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Brussel, o 6 -11- zon2 

Aan de verzekeringsondememingen die de toelating hebben voor verzekering tegen 
arbeidsongevallen 

of die gemachtigd zijn tot uitoefening van deze activiteit in België 

Betreft : Toepassing van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende 
vaststelling van de wijze en de voonvaarden van de bekrachtiging van de 

overeenkomsten door het Fonds voor Arbeidsongevallen . 

Vaststelling van de consolidatiedatum. 

Deze aanschrijving volgt op de ministeriële aanschrijving nr. 254 die de bevordering van de 
kwaliteit van het consolidatieverslag beoogde. 

Gezien de vaststelling van de consolidatiedatum in het kader van de bekrachtigingsprocedure 
aanleiding blijft geven tot bijkomende vragen of meningsverschillen en gezien de richtlijnen 
daaromtrent eerder summier zijn, wordt de tekst van de aanschrijving nr. 254 betreffende dit 
punt van de regeling vervangen door het volgende : 

"Bij het lezen van het consolidatieverslag moet men 1.-unncn uitmaken op welke elementen 
men zich gebaseerd heeft bij de keuze van de consolidatiedatum. Om dit te bewerkstelligen 
moet men: 

• de toegepaste verzorgende behandelingen nader toelichten door ze in de mate van het 
mogelijke in verband te brengen met de periodes waarin het slachtoffer in de 
onmogelijkheid verkeerde zijn beroep nom1aal uit te oefenen ; 

• de evolutie van de opgelopen letsels gedetailleerd beschrijven zodat 
uitmaken of de restletsels in dusdanige mate gestabiliseerd 
arbeidsongeschiktheid als blijvend beschouwd mag worden. 

het Fonds kan 
ZIJn dat de 

Bij de vaststelling van de consolidatiedatum moeten de volgende richtlijnen in acht genomen 
worden: 

• Wanneer blijkt dat een medische behandeling voortgezet werd na het tijdstip van de 
gekozen consolidatiedatum, zal de raadsgeneesheer van de verzekeringsondememing 
hierover uitleg verstrekken. Hij zal moeten bevestigen dat de voortgezette behandeling 
geen weerslag heeft gehad op de blijvende restletsels van het slachtoffer. 



• Wanneer een consolidatiedatum - die lang na de werkhervatting werd vastgesteld -
gemotiveerd wordt door een gunstige of ongunstige evolutie, zal de raadsgeneesheer zich 
baseren op objectieve medische besluiten waaruit zal blijken dat er van tevoren geen 
stabilisatiepunt bereikt werd. Hiertoe zal hij bij voorkeur het consolidatieverslag aanvullen 
met verslagen van tussentijdse onderzoeken of hij zal ernaar verwijzen. In ieder geval 
zullen de stukken die aan het dossier toegevoegd zijn, aantonen dat de geneesheer het 
slachtoffer regelmatig onderzocht heeft. 

• Wanneer de consolidatiedatum wordt vastgesteld na een periode van herval in tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid dewelke zich voordoet lange tijd na de initiële verzorging van de 
bij het ongeval opgelopen letsels, zal de raadsgeneesheer aantonen dat de toestand van de 
getroffene in dusdanige mate gewijzigd is dat men niet kan oordelen dat er een terugkeer 
is naar de vóór het herval vastgestelde toestand. 

Wanneer de verzekeringsonderneming zich zal richten naar een in het kader van het gemene 
recht tot stand gebrachte regeling, zal ze moeten aantonen dat haar beslissing volkomen in 
overeenstemming is met de geldende regels inzake arbeidsongevallen." 

De Minister van Sociale Zaken, 
( 


