklozen met een hoger loon dan loongrens C
• Maximum 55%: van toepassing gedurende de eerste 2 fasen van de tweede periode
op alleenstaanden met een loon hoger dan de loongrens AY
• Maximum 40%: van toepassing gedurende de eerste 2 fasen van de tweede periode
op samenwonenden met een loon hoger dan loongrens A
• Minimum gezinshoofd en minimum alleenstaande: minimumuitkering, ook van toepassing gedurende de derde periode
• Minimum samenwonende: minimumuitkering, van toepassing gedurende de eerste
periode en de eerste 2 fasen van de tweede periode
• Forfait: van toepassing op samenwonenden gedurende de derde periode. Verhoogd
forfait: werkloze + partner zijn werklozen, zonder andere inkomens; uitkering partner
maximum 40,40 euro.
b. Tijdelijke werkloosheid (per dag) (vanaf 1.05.2022)
• Minimum:.........................................................................................................................................60,17
• Maximum:........................................................................................................................................ 81,17
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4.1.2. Inschakelingsuitkering, overbruggingsuitkering (schoolverlaters) (vanaf 1.05.2022)

Gezinshoofd
16-17 jaar
Alleenstaande

Samenwonende

PER DAG

PER MAAND

57,62

1.498,12

15,91

413,66

18-20 jaar

25,01

650,26

vanaf 21 jaar

42,92

1.115,92

< 18 jaar gewoon

13,17

342,42

< 18 jaar verhoogd *

14,70

382,20

> 18 jaar gewoon

21,01

546,26

> 18 jaar verhoogd *

23,61

613,86

* Gezinnen met alleen vervangingsinkomens
4.1.3. Andere uitkeringen
Jeugdvakantie / Seniorvakantie (per dag)
• Minimum:........................................................................................................................................ 47,08
• Maximum: ......................................................................................................................................64,83
4.2. Refertebedragen
a. Maximum loongrens (per maand = dag x 26) (vanaf 1.05.2022)
A:................................................................................................................................................................ 3.014,78
AY:..............................................................................................................................................................2.809,83
B: ................................................................................................................................................................2.625,71
C: .............................................................................................................................................................. 2.568,58
b. Inkomensgrens persoon ten laste (begrip gezinshoofd) (per maand) (vanaf 1.05.2022)
Vervangingsinkomen:..................................................................................................................1.203,06
Arbeidsinkomen echtgenoot/partner:......................................................................................879,84
Arbeidsinkomen kind:..................................................................................................................... 471,17
Vervangingsinkomen kind:...........................................................................................................546,26
Inkomens gepensioneerde ascendenten:..............................................................................1.518,57
Inkomens gepensioneerde ascendenten met handicap,
gepensioneerde ascendenten + kinderen:............................................................................2.463,15
c. Referteloon (begrip voltijds werk) (per maand):..............................................................1.842,28
d. Referteloon artiesten: ...........................................................................................................1.842,28
e. Uurtoeslag inkomensgarantie-uitkering:...................................................................................3,57
f. Terugvordering (inkomensgrens verzaking terugvordering
onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen) (per jaar): ...............................................................11.916,20
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5. WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN)
5.1. Referteloongrens cao nr. 17
(maximum maandbedrag): ......................................................................................................4.535,92
5.2. Werkloosheidsuitkering (per maand = dagbedrag x 26)
Maximum:........................................................................................................................................1.517,88

6. PENSIOENEN
6.1. Pensioenbedragen (vanaf 1.05.2022)
Minimumpensioen volledige loopbaan (maandbedrag)
• Gezin:................................................................................................................................................... 1.877,89
• Alleenstaande:......................................................................................................................... 1.502,78
• Overlevingspensioen en overgangsuitkering:................................................................1.482,70
Vakantiegeld
• Gezin:..........................................................................................................................................1.246,46
• Alleenstaande:............................................................................................................................. 997,17
• Overlevingspensioen:................................................................................................................ 997,17
Inkomensgarantie ouderen
• Basisbedrag:................................................................................................................................ 894,16
• Alleenstaande: ........................................................................................................................ 1.341,24
6.2. Refertebedragen
a. Loonplafond wettelijk pensioen (jaar 2022) (jaarbedrag) ........................................ 64.176,39
b. Toegelaten activiteiten (vanaf 1.01.2022) (jaarbedrag)
LEEFTIJD

KINDERLAST

Vanaf 65 jaar of loopbaan
van 45 jaar

13

WERKNEMER, AMBT
OF MANDAAT

ZELFSTANDIGE
ACTIVITEIT

Geen limiet

< 65 jaar of loopbaan
van minder dan 45 jaar

Neen

8.634,00

6.907,00

Ja

12.951,00

10.360,00

Vanaf 65 jaar met alleen
een overlevingspensioen

Neen

24.937,00

19.950,00

Ja

30.333,00

24.267,00

< 65 jaar met alleen een
overlevingspensioen

Neen

20.102

16.082

Ja

25.127

20.102
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c. Forfaitair loon minimumrecht per loopbaanjaar (dat ook dient voor de berekening van
sommige gelijkgestelde periodes) jaarbedrag:.............................................................27.964,85

7. BIJSTAND
7.1. Leefloon (per maand) (vanaf 1.05.2022)
Samenwonende:...................................................................................................................................... 743,78
Alleenstaande:........................................................................................................................................ 1.115,67
Samenwonende met gezinslast:.......................................................................................................1.507,77
7.2. Personen met een handicap (vanaf 1.05.2022)
a. Inkomensvervangende tegemoetkoming
Bedragen (per maand = jaarbedrag/12)
• Categorie C (gezinshoofd):...................................................................................................1.508,24
• Categorie B (alleenstaande):................................................................................................1.116,03
• Categorie A (samenwonende):............................................................................................... 744,02
Vrijgestelde inkomsten (per jaar)
• Arbeidsinkomen rechthebbende: 1e schijf (50%).........................................................5.491,04
2e schijf (25%).........................................................8.236,55
• Arbeidsinkomen echtgenoot of partner:......................................................................... 4.464,12
• Andere inkomsten:.................................................................................................................... 773,00
b. Integratietegemoetkoming
Bedragen (per jaar)
• Categorie 1 (7-8 punten):..................................................................................................... 1.404,28
• Categorie 2 (9-11 punten):...................................................................................................4.644,80
• Categorie 3 (12-14 punten):..................................................................................................7.386,94
• Categorie 4 (15-16 punten):.................................................................................................10.735,19
• Categorie 5 (17-18 punten):.................................................................................................12.170,56
Vrijgestelde inkomsten (per jaar)
• Arbeidsinkomen rechthebbende:....................................................................................66.857,50
• Vervangingsinkomen:............................................................................................................. 4.011,45
(indien de vrijstelling van arbeid lager is dan 20.421,17)
7.3. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vanaf 1.05.2022)
Bedragen (per jaar)
• Categorie 1 (7-8 punten):....................................................................................................... 1.150,19
• Categorie 2 (9-11 punten):................................................................................................... 4.390,55
• Categorie 3 (12-14 punten):................................................................................................. 5.338,20
• Categorie 4 (15-16 punten):..................................................................................................6.285,57
• Categorie 5 (17-18 punten):.................................................................................................. 7.720,94
Vrijgestelde inkomsten (per jaar)
• Categorie C: ............................................................................................................................19.227,32
• Categorie A of B:....................................................................................................................15.386,97
ACV-wegwijzer in de sociale wetgeving 2022
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