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FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN 

AANSCHRIJVING NR. 264 
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Aan de verzekeringsondememingen toegelaten tot de arbeidsongevallenverzekeringen of 
die deze in België mogen beoefenen 

Betreft:Richtiijnen betreffende de opstelling van het jaarlijks verslag van 
afzonderlijk beheer arbeidsongevallen en bijhorende tabellen 

Ingevolge de inproductiestelling van een aantal elektronische stromen wordt de 
huidige structuur van het jaarlijks verslag van afzonderlijk beheer 
"Arbeidsongevallen" zoals weergegeven in de ministeriële aanschrijving nr. 260 van 
10.04.2003, aangepast. 

Verder blijft de ministeriële aanschrijving nr. 221 van 30.03.1989 van toepassing, 
voor wat de registers (Deel I) en de bijlagen (Deel II, 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.l. -Aantal ongevallen aangegeven tijdens het boekjaar 
Tabel B.l. wordt afgeschaft. 

Tabel B.2. -Aantal dossiers in schadebeheer en in toelagebeheer 
Toevoeging van de lijn ''Prothesen" uit tabel B.3. aan de tabel B.2. (aangepast model 
als bijlage) 

Tabel B.3.- Ventilatie van het aantal rentegenieters per t-.rpe van begunstigde 
Deze tabel wordt afgeschaft. 

Tabel C.l.- Uitkeringen en kosten 
In deze tabel mag de rubriek A - "Rechtstreekse uitkeringen" geschrapt worden. 
(aangepast model als bijlage) 

De overige tabellen dienen voorlopig integraal behouden te worden met uitzondering 
van de tabel A.I. waar de informaties i.v.m. de categorie "Onderworpen aan de RSZ" 
vanaf het verslag over 2006, afgeschaft wordt. 
Volgende bijlagen kunnen afgeschaft worden. 
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Bijlage Q -Nog te regelen dodelijke ongevallen; 
Bijlage R- Nog te regelen ongevallen met blijvende ongeschiktheid; 
Bijlage R' -Nog te regelen ongevallen met blijvènde ongeschiktheid en niet 
voorzien als ongevallen met blijvende ongeschik:theid tijdens de vorige 
boekjaren; 
Bijlage T' - Geregelde ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid, voorheen 
vermeld in de bijlagen R ofR'. 

De overige bijlagen kunnen in een latere fase afgeschaft worden in functie van de 
evolutie van de stromen "Regeling ongevallen", wat het voorwerp zal uitmaken vari 
een nieuwe aanschrijving. 

Ik wens u er ten slotte aan te herinneren dat het jaarlijks verslag van afzonderlijk 
beheer vóór 1 mei van ieder jaar aan het Fonds moet worden overgemaakt, voorlopig 
en zondet nadere instructies onder papieren vorm. 

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 2005 en ziet eruit als volgt: 

STRUCTUURVAN HET JAARVERSLAG 

TABELLEN 
Tabel A.I. 
Tabel A.S. 
Tabel B.2. 

Tabel C. 1. 
Tabel C. 2. 
Tabel XII.A 
Tabel XX 

Aantal categorieën van personeel gedekt in de contracten 
Preventie inzake arbeidsongevallen 
Aantal dossiers in schadebeheer en in toelagebeheer 
De prestaties en kosten (opgesplitst per beheersniveau) 
Opsplitsing vàn de prestaties (opgesplitst volgens aard/bestemming) 
Aantal gerechtigden op een toelage I basisbedragen 
SAMENVATTING- Aantal rentetrekkenden I bedragen 

De Minister van Werk 

Peter VANVELTHOVEN 



TABELB.2. 

AANTAL DOSSIERS IN SCHADEBEHEER EN IN TOELAGEBEHEER 

u ..... �, ,v, I'�" aan de RSZ Niet """'�' .. v• I'�" aan de RSZ 

Niveau van AARD Boekjaar 
TOTAAL 

beheer BR Arbeiders BR Bedienden AW (A+B) Dienstboden (BR + A  W) Uitbreiding (BR +A W) Dienstboden (BR + A W) 

AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL. AANTAL AANTAL 
VRO Z.O. to 

t•l 
it-2 
it-3 
t-4 
t-5 en vor. 

T.O. to 
,t-1 
lt-2 
t-3 
t-4 
jt-5_ en vor. 

,B.O. ,to 
lt-1 
t-2 
t-3 
!t-4 
1t-5 en vor. 

[Overlijden to 
t-1 
t-2 
t-3 
lt-4 
lt-5 en vor. 

vwv [B.O. alle boekj. 
samen 

[AANTAL PROTHESEN ,alle boelçj. 
!samen 
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TABELC.1. 

UITKERINGEN EN KOSTEN 

UITKERINGEN EN KOSTEN Aard 

A. TOELAGENBEHEER (VWV) 

a) Toelagen B.O. 

b) Betaalde ka pitalen B.O. 

B. RENTEBEHEER (DWV) 

a) Renten B.O. 

Overlijden 

PR. 

b) Betaalde kapitalen B.O. 

Overlijden 

' 

e, JSten 

TOTAALA+B 

Onderwor�en aan de RSZ Niet on�erwo:rpen aan de 
·RSZ ,. 

Boekjaar 
BR BR ÀW DienstbO'�en Uitbr. Dienstboden 

TOTAAL 

Arbejders Bediende.D. I (A+B) . I (BR+AW) • (BR+AW) J (BR+AW) 
. .  

alle boel<j. 

samen 

alle boelçj. 

samen 

alleboel<j. 

samen 

alle boel<j. 

satnen 

alle boekj. 
samen 

alle boel<j. 

samen 

alle boel<j. 

samen 

alle boekj. 

samen 


