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Algemeen
Hoeveel premie betaalt u als werknemer in België?
bijdrage voor het fonds van

premie

kinderbijslagen

-

werkloosheid

0,87%

ziekte en invaliditeit, geneeskundige verzorging

3,55%

ziekte en invaliditeit, uitkeringen

1,15%

pensioenen

7,50%

Totaal

13,07%

Premies worden berekend over het gehele inkomen.

Gezin
Belgische kinderbijslagbedragen: Groeipakket Vlaanderen
Als u op of na 1 januari 2019 in België (Vlaanderen) bent gaan werken of in België bent komen wonen, krijgt u te maken met de nieuwe
kinderbijslag-regeling: het Groeipakket. Dit pakket bestaat uit de gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.

Startbedrag geboorte of adoptie

€1.122,00

Schoolbonus (in augustus)

Basisbedrag per kind (maandelijks)

€ 163,20

0 tot 4 jaar

€

20,40

5 tot 11 jaar

€

35,70

12 tot 17 jaar

€

51,00

18-24 jaar

€

61,20

Sociale toeslag

Per kind,
per maand

< 2 kinderen en inkomen < € 30.984

€

51,00

< 2 kinderen en inkomen < € 30.984

€

81,60

€

61,20

> 2 kinderen, inkomen
€ 30.984-€ 61.200

Daarnaast kan er recht zijn op een extra Zorgtoeslag: voor weeskinderen, halfwezen, kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte en voor pleegkinderen. Voor bedragen zie www.groeipakket.be

Nederlandse kinderbijslagbedragen
(bedragen per kwartaal)
Onderstaande bedragen gelden sinds 1 januari 2019.
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leeftijd

kwartaalbedrag

0 t/m 5 jaar

€ 219,97

6 t/m 11 jaar

€ 267,10

12 t/m 17 jaar

€ 314,24
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Medische zorg
U bent in België sociaal verzekerd, daarom bent u verplicht een ziekenfondsverzekering af te sluiten.
Hieronder staan de kosten die bij de Belgische medische zorg horen.
begrip

bedrag/percentage

toelichting

ziekenfondspremie

3,55%

Uw werkgever houdt de ziekenfondspremie in
op uw totale loon.

lidmaatschapsgeld

ca. € 10 per maand

Bedrag dat u aan de mutualiteit (ziekenfonds)

Vlaamse Zorgverzekering

€ 52 per jaar

in België moet betalen.
Dit is het bedrag dat u aan de Vlaamse Zorgkas
moet betalen. Zij vergoeden (gedeeltelijk) de
kosten van niet-medische hulp- en
dienstverlening of mantelzorg
Remgeld
maximumfactuur

afhankelijk van de aard van

Dit is een eigen bijdrage die u in België

de zorg ten minste 25%

betaalt.

afhankelijk van uw inkomen

Alle remgelden, die u betaalt worden bij
elkaar geteld. Komt u boven het grensbedrag
uit, dat in uw situatie geldt, dan hoeft u dat jaar
geen remgelden meer te betalen.

Wlz-zorg Nederland

afhankelijk van persoonlijke

Dit is een eigen bijdrage. Het Centraal

omstandigheden en inkomen

Administratiekantoor (CAK) berekent de
bijdrage en stuurt u een factuur.

De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt sinds 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz geeft iedereen met een
ziekte of handicap die een blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, recht op zorg met verblijf.

