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FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

AANSCHRIJVING NR. 2006/3 
11.01.2006 

Ongevallenstromen EVA. Nieuwe planning van de stromen. Afschaffing van papieren 
kennisgevingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Melding van ernstige 
arbeidsongevallen. 

1. Nieuwe planning 

Overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1987 
houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor 
Arbeidsongevallen stelt . het beheerscomité de regels vast betreffende de wijze van 
overdracht en doorstroming van de in artikel 2 bedoelde gegevens en de termijnen voor het 
toezenden en voor de bewaring ervan. 

De elektronische overdracht van al deze gegevens is het voorwerp van het EVA-project. Op 
dit ogenblik zijn in het kader van dit project alle stromen in verband met de 
verzekeringsovereenkomsten (het sectorrepertorium van de polissen), de integratie van 
slachtoffers en rechthebbenden in het personenrepertorium, het doorsturen van de ASR (3 
scenario's: de aangifte van het ongevàl - met daarin de vereenvoudigde aangifte- het 
maandelijks rapport en de werkhervatting) en van de Dmfa-gegevens voor de berekening 
vari de premies (project primula) en van het basisloon (project Sabalo) in productie. 

Wat de· gegevens over de ongevallen en hun regeling betreft, gebeurt de implementatie in 
fasen ;en dit na overleg met de verzekeringsondernemingen in de stuurgroep die het EVA
project begeleidt. Momenteel zijn de volgende stromen reeds in productie: 
o creatie, bijwerking en annulering van een ongevallenaangifte (stromen 5321, 5322 en 

5323); . 

o mededeling van het overlijden van het slachtoffer, aangegeven als het gevolg van het 
ongeval, de wijziging van de overlijdensdatum of van de code oorzakelijk verband en 
annulering van de overlijdensdatum (stromen 5331, 5332 en 5333); 

o ontvankelijkheid van het ongeval (stoom 5351); 
o afsluiten en heropening van een dossier (stromen 5911 en 5921 ); 
o overname van de ongevallendossiers die zich in de fase provisie voor te regelen 

ongevallen bevinden (stroom 5101); 
o de attesten van vergoede periodes van tijdelijke ongeschiktheid (stromen 0541, 0543, 

0544 en 0545). 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om op 1 januari 2006 van start te gaan met de 
gegevensuitwisseling met de sector van de ziekteverzekering. Zoals gemeld in de e-mail van 
de EVA-helpdesk van H� juli 2005 heeft de sector van de ziekteverzekering gevraagd om 
deze start op 1 januari 2006 uit te stellen. 

Geconfronteerd met deze toestand heeft het beheerscomité op voorstel van de stuurgroep 
EVA zich beraden over de verdere planning van de stromen en het volgende beslist: 
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o Aangezien het opzet van het EVA-project in eerste instantie de uitwisseling van 
gegevens tussen de verzekeringsondernemingen en het Fonds betrof, .zullen de 
ontwikkelingen voortgezet worden zonder de planning met de ZIV-sector af te wachten: 

o De nieuwe stromen 5951 - mededeling van de betalingen uitgevoerd tijdens het 
schadebeheer - en 5953 -annulatie van de mededeling van de betalingen uitgevoerd 
tijdens het schadebeheer - zullen, zoals oorspronkelijk voorzien, begin 2006 in productie 
gaan. 

o Voor de verdere ontWikkeling zal nog met twee fasen gewerkt worden, meer bepaald de 
stromen in verband met de tijdelijke ongeschiktheden enerzijds en stromen in verband 
met de blijvende ongeschiktheid (consolidatie en regeling) anderzijds. 

o Voor de fase TAO wordt de volgende planning vastgesteld: 
o Start van de testen op 1 april 2006 gedurende een periode van drie maanden, 

waarbij met elke verzekeringsonderneming apart een startdatum afgesproken 
wordt; 

o De stromen worden in productie genomen tussen 1 juni en uiterlijk 30 september 
2006; 

o De fase TAO betreft de volgende stromen: 
5381- Begin van een periode TO 
5382 -Wijziging van de stroom "Begin van een periode TO" 
5383 - Annulatie "Begin van een periode TO" 
5391 - Einde van een periode TO (werkhervatting) 
5392 - Bijwerking van de stroom "Einde van een periode TO" 
5359 - Bewijs van ontvangst FAT - geattesteerde datum 

o De concrete planning van de fase BAO zal in het eerste semester van 2006 opgemaakt 
worden. 

o Het Fonds zal de gegevens uit de ongevallenstromen niet meedelen aan de ZIV-sector 
tot op het ogenblik dat de stromen met de ZIV in productie gaan en de gegevens zullen 
niet retroactief meegedeeld worden. 

2. Papieren kennisgevingen 

Als gevolg van de elektronische mededelingen is het ook mogelijk om papieren formulieren 
of kennisgevingen af te schaffen. 

Overeenkomstig art. 63, § 1, van de arbeidsongevallenwet verwittigt de 
verzekeringsonderneming die weigert het ongeval ten laste te nemen of die oordeelt dat er 
twijfel bestaat inzake de toepassing van de wet op het ongeval, het Fonds voor 
Arbeidsongevallen binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst van de aangifte. 
Welke documenten de verzekeringsondernemingen in die gevallen moeten overmaken aan 
het Fonds, werd nader bepaald in de ministeriële aanschrijving nr. 256 van 30-mei 2001. 

Aangezien de - fase van de ongevallenstromen, die thans in productie is, de 
ongevallenaangifte en de ontvankelijkheid bevat, heeft het beheerscomité beslist om met 
ingang van 1 januari 2006 de systematische overdracht van papieren kopieën af te schaffen 
en te beperken tot de gevallen waar het Fonds er zelf uitdrukkelijk om vraagt. 

Voor de kennisgeving van de dodelijke ongevallen is de ministeriële aanschrijving nr. 215 
van 23 december 1985 van toepassing. Aangezien de identiteit van het slachtoffer en van de 
rechthebbenden en de datum van het ongeval en van het overlijden zich bevinden- in de 
ongevallenstromen die thans in productie zijn, kan ook voor deze gevallen met ingang van 1 
januari 2006 de systematische overdracht van papieren kopieën afgeschaft worden, maar het 
Fonds kan nog wel uitdrukkelijk om bepaalde informatie of documenten vragen. 

3. De infonnatie van de werkgever in geval van een emstig ongeval 
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Wanneer de werkgever via het portaal van de sociale zekerheid een aangifte van een 
arbeidsongeval doet, zal hij vanaf 1 januari 2006 op het einde een boodschap ontvangen, 
indien het gaat om een ernstig ongeval. De boodschap zal hem eraan herinneren wat hij 
moet doen en varieert in functie van het feit of het al dan niet om een onmiddellijk te melden 
ernstig ongeval gaat. 

Aangiften die niet via het portaal gebeuren, krijgen geen dergelijke boodschap. Daarom 
wordt aan de verzekeringsondernemingen gevraagd voor die gevallen een bericht te sturen 
naar de werkgever, waarin hij erop attent gemaakt wordt dat op basis van de ingevulde 
gegevens het een ernstig ongeval betreft, dat hij moet laten onderzoeken door de bevoegde 
preventiedienst en waarvoor hij een verslag moet overmaken binnen tien werkdagen aan de 
Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de FOD WASO en, in voorkomend 
geval, dat hij onmiddellijk had moeten melden aan diezelfde FOD. 

De administrateur-generaal, 

M. Depoortere 


