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VII. Herwaardering van prestaties op 1 januari
2018
I. Basiselementen
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 2012 tot en met 31 december 2012 (recurrentie van 6
jaar) (conjoncturele maatregel)
Met ingang van 1 januari 2018 wordt het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde,
wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 januari 2012 tot 31 december
2012, 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 0,8 % van de ZIV loongrens (conjuncturele
maatregel)
Voor die gerechtigden wiens primaire arbeidsongeschiktheid, moederschap of invaliditeit ten vroegste begint op 1 januari 2018, wordt de ZIV loongrens met 0,8 % geherwaardeerd. In bijlage geeft de
tabel D ook de nieuwe maxima weer, berekend op basis van dit nieuwe plafond, voor de gevallen
in primaire arbeidsongeschiktheid, in moederschap of in invaliditeit die ten vroegste beginnen op 1
januari 2018.
Het basisbedrag van de nieuwe ZIV loongrens wordt op 101,7911 EUR vastgesteld (basis 103,14).
Vanaf 1 januari 2018 wordt het, aan de spilindex 103,04 (basis 2013 = 100) geïndexeerde forfait
vastgesteld op 139,7388 EUR.
3) Herwaardering met 0,7 % 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 januari 2018 (basis 103,14):
}}
}}

het bedrag “met gezinslast” verhoogt van 13.242,67 EUR naar 13.335,37 EUR
het bedrag “alleenstaande” verhoogt van 10.597,48 EUR naar 10.671,66 EUR.

Vanaf 1 januari 2018 worden de, aan spilindex 103,04 geïndexeerde, dagelijkse uitkeringen voor
gerechtigden “regelmatig werknemers” als volgt vastgesteld:
}}
}}

gerechtigden met gezinslast: 58,6756 EUR, afgerond 58,68 EUR
alleenstaanden: 46,9553 EUR, afgerond 46,96 EUR.
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4) Aanpassing van de maximumbedragen voor de vergoedingen ontvangen in
het kader van vrijwilligerswerk
Jaarlijks worden op 1 januari de maximumbedragen voor de vergoedingen ontvangen in het kader
van vrijwilligerswerk aangepast aan de gezondheidsindex op basis van de laatste overschrijding
van de spilindex die heeft plaatsgevonden in het jaar dat voorafgaat.
Op 1 januari 2018 worden deze bedragen aangepast op basis van de spilindex 103,04 (basis 2013
= 100 – verhogingscoëfficiënt 1,3728)

Regeling der zelfstandigen
a) Herwaardering met 0,7 % van de forfaits toegekend aan de gerechtigden
met last en alleenstaanden die in primaire ongeschiktheid of invaliden die
hun onderneming niet hebben stopgezet zijn (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 januari 2018,
tengevolge van de herwaardering met 0,7 %, op dezelfde datum, van de bedragen van het minimumpensioen voor zelfstandigen.
Het bedrag op jaarbasis van het minimumpensioen voor zelfstandigen verhoogt op 1 januari 2018
(basis 103,14) voor:
}}
}}

gerechtigden met gezinslast : van 13.242,67 EUR naar 13.335,37 EUR
alleenstaande gerechtigden : van 10.597,48 EUR naar 10.671,66 EUR.

De forfaits “met gezinslast” en “alleenstaande” woorden op 1 januari 2018 (spilindex 103,04)
vastgelegd op respectievelijk 58,6756 EUR, afgerond 58,68 EUR en 46,9553 EUR, afgerond 46,96
EUR.
b) Herwaardering met 0,7 % van de forfaits toegekend aan de invaliden
met last en alleenstaanden die hun onderneming hebben stopgezet
(conjuncturele maatregel)
De forfaits “met gezinslast” en “alleenstaande” voor de invaliden die hun onderneming hebben
stopgezet worden verhoogd op 1 januari 2018, tengevolge van de herwaardering met 0,7 %, op
dezelfde datum, van de bedragen “minimum regelmatig werknemer” die van toepassing zijn in de
algemene regeling.
Deze forfaits worden vastgelegd op 1 januari 2018 spilindex 103,04 :
}}
}}

forfait met gezinslast : 58,6756 EUR, afgerond 58,68 EUR
forfait alleenstaande : 46,9553 EUR, afgerond 46,96 EUR.

c) Aanpassing van de maximumbedragen voor de vergoedingen ontvangen in
het kader van vrijwilligerswerk
Jaarlijks worden op 1 januari de maximumbedragen voor de vergoedingen ontvangen in het kader
van vrijwilligerswerk aangepast aan de gezondheidsindex op basis van de laatste overschrijding
van de spilindex die heeft plaatsgevonden in het jaar dat voorafgaat.
Op 1 januari 2018 worden deze bedragen aangepast op basis van de spilindex 103,04 (basis 2013
= 100 - verhogingscoëfficiënt 1,3728).
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II. Toepassingsdatum
1 januari 2018.
		

U vindt de tabel D op:
http://www.riziv.fgov.be/siteCollectionDocuments/Uitkeringen_tabel_d.pdf
Omzendbrief V.I. nr. 2017/358 – 45/268 en 482/136 van 19 december 2017.