Nabestaanden
Overlevingspensioen België
Het bedrag van het overlevingspensioen wordt
berekend door de Federale Pensioendienst (FPD).
Hoeveel overlevingspensioen u ontvangt, hangt af
van uw inkomen. Verdient u meer dan een
vastgesteld bedrag, dan wordt uw inkomen van uw
overlevingspensioen afgetrokken. In de tabel
hiernaast leest u welke bedragen u mag bijverdienen,
zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van
uw overlevingspensioen.
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Als u een overlevingspensioen (of een rustpensioen)
ontvangt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd mag u
in 2019 als werknemer de volgende bedragen
bijverdienen:

Toegelaten inkomsten uit arbeid
Als u nog geen 65 jaar bent en u als u alleen een
overlevingspensioen ontvangt, mag u als werknemer
de volgende bedragen bijverdienen in 2019:
situatie

bruto bedrag per jaar

geen kinderen (op 1 januari)

€ 19.027,00

kinderen (op 1 januari)

€ 23.784,00

situatie

bruto bedrag per jaar

geen kinderen (op 1 januari)

€ 23.604,00

kinderen (op 1 januari)

€ 28.712,00
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Werkloos
Nederlandse werkloosheidsuitkering
periode

percentage

1e en 2e maand

75% van het dagloon dit is maximaal € 214,28

vanaf de 3e maand *

70% van het dagloon

Maximale uitkering wordt dan 75% van € 214,28 is € 160,71 per dag of 70% van € 214,28 is € 149,99 per dag
* duur afhankelijk van arbeidsverleden

Belgische werkloosheidsuitkering
De hoogte van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt berekend als een percentage van het gemiddelde
dagloon (van een full-time contract). Het gemiddelde dagloon is 1/26e van uw maandloon en kent een
maximum bedrag.
Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer met gezin
periode

percentage

minimum per dag

maximum per dag

minimum per maand

maximum per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 48,89

€ 66,78

€ 1.271,14

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 48,89

€ 61,65

€ 1.271,14

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 48,89

€ 57,46

€ 1.271,14

€ 1.493,96

Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer die alleen woont
periode

percentage

minimum per dag

maximum per dag

minimum per maand

maximum per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 40,48

€ 66,78

€ 1.052,48

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 40,48

€ 61,65

€ 1.052,48

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 40,48

€ 57,40

€ 1.052,48

€ 1.493,96

Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer die samenwoont
periode

percentage

minimum per dag

maximum per dag

minimum per maand

maximum per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 30,05

€ 66,78

€ 781,30

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 30,05

€ 61,65

€ 781,30

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 30,05

€ 57,46

€ 781,30

€ 1.493,90

Voor de bedragen vanaf de 13e maand kunt u kijken op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
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Bedrijfsvoorheffing
Er wordt een percentage van 10,09% ingehouden op uw uitkering als u bovenop uw werkloosheidsuitkering
een beroepsinkomen heeft. Deze inhouding is te vergelijken met de Nederlandse loonbelasting.
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Ziek of arbeidsongeschikt
Uitkering tijdens eerste jaar van ziekte
periode

met gezin, alleenstaande of samenwonende

eerste 30 dagen

werkgever betaalt 100% van het nettoloon

na de eerste 30 dagen		

60%

maximum daguitkering 2e tot de 7e maand

€ 85,52

Dit percentage wordt berekend over het laatst verdiende loon. Vanaf de 7e maand wijzigen de bedragen en worden minimumbedragen
toegekend.

Uitkering na het eerste jaar van ziekte
percentage/uitkering

met gezin

alleenstaande

samenwonende

65%

55%

40%

€ 92,64

€ 78,39

€ 57,01

percentage
maximum daguitkering

Deze percentages worden berekend over het laatst verdiende loon. Bedragen gelden voor invaliditeit begonnen vanaf 1 januari 2018.

Zwangerschap en bevalling
Zwangerschaps- en bevallingsuitkering
periode

percentage

eerste 30 dagen

82% van het loon, dit is niet gemaximeerd

vanaf de 31e dag

75% van het loon, maar maximaal € 106,90 per dag

Voor personen met een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering gelden andere percentages en bedragen.

Vaderschapsverlof
periode

vergoeding

1e t/m 3e dag

de werkgever vergoedt deze dagen het loon volledig

4e t/m 10e dag

de werkgever vergoedt 82% van het loon,
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maar maximaal € 116,87 per dag
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Zo blijft u op de hoogte
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2
4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
www.svb.nl/bbz
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Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, gebruik ons e-mailformulier
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