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II. Herwaardering van prestaties op
1 september 2017
1. Basiselementen
a. Algemene regeling
1) Herwaardering van de uitkeringen (exclusief minima) met 2 % voor gerechtigden van wie
de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 januari 2011 tot en met
31 december 2011 (recurrentie van 6 jaar) (conjuncturele maatregel)
Met ingang van 1 september 2017 wordt het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde, wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 januari 2011 tot
31 december 2011, verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 % (recurrentie van 6 jaar).
Deze herwaardering is niet van toepassing voor gerechtigden die een minima ontvangen.
2) Herwaardering met 1,7 % van de uitkeringen “minimum regelmatig werknemer” voor gerechtigden met last en alleenstaanden tengevolge van de verhoging van de bedragen van
het minimumpensioen voor loontrekkenden (conjuncturele maatregel)
De bedragen op jaarbasis van het minimumpensioen voor loontrekkenden worden als volgt aangepast op 1 september 2017 (basis 103,14):
}}
}}

het bedrag “met gezinslast” verhoogt van 13.021,31 EUR naar 13.242,67 EUR
het bedrag “alleenstaande” verhoogt van 10.420,33 EUR naar 10.597,48 EUR.

Vanaf 1 september 2017 worden de, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, dagelijkse uitkeringen voor
gerechtigden “regelmatig werknemers” als volgt vastgelegd:
}}
}}

gerechtigden met gezinslast: 58,2677 EUR, afgerond 58,27 EUR
alleenstaanden: 46,6289 EUR, afgerond 46,63 EUR.

3) Herwaardering met 1,7 % van de uitkering “minimum regelmatig werknemer” voor samenwonenden (conjuncturele maatregel)
Het basisbedrag “minimum regelmatige werknemer” voor samenwonende gerechtigden stijgt op
1 september 2017 van 28,6368 EUR naar 29,1236 EUR (basis 103,14).
Vanaf 1 september 2017 wordt de, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, dagelijkse uitkering voor
samenwonende gerechtigden “regelmatige werknemers” als volgt vastgesteld: 39,9809 EUR, afgerond op 39,98 EUR.
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4) Herwaardering met 0,9 % van de uitkeringen “minimum niet regelmatig werknemer” tengevolge van de verhoging van de bedragen van het leefloon (conjuncturele maatregel)
De bedragen op jaarbasis van het leefloon worden als volgt aangepast op 1 september 2017 (basis
103,14):
}}
}}

het bedrag “met gezinslast” verhoogt van 10.311,62 EUR naar 10.404,42 EUR
het bedrag “alleenstaande” verhoogt van 7.733,71 EUR naar 7.803,31 EUR.

Vanaf 1 september 2017 worden de, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, dagelijkse uitkeringen voor
gerechtigden “niet regelmatig werknemers” als volgt vastgelegd:
}}
}}

gerechtigden met gezinslast: 45,7794 EUR, afgerond op 45,78 EUR
gerechtigden zonder gezinslast: 34,3346 EUR, afgerond op 34,33 EUR.

b. Regeling der zelfstandigen
a) Herwaardering met 1,7 % van de forfaits toegekend aan de gerechtigden in primaire ongeschiktheid en aan de invaliden die hun onderneming niet hebben stopgezet (conjuncturele maatregel)
De forfaits “met gezinslast” en “alleenstaande” voor de gerechtigden in primaire ongeschiktheid en voor de invaliden die hun onderneming niet hebben stopgezet worden verhoogd op
1 september 2017, tengevolge van de herwaardering met 1,7 %, op dezelfde datum, van de bedragen van het minimumpensioen voor zelfstandigen.
Het bedrag op jaarbasis van het minimumpensioen voor zelfstandigen verhoogt op
1 september 2017 (basis 103,14) voor:
}}
}}

gerechtigden met gezinslast: van 13.021,31 EUR naar 13.242,67 EUR
alleenstaande gerechtigden: van 10.420,33 EUR naar 10.597,48 EUR.

De forfaits “met gezinslast” en “alleenstaande” worden op 1 september 2017 (spilindex 103,04)
vastgelegd op respectievelijk 58,2677 EUR, afgerond 58,27 EUR en 46,6289 EUR, afgerond
46,63 EUR.
Het forfait “samenwonende” voor de gerechtigden in primaire ongeschiktheid en voor de invaliden
die hun onderneming niet hebben stopgezet wordt verhoogd met 1,7 % op 1 september 2017.
Het basisbedrag van het forfait samenwonende wordt verhoogt van 25,6138 EUR naar
26,0492 EUR op 1 september 2017 (basis 103,14).
Vanaf 1 september 2017 wordt het, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, forfait samenwonende op
35,7603 EUR vastgelegd, afgerond 35,76 EUR.
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b) Herwaardering met 1,7 % van de forfaits toegekend aan de invaliden die hun onderneming
hebben stopgezet (conjuncturele maatregel)
De forfaits voor de invaliden die hun onderneming hebben stopgezet worden verhoogd op
1 september 2017, tengevolge van de herwaardering met 1,7 %, op dezelfde datum, van de bedragen “minimum regelmatig werknemer” die van toepassing zijn in de algemene regeling.
Deze forfaits worden vastgelegd op 1 september 2017 (spilindex 103,04):
}}
}}
}}

forfait met gezinslast: 58,2677 EUR, afgerond 58,27 EUR
forfait alleenstaande: 46,6289 EUR, afgerond 46,63 EUR
forfait samenwonende: 39,9809 EUR, afgerond 39,98 EUR.

c) Herwaardering met 1,7 % van de wekelijkse moederschapsuitkering en uitkering voor
adoptie (conjuncturele maatregel)
Het basisbedrag van de wekelijkse moederschapsuitkering en uitkering voor adoptie verhoogt van
340,52 EUR naar 346,31 EUR op 1 september 2017 (basis 103,14).
Vanaf 1 september 2017 wordt de, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, moederschapsuitkering en
uitkering voor adoptie op 475,41 EUR vastgelegd, voor elke uitgekeerde week. Het forfaitaire bedrag van toepassing tijdens de periode van halftijdse moederschapsrust bedraagt 237,71 EUR.

2.Toepassingsdatum
1 september 2017
		

U vindt de tabel D :
http://www.inami.fgov.be/sitecollectionDocuments/Uitkeringen_tabel_d.pdf
Omzendbrief V.I. nr. 2017/271 – 45/264 en 482/134 van 4 september 2017.
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