FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
AANSCHRIJVING Nr 260

Brussel, ·1ç.o'-t. 2.x)

Aan de verzekeringsondememingen toegelaten tot de arbeidsongevallenverzekeringen
of die deze in België mogen beoefenen

Betreft:

Richtlijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van
afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen

Ingevolge de overdracht van de financiële controle van de tak "arbeidsongevallen"
naar de Controledienst voor de Verzekeringen (wet van 10 augustus 2001
betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering),

dient het jaarlijks verslag (evenals sommige bijlagen) aangepast te worden.
Deze aanschrijving wijzigt de huidige structuur van het jaarlijks verslag
arbeidsongevallen, zoals weergegeven in de ministeriële aanschrij,·ing nr. 251 van
17.07.2000. Verder blijft de ministeriële aanschrijving nr. 221 ,·an 30.03.1989 van
toepassing, voor wat de registers (Deel I) en de bijlagen (Deel 11. rubriek B onder
aangepaste vorm) betreft. De toelichtingen en interpretaties met betrekking tot het
jaarlijks verslag blijven behouden voor zover ze niet in tegenstrijd zijn met de huidige
aanschrijving.
Wat de tabellen betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
Tabel B.2. -aantal dossiers in schadebeheer en in toelagebcheer

(model met commentaar als bijlage)
Tabel B.3.-ventilatie van het aantal rentegenieters per type van begunstigde

(model met commentaar als bijlage)
Deze nieuwe tabellen vervangen de volgende tabellen:
Tabel D.I. - staat van de voorzieningen op

31/12

Tabel D.2.- opsplitsing van de voorzieningen
Naamloze Tabel - aantal dossiers voor dewelke er een betaling is gebeurd
onder de vorm van rechtstreekse uitkeringen op het niveau van het
schadebeheer
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Tabel C.l.-uitkeringen en kosten

(nieuwe layout met commentaar als bijlage)
De informaties met betrekking tot de gevestigde kapitalen [punt l.A.b) ; punt
l.B.c) ], de teruggevorderde technische lasten [punt l.O. ], de externe kosten [
punt !I ] en de interne kosten [ punt III ] worden geschrapt.
Tabel C.2.- opsplitsing van de uitkeringen

(nieuwe layout met commentaar als bijlage)
De informaties met betrekking tot de gevestigde kapitalen [ punt l.c)) en
[punt IV.c)) onder de rubriek " Andere bijdragen" worden geschrapt.
Volgende tabellen worden geschrapt:
Tabel A.2.- verzekerde loonmassa, afgerekend tijdens het boekjaar
Tabel A.3.- bedrag van de rechtstreekse premies I bijdragen
Tabel A.4.- ristomo's of winstdeelnemingen
Tabel D.I.- staat van de voorzieningen op 31112
Tabel 0.2.- opsplitsing van de voorzieningen
Tabel 0.3.- indexreserve
Tabel E.I.- neergelegde waarden herverzekeraars
Tabel E.2.- waarborgen en voorzieningen per 3 1/12
Tabel E.3.- inventaris van de onroerende goederen aangewend voor
arbeidsongevallen
Tabel F.l .- opbrengsten en kosten van beleggingen
Tabel F.2.- aanvaarde zaken in herverzekering
Tabel
-aantal dossiers voor dewelke er een betaling is gebeurd onder de
vorm van rechtstreekse uitkeringen op niveau van het schadebeheer.
De bijlagen M, N, Q, R, R', S, T en V worden eveneens aangepast: de kolommen die
verwijzen naar de gevestigde kapitalen of naar de provisies worden geschrapt. De
bijlage W wordt afgeschaft. De overige bijlagen blijven onder hun huidige vorm
behouden.
De bijlagen en/of tabellen zullen systematisch aangepast of afgeschaft worden, van
zodra de overeenstemmende gegevens langs de geïnforrnatiseerde stromen door de
verzekeringsondememingen aan het Fonds zullen meegedeeld worden in het kader
van het EVA-project. Deze wijzigingen zullen u te gelegener tijd ter kennis gebracht
worden.
Ik wens u eraan te herinneren dat het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer vóór
I
mei van ieder jaar aan het Fonds moet worden overgemaakt.
De overdracht van het jaarlijks verslag dient onder papieren vorm te gebeuren.
Een typemodel van alle tabellen kan bij het Fonds opgevraagd worden via
mailto: gunther.dcboeck@faofat.fgov.be.
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De bijlagen kunnen op papieren dragers worden overgemaakt, ofwel op
informatiedrager- bestand leesbaar in Excel ( extensie ".xls" ).
De nieuwe structuur van het jaarlijks verslag is van toepassing vanaf de gegevens van
het boekjaar 2002 en ziet eruit als volgt:

