I.B. 2017/4 - 6e Deel - Basisgegevens

IV. Herwaardering van prestaties op
1 oktober 2017
I. Basiselementen
a. Algemene regeling
1) Herwaardering van het bedrag van de inhaalpremie toegekend na twee jaar arbeidsongeschiktheid (retroactief van toepassing op 01.05.2017)
Vanaf mei 2017 wordt het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, gedurende
minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend, afhankelijk van de gezinslast van de gerechtigde.
}}

Het bedrag toegekend aan de gerechtigden met gezinslast wordt geherwaardeerd van 354,7482
EUR naar 395,6130 EUR (basis 103,14)

}}

Het bedrag toegekend aan de gerechtigden zonder gezinslast wordt geherwaardeerd van
354,7482 EUR naar 374,0661 EUR (basis 103,14).

Het basisbedrag toegekend aan gerechtigden waarvan de duur van de arbeidsongeschiktheid minstens één jaar bedraagt maar de termijn van twee jaar niet overschrijdt, blijft onveranderd in vergelijking met mei 2016 en is niet afhankelijk van de gezinslast.
In mei 2017 is het bedrag van de inhaalpremie die verleend wordt aan de gerechtigden waarvan de
duur van de ongeschiktheid op 31 december van het voorafgaande jaar minstens 2 jaar heeft bereikt, gelijk aan (spilindex 101,02).
}}
}}

Gerechtigde met gezinslast: 532,4555 EUR, afgerond op 532,46 EUR
Gerechtigde zonder gezinslast: 503,4556 EUR, afgerond op 503,46 EUR.

Op 1 mei 2017 werd het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de gerechtigden
		 waarvan de duur van de ongeschiktheid op 31 december 2016 minstens 2 jaar had bereikt,
geherwaardeerd van 354,7482 EUR naar 374,0661 EUR (Omzendbrief V.I. nr. 2017/132 - 45/262482/132 van 02.05.2017). In de praktijk heeft de retroactieve aanpassing dus enkel betrekking op
de gerechtigden met gezinslast.
2) Verhoging van het forfait “Hulp van derden” met 5% (retroactief van toepassing op
01.05.2017) (conjuncturele maatregel)
Vanaf 1 mei 2017 verhoogt het basisbedrag van de forfaitaire uitkering “hulp van derden” van
15,1573 EUR naar 15,9152 EUR (basis 103,14).
}}

Het aan de spilindex 101,02 geïndexeerde forfait wordt vanaf 1 mei 2017 op 21,4203 EUR, afgerond op 21,42 EUR vastgesteld

}}

Het aan de spilindex 103,04 geïndexeerde forfait wordt vanaf 1 juni 2017 op 21,8484 EUR, afgerond op 21,85 EUR vastgesteld.
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