
IZEO vraagt dat het zwangerschapsverlof voor zelfstandige mama’s wordt herzien en opge-
lijnd met dat van mama’s in loondienst. Een thematiek die de spijker op de kop slaat, alom 
opgepikt in de sociale media.

De talrijke verschillen in sociale bescherming voor het statuut van loontrekkenden en zelf-stan-
digen zijn geleidelijk uitgevlakt, dankzij de aanhoudende acties van organisaties ten behoeve 
van de zelfstandigen. Een belangrijke stap in de goeie richting werd genomen in juli 2014, 
met de gelijkstelling van de kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen en loontrekkenden. 
Sindsdien is een kind een kind, maar een mama is nog steeds niet zomaar een mama.

Inderdaad, er zijn nog steeds belangrijke verschillen tussen de voorwaarden rond zwanger-
schap voor zelfstandigen en loontrekkenden, zowel wat betreft zwangerschapsverlof als zwan-
gerschapsvergoedingen.

Grosso modo komt het erop neer dat in vergelijking met mama’s in loondienst of met een 
ambtenarenstatuut, het zwangerschapsverlof voor zelfstandige mama’s slechts half zo 
lang duurt en half zo goed bezoldigd is.

Het is dit onrecht dat de beweging voor zelfstandigen IZEO aankaart. De vereniging legt van-
daag aan de federale regering haar breed ondersteunde petitie voor: «een kind is een kind».

«Het verschil in behandeling van zelfstandige mama’s en mama’s in loondienst of in de amb-
tenarij, is voor ons een niet te verklaren onrecht», vertelt ons Katrijn Steenbeke, Woordvoer-
ster bij IZEO. «De vermoeidheid, de zorgen voor het kind, de nood van het kind om door de 
goede zorgen van zijn of haar mama omringd te worden in de eerste levensweken zijn dit geen 
zaken die evenzeer gelden voor zelfstandige mama’s als voor andere mama’s?»

IZEO duidt op de noodzaak om deze discriminatie in 2015 op te heffen.

Zelfstandige  
mama’s,  
halve mama’s?
Een sterke campagne van IZEO voor 
de rechten van zelfstandige mama’s 



STEUN ONZE ACTIE EN TEKEN ONZE PETITIE OP: 
http://www.izeo.be/nl/zelfstandige-mamas-halve-mamas

Deze petitie, voorgelegd door IZEO, zal worden  
overhandigd aan de heer Willy Borsus, Minister van  
Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw  
en Maatschappelijke integratie.

Meer precies, heeft een zelfstandige mama op vandaag recht op 3 à 8 weken zwanger-
schapsverlof, tegenover 15 weken voor mama’s in loondienst. IZEO vraagt dat het zwanger-
schapsverlof voor zelfstandige mama’s wordt opgetrokken naar maximaal 15 en minimaal 8 
weken.

Verder zijn de toegekende vergoedingen voor zelfstandige mama’s gemiddeld tot twee 
maal minder dan die voor mama’s in loondienst. IZEO vraagt dat deze vergoedingen voor 
zwangerschapsverlof sterk verbeterd worden.

Tenslotte zijn zelfstandigen de enigen in dit land die sociale bijdragen betalen tijdens het 
zwangerschapsverlof. IZEO vraagt een vrijstelling van de sociale bijdrage tijdens het trimes-
ter waarin de baby geboren is, zonder verlies van rechten met betrekking tot pensioen.

IZEO eist, logischerwijs, dat deze drie maatregelen ook hun toepassing kennen voor het 
adoptieverlof.

«Ieder jaar geven 5.500 zelfstandige mama’s geboorte aan een baby en genieten van zwanger-
schapsverlof. Wij hebben de rekening gemaakt. De maatregelen die wij op tafel leggen 
vertegenwoordigen een budget van 17 miljoen euros per jaar in vergoedingen en 10 miljoen 
euros in vrijstelling van sociale bijdragen. Samen goed voor 27 miljoen euros per jaar. Dit lijkt 
ons een allesbehalve buitensporig bedrag voor een bijzonder belangrijke inzet: het welzijn 
van zelfstandige mama’s en hun baby’s.»

VERGELIJKENDE TABEL – HUIDIGE SITUATIE

LOONTREKKENDEN ZELFSTANDIGEN

Duur 15 weken 3 tot 8 weken

Vergoeding 82 % van het bruto salaris de 1ste 
maand en 71 % vanaf de 2de  maand

440,50 € per week  
(+ 105 dienstencheques)

Gemiddelde effectieve vergoeding 62 € per dag 37 € per dag

Adoptieverlof 4 tot 6 weken 4 tot 6 weken

Betaling sociale bijdragen Neen Ja

Tijdskrediet en ouderschapsverlof Ja Neen

Vaderschapsverlof 3 dagen (werkgever) + 7 dagen 
(mutualiteit) Neen