STRUCTUUR VAN HET JAARVERSLAG
Tabel A. 1.
Tabel A.S.
Tabel B.l.
Tabel B.2.
Tabel B.3.
Tabel C. 1.
Tabel C. 2.
Tabel XII.A
Tabel XX

TABELLEN
Aantal categorieën van personeel gedekt in de contracten
Preventie inzake arbeidsongevallen
Overzicht van de aangegeven ongevallen tijdens het boekjaar�
situatie 31/12
Aantal dossiers in schadebeheer en in toelagebeheer
Ventilatie van het aantal rentegenieters per type van begunstigde
De prestaties en kosten (opgesplitst per beheersniveau)
Opsplitsing van de prestaties (opgesplitst volgens
aard/bestemming)
Aantal gerechtigden op een toelage I basisbedragen
Samenvatting� Aantal rentetrekkenden I bedragen

De Minister van Sociale Zaken,

TABEL B.l.

AANTAL DOSSIERS IN SCHADEBEHEER EN IN TOELAGEBEHEER
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TABEL C.1.
UITKERINGEN EN KOSTEN

Niet onderworpen aan

Onderworpen aan de RSZ
Aard

A. Schadebeh�r (\'RO)

Boekjaar

de RSZ

BR

BR

AW

Ditllllbodtn

Ullbr.

Dltns!bodtn

Arbeidus

Bedienden

(A+BJ

(BR+AW)

{BR-AWJ

(BR+AW)

TOTAAL

Rechtstreekse uitkeringen
Z.O.

"
t·l
t-2
t·3

'"'
t-5 en vor.
T.O.

"
t·l
t·2
t·3

--�---·

t-4
t-5 en vor.
B.O.

"
t·l
t·2
t·3
t-4
t·5 en vor.

Overlijden

tO
t·l
t·2
t·3
<·4
t-5 en vor.

8. Toelagenbeheer (VWV)
a) Toelagen

B.O.

b) Betaalde kapitalen

B.O.

alle boekj.
samen
alle boekj.
samen

C. Rentebeheer (DWV)
a) Renten

B.O.

alle boekj.

I

samen
Overlijden

alle boel:j.
samen

PR.

alle boekj.
samen

b) Betaalde kapitalen

B.O.

alle boekj.
samen

Overlijden

alle boekj.
samen

c) Kosten

alle boekj.
samen

TOTAAL A+B+C

.
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TABEL C.2.
Opsplitsing van de uitkeringen

BEDRAGEN
Aard van de uitkeringen

gestort aan
begunstigden en
anderen dan FAO

. Medische kosten, ... ,

gestort aan fAO
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TABEL B.2.-COMMENTAAR
AANTAL DOSSIERS IN SCHADEBEHEER EN IN TOELAGEBEHEER

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal dossiers in schadebeheer en
toelagebeheer, uitgesplitst per ernst van het ongeval en per type van werknemer.
Tevens wordt voor bepaalde categorieën van werknemers een onderscheid gemaakt
tussen het beroepsrisico (BR) en de arbeidsweg ( AW).
Ter herinnering:
VRO : voorzieningen voor te regelen ongevallen,
VWV : voorlopige wiskundige voorzieningen,
ZO : ongevallen zonder ongeschiktheid (bv. enkel medische kosten),
TO : ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
80 : ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid.

(

TABEL B.3.-COMMENTAAR
VENTILATIEVAN HET AANTAL RENTEGENIETERS PER TYPEVAN BEGUNSTIGDE

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal renten en prothesen in het rentebeheer
(DWV), uitgesplitst per type van begunstigde.

