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AANSCHRIJVING NR. 2010/6 

Uitvoering van de "clean-cut" 

Ingevolge artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet beschikken de verzekerings
ondernemingen over een schuldvordering ten laste van het Fonds tot beloop van het verschil 
tussen het vergoedings-en het premieplafond. 

De berekeningsmodaliteiten van deze schuldvordering werden vastgesteld in het koninklijk 
besluit van 25 november 2004 (B.S. 14.12.2004), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
22.12.2005 (B.S. 9.01.2006). 

Dit betekent in de praktijk dat de vergoedingen en renten die voortvloeien uit een 
arbeidsongeval door de verzekeringsondernemingen worden ten laste genomen tot beloop 
van het premieplafond. 

Het verschil tussen het vergoedings- en het premieplafond wordt na voorschot door de 
verzekeringsondernemingen ten laste genomen door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het 
betreft arbeidsongevallen overkomen vanaf 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005. 

Vanaf 1 juli 2005 zijn het premie-en het vergoedingsplafond gelijk. 

Luidens art. 6, laatste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 2004 tot uitvoering van 
artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 beslist het beheerscomité, 
wanneer en voor zover het krediet het toelaat, overeenkomstig artikel 60ter van de wet de 
tegenwaarde van de aan te leggen provisies voor de betaling van de vergoedingen en 
renten van de ongevallen die nog niet geregeld werden, terug te betalen. 

Aangezien de kredieten het toelaten en er een voldoende aantal ongevallen werd geregeld, 
kan er op 31.12.2010 worden overgegaan tot een "clean cut" voor alle gevallen die op dat 
ogenblik nog niet geregeld zijn. 

Het gaat om een definitieve afrekening per geval op basis van de evaluatie gemaakt door het 
Fonds en de verzekeringsonderneming per 31 december 2010. 

Het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen stelde daarvoor de volgende 
modaliteiten vast: 

1. Voor de gevallen geregeld in de loop van 2010 zal de verzekeringsonderneming zoals 
elk jaar tegen 31 januari 2011 de uitgavenstaat overmaken aan het Fonds. 
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2. Voor de op 31/12/2010 nog niet geregelde ongevallen zal de verzekeringsonderneming 
tegen 31 maart 2011 afzonderlijke afrekeningstaten overmaken voor ongevallen 
overkomen in de periode 1.9.2004-31.12.2004 en in de periode 1.1.2005 - 30.6.2005 
met telkens het onderscheid tussen de op 31 december 2010 geconsolideerde 
ongevallen en niet geconsolideerde ongevallen (model in bijlage gevoegd). 

3. Voor de berekening van de tegenwaarde van de provisie moet voor de geconsolideerde 
ongevallen de leeftijdscoëfficiënt op de consolidatiedatum worden toegepast. 

Voor de gevallen die nog in tijdelijke ongeschiktheid zijn op 1 januari 2011 dient u geen 
hypothetische consolidatie vast te leggen, maar de normale provisieregels te hanteren. 

4. Voor de gevallen met een BAO tot en met 19% bedraagt de beheerslast 5% ipv 3,5%. 

5. Voor de gevallen met verhaal in gemeen recht zal het principe van de dubbele 
berekening (TAO, BAO, dodelijk} toegepast worden: zonder maatregel plafond, met 
maatregel plafond en verschil toekomend aan het FAO. Er mag rekening gehouden 
worden met de forfaitaire regels van de conventie AO/GR door de 
verzekeringsonderneming die deze onderschreven heeft. 

Voor de berekening van de delta in mindering te brengen zullen de normale regels voor 
het aanleggen van provisies van elke verzekeraar gelden. 

6. Er wordt rekening gehouden met de indexeringsprovisie en de welvaartsaanpassing 
van 2% per 1 september 2007 en 1 september 2010 die niet begrepen was in de 
financiële compensatie. 

7. Voor de gevallen bedoeld in art.3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 
2004, die het voorwerp uitmaken van de "clean cut" dient het kapitaal te storten aan het 
Fonds berekend te worden op basis van het basisloon waarop de vergoedingen 
verschuldigd zijn en niet op basis van respectievelijk 26 410 euro en 26 940,22 euro. 

