Brussel, 27 mei 2021
Advies 2021/12
In toepassing van de wet
Artikel 110, §1, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Verhoging van sommige uitkeringen voor zelfstandigen in het
kader van het structureel mechanisme van
welvaarstaanpassing
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Samenvattend
Het Comité brengt een gunstig advies uit over een reeks ontwerpteksten die voorzien in de
verhoging van sommige uitkeringsbedragen in het sociaal statuut voor de zelfstandigen in het
kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing.
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Voorgelegde ontwerpteksten

1.1 Overbruggingsrecht & mantelzorg
Het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor
zelfstandigen in uitvoering van artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende
het generatiepact verhoogt op 1 mei 2021:
•

de maandelijkse bedragen van het overbruggingsrecht met 2% 1 ;

•

het maandelijks bedrag van het mantelzorg voor zelfstandigen met 2% 2 ;

1.2 Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten
voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten verhoogt in het
zelfstandigenstelsel op 1 juli 2021:
•

de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen met 2,5%
voor gerechtigden met gezinslast 3 en met 2% voor een alleenstaande of een
samenwonende gerechtigden zonder gezinslast 4.

•

de tegemoetkoming voor hulp van derden met 0,5% 5.

1.3 Uitkeringen ouderschap
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten
voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten verhoogt in het
zelfstandigenstelsel op 1 juli 2021 het bedrag van de moederschapsuitkering met 1% 6;
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20
december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten
gunste van de zelfstandigen verhoogt op 1 juli 2021 het bedrag van de adoptie-uitkering voor
zelfstandigen met 1 % 7.
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23
maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor
pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen verhoogt op 1 juli 2021 het bedrag van de
uitkering voor pleegouderverlof voor zelfstandigen met 1 % 8.

van 1.291,69 EUR naar 1.317,52 EUR (alleenstaande) en van 1.614,10 EUR naar 1.646,38 EUR (met
gezinslast).
2
van 1.291,69 EUR naar 1.317,52 EUR.
3
van 62,08 EUR naar 63,63 EUR.
4
van 49,68 EUR naar 50,67 EUR (alleenstaande) en van 38,10 EUR naar 38,86 EUR (samenwonende).
5
van 23,87 EUR naar 23,99 EUR.
6
van 499,54 EUR naar 504,54 EUR.
7
van 499,54 EUR naar 504,54 EUR.
8
van 499,54 EUR naar 504,54 EUR.
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Het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor
zelfstandigen in uitvoering van artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende
het generatiepact verhoogt op 1 mei 2021 het dagelijks bedrag van het geboorteverlof voor
zelfstandigen met 1% 9 ;
Laatstgenoemde aanpassing houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2021. Er bestaat namelijk een
koppeling tussen het bedrag van de geboorte-uitkering en dat van de moederschapsuitkering.
Vanaf 1 juli 2021 vloeit de verhoging van de geboorte-uitkering met 1% dus voort uit de
verhoging van de moederschapsuitkering met 1% op 1 juli 2021, die in een ander ontwerp van
koninklijk besluit is voorzien (cf. supra).

1.4 Pensioenen
Het voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende
het pensioenstelsel der zelfstandigen 10 voorziet voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor
de eerste maal ten vroegste ingaan vanaf 1 juli 2021 in een verhoging met 1,7 % van:
•

het pensioenbedrag dat betrekking heeft op de forfaitaire jaren, gelegen vóór 1984, in
het zelfstandigenstelsel;

•

de pensioenopbrengst in het zelfstandigenstelsel voor de loopbaanjaren gelegen tussen
1984 en 2020.

Het ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in
de regeling voor zelfstandigen verhoogt op 1 juli 2021 alle proportionele pensioenen die
daadwerkelijk uitbetaald worden of betaalbaar zijn op 1 juli 2021 in het zelfstandigenstelsel met
1,7%.
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april
2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan
sommige pensioengerechtigden zorgt ervoor dat de verhogingen die voorzien zijn in artikel 7
van het koninklijk besluit van 9 april 2007, m.n. van de pensioenen die 5 en 15 jaar geleden zijn
ingegaan, niet worden toegepast voor de jaren 2021 en 2021 11.
Er dient opgemerkt dat ook de bedragen van het minimumpensioen met 2% verhoogd zullen
worden in het kader van de welvaartsenveloppe 2021-2022. De bedragen van de
minimumpensioenen in de zelfstandigenregeling zijn echter gekoppeld aan die van de

Van 83,26 naar 84,09 EUR.
Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, voor wat betreft
de welvaartsaanpassingen.
11
Voor de werknemersregeling voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit in i) het uitstel van de verhoging
met 2% voor de pensioenen ouder dan 15 jaar die in 2006 en 2007 zijn ingegaan en een verhoging met
2% voor de pensioenen die in 2016 zijn ingegaan op 1 juli 2021 en voor de pensioenen die in 2017 zijn
ingegaan op 1 januari 2022.
9
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minimumpensioenen voor werknemers 12. De verhoging van de minimumpensioenen voor
zelfstandigen zal dus voortvloeien uit de welvaartsaanpassing van de minima in het
werknemersstelsel 13.
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Advies van het Comité

Het Comité brengt een gunstig advies uit over de voorliggende ontwerpteksten. Ze geven
immers integraal uitvoering aan het ABC-advies 'Welvaartsaanpassingen 2021-2022' van 30 april
2021.

Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op 27 mei
2021:

Veerle DE MAESSCHALCK,

Jan STEVERLYNCK,

Secretaris

Voorzitter

Art. 131bis, § 1octies en art. 131ter, § 1bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in de pensioenregelingen
13
Van 15.911,02 euro (alleenstaande), 19.882,50 euro (gezin) en 15.698,39 euro (overlevingspensioen)
op 1 januari 2021 naar respectievelijk 16.229,24 euro (alleenstaande), 20.280,15 euro (huishouden) en
16.012,35 euro (overlevingspensioen) op 1 juli 2021 (jaarbedragen)
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