TABELC.l.-COMMENTAAR
UITKERINGEN EN KOSTEN

(

Hoofddoel is de verdeling van alle uitkeringen en kosten:
- in functie van het «beroepsrisico»;
- in functie van het «beheersniveau» (VRONWV/DWV);
in functie van de «aard van het ongeval»;
- en, enkel voor het schadebeheer, in functie van het jaar waarin het ongeval gebeurd
is.
Merk op dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen «voor» en «na» 1988.
In deze tabel worden de gevestigde en te vestigen kapitalen voor toelagen, renten en
prothesen opgenomen.
A. Schadebeheer

op te nemen :
- de medische kosten,
- prothesekosten voor de bekrachtiging of het vonnis,
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- de begrafeniskosten,
- de verplaatsingskosten,
- de dagelijkse vergoedingen, met inbegrip van de vergoedingen die betaald
worden voor de hervalling in tijdelijke arbeidsongeschiktheid, betaald op niveau
van schade- of toelagebeheer.
- de voorschotten op de toelagen,
betaald tussen de datum van consolidatie en de bekrachtiging of het vonnis.
Rekening houdend met de akkoorden die reeds tot stand gekomen zijn met
sommige verzekeraars, zullen deze toelagen niet meer moeten tegengeboekt
worden bij de vestiging ervan; dit voorkomt verkeerde gevolgen in de
technische analyse van deze door de verzekeraar gevestigde toelagen (met
inbegrip van de zaken 45quater).
- de prothesekapitalen,
uitbetaald in uitvoering van art. 28bis, al. 3, voor de arbeidsongevallen
overkomen voor 1988, bij de bekrachtiging of het vonnis.
- de kapitalen "bloedverwanten in opgaande lijn",
betaald in uitvoering van artikel 59quinquies, al. I (slachtoffer dat 25 jaar is
voor de bekrachtiging of het vonnis).
B. Toelagebeheer
B.a. toelagen I toelagebeheer

op te nemen:
- de jaarlijkse vergoedingen, met inbegrip van de achterstallen, betaald na de
bekrachtiging of het vonnis
B.b. betaalde kapitalen

op te nemen :
- de kapitalen "45quater",
betaald in uitvoering van art. 45quater, totaal maandelijks, individueel voor de
rechtzettingen, de herzieningen.
- de kapitalen "afkoop FAO",
betaald in uitvoering van art. 45ter voor de ongevallen overkomen voor 1988.
- de kapitalen "afkoop slachtoffer",
betaald in uitvoering van art. 45bis voor de ongevallen overkomen vanaf !988.
- de kapitalen "42bis"
Herinnering: de kosten i.v.m. het toelagebeheer moeten opgenomen worden onder
rubriek A.
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C. Rentebeheer
C.a. renten

op te nemen:
- de betaalde renten met inbegrip van de achterstallen
C. b. betaalde kapitalen

op te nemen:
- de kapitalen "gedeeltelijk afkoop",
betaald in uitvoering van art. 45 aan de slachtoffers of rechthebbenden.
- de kapitalen "bloedverwanten in opgaande lijn",
betaald in uitvoering van art. 59quinquies, al. I (slachtoffer is 25 jaar na de
bekrachtiging of het vonnis).
- de kapitalen "42bis"
C. c. kosten

op te nemen:
- de medische kosten,
- de verplaatsingskosten,
- de dagelijkse vergoedingen,
betaald op het niveau van rentebeheer; het gaat om de kosten die berusten bij de
verzekeraars na het verstrijken van de herzieningstermijn voor ongevallen
overkomen vanaf 1988.
Totaal A+ B + C : de vermelde uitkeringen zijn exclusief verhaal (de uitkeringen
houden geen rekening met het verhaal), dit wil zeggen dat het verhaal globaal in
mindering wordt gebracht van de uitkeringen, zoals nu het geval is (zoals in de
jaarrekeningen).

TABEL C2.- COMMENTAAR
OPSPLITSING VAN DE UITKERINGEN

Deze tabel herneemt, onder een vernieuwde vorm, de gegevens van bijlage lil van het
koninklijk besluit Jaarrekeningen Arbeidsongevallen van 6 mei 1997 (BS 1 5.7.1997).
Doel van deze tabel is het opsplitsen van alle uitkeringen en kosten opgenomen in tabel
Cl in functie van hun aard en duidelijk te stellen welk gedeelte betaald wordt aan het
FAO en aan het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Mindervaliden (RSRM).
Op het eerste niveau streeft de behouden structuur naar een onderscheid tussen de twee
types van lasten:
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I. onmiddellijk verbonden met het eigenlijke schadebeheer;
II. niet onmiddellijk verbonden met dit beheer,
waarvan het totaal overeenkomt met het totaal van de rubriek AO - Hfdst. IJ Afd. IJ
jaarrekeningen, vermeld onder punt III van de tabel.
Op het tweede niveau wordt bijkomende informatie opgenomen onder punt IV van de
tabel; het betreft de bijdragen die begrepen zijn in de premies - ten laste van de
verzekerden - betaald aan het FAO en het RSRM.
-

