FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
AANSCHRUVING NR. 272
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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

Fase

II

van

Eva

werd

in

productie

gesteld

in

2010.

Sindsdien

delen

de

verzekeringsondememingen via elektronische stromen aan het Fonds de gegevens
mee over de regeling van de arbeidsongevallen met herstel of over regelingen door
bekrachtiging of door een gerechtelijke beslissing. Daarom wordt de huidige structuur
van

het

jaarlijks

verslag

van

afzonderlijk

weergegeven in de ministeriële aanschrijving

nr.

beheer

"Arbeidsongevallen"

zoals

260 van 10 april 2003, gewijzigd bij

de ministeriële aanschrijving nr. 264 van 14 september 2006 aangepast.
1. Wat de tabellen betreft
Tabel A5, die een reeks gegevens over de kosten die de verzekeringsondememingen
hebben gemaakt voor de arbeidsongevallenpreventie bevat, wordt opgenomen in het
jaarverslag van de preventiediensten van de verzekeringsondememingen waarvan de
opmaak wordt geregeld door de ministeriële aanschrijving
gewijzigd bij de ministeriële aanschrijving

nr

nr

253 van 18 mei 2000,

268 van 27 juli 2009.

De overige tabellen worden integraal behouden.
2. Wat de bijlagen betreft
Alle bijlagen van het JVAB worden afgeschaft.

3.

Slotbepalingen

De behouden tabellen B.2, C.1, C.2, XII.A en XX kunnen in een latere fase afgeschaft
worden met de inproductiestelling van de stromen over de betalingen in het kader van
het VWV- en het DWV-beheer en na de controle door de diensten van het Fonds voor
arbeidsongevallen van de coherentie tussen de gegevens van de stromen en de
gegevens van de tabellen.
Een nieuwe aanschrijving zal opgesteld worden.

De nieuwe structuur van het jaarlijks verslag is van toepassing vanaf de gegevens van
het boekjaar 2011 en ziet eruit als volgt:

STRUCTUUR VAN HET JAARVERSLAG
TABELLEN
Tabel Al.

Aantal categorieën van personeel gedekt in de contracten

Tabel B.2.

Aantal dossiers in schadebeheer en in toelagebeheer

Tabel C. 1.

De prestaties en kosten (opgesplitst per beheersniveau)

Tabel C. 2.

Opsplitsing van de prestaties (opgesplitst volgens aard/bestemming)

Tabel XII.A

Aantal gerechtigden op een toelage I basisbedragen

Tabel XX

SAMENVATTING - Aantal rentetrekkenden I bedragen
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