I. RECHTSTREEKSE UITKERINGEN MET BETREKKING TOT
SCHADEGEVAL
Verwijzend naar bijlage lil van KB
AO "Jaarrekeningen" van 6.5.1997

(BS 15.7.1997}
a)

VERGOEDINGEN

1. Medische, heelkundige, farmaceutische en
verplegingskosten

zie bijlage III A.a

2. Prothesekosten voor de bekrachtiging
of het vonnis

zie bijlage

-

lil

-

A.b

Vermelden de kosten voor de leveringen en het
onderhoud van de prothesen, gedragen voor de
bekrachtiging of het vonnis. De latere kosten zullen
ofwel gedragen worden door het FAO (ongevallen voor
1988, kapitaal betaald aan het FAO), ofwel door de
verzekeraar (ongevallen vanaf 1988, na overdracht van
het kapitaal naar DWV).
3. Begrafeniskosten

zie bijlage I1I A.d

4. Verplaatsingskosten

zie bijlage I1I - A.g

5. Dagelijkse vergoedingen

zie bijlage I1I - A.e

o
o
o

-

inkomensverlies
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheden
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheden

6. Vernieuwingen, onderhoud en kosten voor prothesen, na
de bekrachtiging of het vonnis.
Vermelden de kosten verbonden aan de vernieuwingen
en het onderhoud van de prothesen waarvoor de
verzekeraar het kapitaal overgedragen heeft naar de
DWV, gevallen gedekt door DWV - Prothesen.
7. Medische, ..... verplaatsingskosten, vergoedingen die
betaald zijn na het verstrijken van de herzieningstermijn.
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b) TOELAGEN OF RENTEN
I.

zie bijlage III - A.f - C.l.

Voorschotten op toelagen

Inbegrepen de voorschotten op betaalde toelagen (tussen de
consolidatie en de bekrachtiging of het voruüs) in schadebeheer.
Het aandeel van het FAO volgt uit de toepassing van
art. 42bis, regularisatie van de «decumul pensioen»
bij de vestiging van de toelagen en van artikel
59quinquies al. 2 « afhoudingen op toelagen».

2. Toelagen

zie bijlage III. A.f en- C. l .

Vermelden de uitkeringen, met inbegrip van de
achterstallen, verschuldigd in het lopend boekjaar en
die uitgekeerd werden of die nog uit te keren zijn aan
de slachtoffers.
Het aandeel van het FAO volgt uit de toepassing van art.
42bis, «cumul-pensioen» en van art. 59quinquies al. 2,
« afhoudingen op toelagen».
3. Renten

zie bijlage III - A.j,k,l,m,n,o - C.l.

Vermelden de renten, met inbegrip van de
achterstallen, die werkelijk betaald werden in
rentebeheer waarin de verergeringen (art. 9 KB
10.12. 1987) begrepen zijn. Het aandeel van het FAO
vloeit voort uit de toepassing van art. 42bis,
«cumul-pensioen».
-

c) BETAALDE KAPITALEN
I.

Prothesekapitalen

zie bijlage III - A.c.

Vermelden de betaalde kapitalen in uitvoering van art.
28bis al. 3, voor de ongevallen overkomen voor 1988,
na de bekrachtiging of het vonnis.
2. Kapitalen bloedverwanten in opgaande lijn

zie bijlage III - A.i

Vermelden de betaalde kapitalen in uitvoering van art.
59quinquies, al. 1 tijdens de bekrachtiging of het
vonnis, wanneer het slachtoffer 25 jaar is voor de
bekrachtiging.
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3. Kapitalen 45quater

zie bijlage III C.l
(gedeeltelijk)
-

Vermelden de kapitalen, betaald aan het FAO in
uitvoering van art. 45quater; het betreft het saldo van
de kapitaalbewegingen betaald aan of teruggekregen
van het F AO, dit wil zeggen
+ de globale maandelijkse betalingen,
(in functie van de maandelijkse lijsten)
+/- de individuele verbeteringen,
(rechtzettingen in verband met de berekening, gemeld door het FAO of
de verzekeringsonderneming)
+!- de individuele herzieningen,
bv.
4% wordt 6% �betaling aan FAO
(interne variatie 45Q)
14% wordt 9% � terugbetaling door FAO
(interne variatie 45Q)
11% wordt 17% � terugbetaling door FAO
(variatie 45Q naar de verzekeringsonderneming)
20% wordt 14% �betaling aan FAO
(variatie verzekeringsonderneming naar 45Q)
9% wordt 11% (bekrachtiging vanaf 1.1.1997) �betaling aan FAO
(interne variatie 45Q)
9% wordt 11% (bekrachtiging tussen 1.1.1994 en 1.1.1997) �
terugbetaling door FAO
(variatie 45Q naar verzekeringsonderneming)
4. Afkoop toelagekapitalen FAO

zie bijlage 111 C.l.
-

Vermelden de kapitalen betaald aan het FAO in uitvoering
van art. 45ter.
5. Afkoop toelagekapitalen slachtoffer
en rechthebbenden

zie bijlage 111- A.p

Vermelden de kapitalen betaald aan de slachtoffers en rechthebbenden in uitvoering
van art. 45bis.
6. Afkoop kapitalen

zie bijlage lil- A.p

Vermelden de kapitalen betaald aan slachtoffers, echtgenoten en bloedverwanten in
opgaande lijn in uitvoering van art. 45.
7. Kapitalen bloedverwanten in opgaande lijn

zie bijlage lil - C I

Vermelden de kapitalen betaald in uitvoering van art.
59quinquies, al. 1, vanaf de 25ste veljaardag van het
slachtoffer, na vonnis of bekrachtiging.
8. Kapitalen in uitvoering van art. 42bis

zie bijlage lil - C 1

De post voorzien in bijlage III h) «Waarde van de in kapitaal uitbetaalde rente voor
de vestiging aan de getroffenen >>is niet inbegrepen. Moet geschrapt worden.
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II. ANDERE LASTEN
a) GERECHTELIJKE, MEDISCHE KOSTEN, ...

zie bijlage

lil

-

C.3

Vermelden de kosten van advocaten, de gerechtskosten, de medische kosten
(bijvoorbeeld honoraria raadsgeneesheer), de expertisekosten en andere kosten.
b) INTERESTEN EN BOETES

zie bijlage lil C.Z
-

Vermelden de interesten voor laattijdige betalingen in
alle opzichten. Het gestorte bedrag aan het FAO stemt
hier overeen met de boetes en interesten betaald voor
de laattijdige stortingen aan het FAO.
c) BIJDRAGEN FAO

zie bijlage lil aanvulling
-

in toepassing van artikel 59bis, zo

De bijdragen FAO zijn geen interne schadekosten,
maar parafiscale afhoudingen berekend op basis van
DWV van de gevallen van voor 1988.
De DWV art. 59bis, zo worden ondergebracht bij code
613.3 «Administratiekosten» maar zouden kunnen
worden ondergebracht bij « Andere technische lasten»,
wat een aanpassing van K.B. van 17.11.1994 aan de
jaarrekeningen van de verzekeringsondememing
noodzaakt (BS van Z l.1Z.l994).
d) BIJDRAGE RSRM

Het betreft een bijdrage van 0,06 % op de premies ten
laste van de verzekeringsondememingen AO (zie art.
1 Z 8 KB van 5 juli 1963).

III. ALGEMEEN TOTAAL =Totaal I en 11
IV.ANDERE BIJDRAGEN
a) BIJDRAGE FAO

in uitvoering van art. 59, zo

zie bijlage I1I aanvulling
-

Het betreft de bijdrage op de premies van polissen voor niet aan de RSZ
onderworpenen.
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b) BIJDRAGE RSRM

in uitvoering van art 24 W. 16.4.1963 5,5%
•

N.B. De grijswaarden geven weer of een bedrag mogelijk is onder deze rubriek.

Bedrag mogelijk
Bedrag niet mogelijk