De Administrateur-Generaal, 

J. De Baets 



FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

DEFINITIEVE AFREKENING 
GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/9/2004-31/12/2004 
(geconsolideerd uiterlijk 31/12/2010) 

nummer naam en geboortedatum geslacht 
dossier voornaam ( dd/mm/jjjj) (m/v) 

basisloon 

numéro nom date de naissance sexe salaire de base 
dossier prénom Uj/mm/aaaa) (m/f) 

(1) �-0 (3) 

TOTAAL/TOT AL 

ongevaldatum 
( dd/mm/jjjj) 

date d'accident 
Uifmm/aaaa) 

Stijving indexeringsprovisie/Approvisionnement de la provision d'indexation ( + x,xxx %) 

TOTAAL GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/9/2004- 31/12/2004: 
TOT AL DES ACCIDENTS CONSOLIDES 1/9/2004-31/12/2004: 

FONDS DES ACCIDENTSOU TRAVAIL 

DECOMPTE DEFINITF 
DES ACCIDENTS CONSOLIDES 1/9/2004-31/12/2004 

(consolidé au plus tard au 31/12/2010) 

consolidatiedatum BAO-graad tegenwaarde 
(dd/mm@j) (%) aangelegde provisie 

date de consolidation taux ITP contre-valeur 
(jj/mm/aaaa) (%) des provisions constituées 

(10) 

Opmerking: de ongenummerde kolommen in deze tabel zijn bijkomend tov de tabel voor een normale afrekening 

Remarque: les colonnes non-numérotées dans ce tableau sont complémentaires par rapport à un tableau de décompte normal 

bijlage tabellen clean cut 15 12 201 O.xlsgecon ongev 2004 11/01/2011 



FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

DEFINITIEVE AFREKENING 
GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/1/2005 -30/06/2005 

(geconsolideerd uiterlijk 31/12/2010) 

nummer naam en geboortedatum geslacht 
dossier voornaam ( dd/mm/jjjj) (m/v) 

basisloon 

numéro nom date de naissance sexe salaire de base 
dossier prénom 

(1) (2) 

TOTAAL!TOTAL 

Uj/mm/aaaa) (m/f) 
(3) 

. ······- ··-

ongevaldatum 
( dd/mm/jjjj) 

date d'accident 
Uj/mm/aaaa) 

Stijving indexeringsprovisie/Approvisionnement de la provision d'indexation (+ x,xxx %) 

TOTAAL GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/1/2005 - 30/06/2005: 
TOT AL DES ACCIDENTS CONSOLIDES 1/1/2005-30/06/2005: 

FONDS DES ACCIDENTSOU TRAVAIL 

DECOMPTE DEFINITF 
DES ACCIDENTS CONSOLIDES 1/1/2005-30/06/2005 
(consolidé au plus tard au 31/12/2010) 

consolidatiedatum BAO-graad tegenwaarde 
( dd/mm/jjjj) (%) aangelegde provisie 

date de consolidation taux ITP contre-valeur 
Uj/mm/aaaa) (%) des provisions constituées 

(1 0) 

Opmerking: de ongenummerde kolommen in deze tabel zijn bijkomend tov de tabel voor een normale afrekening 

Remarque: les colonnes non-numérotées dans ce tableau sont complémentaires par rapport à un tableau de décompte normal 



FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

DEFINITIEVE AFREKENING 
NOG NIET GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/9/2004 - 31/12/2004 
(geconsolideerd uiterlijk 31/12/2010) 

nummer naam en geboortedatum geslacht basisloon 
dossier voornaam ( dd/mm/fijj) (m/v) 

ongevaldatum 
(dd/mm/jjjj) 

numéro nom date de naissance sexe salaire de base date d'accident 
dossier prénom Oj/mm/aaaa) (m/f) Ujlmm/aaaa) 

(1) (2) (3) 

TOTAAL/TOT AL 
Stijving indexeringsprovisie/Approvisionnement de la provision d'indexation (+ x,xxx %) 

TOTAAL NOG NIET GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/9/2004 - 31/12/2004 : 
TOT AL DES ACCIDENTS PAS ENCORE CONSOLIDES 1/9/2004-31/12/2004: 

FONDS DES ACCIDENT$ OU TRAVAIL 

DECOMPTE DEFINITF 
DES ACCIDENTS PAS ENCORE CONSOLIDES 1/9/2004-31/12/2004 

(consolidé au plus tard au 31/12/2010) 

hypothetische BAO-graad tegenwaarde 
consolidatiedatum (%) aangelegde provisie 

( dd/mm/jjjj) 

date de consolidation 
hypothétique taux ITP centre-valeur 
Oj/mm/aaaa) (%) des provisions constituées 

(10) 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 

Opmerking : de ongenummerde kolommen in deze tabel zijn bijkomend tov de tabel voor een normale afrekening 

Remarque: les colonnes non-numérotées dans ce tableau sent complémentaires par rapport à un tableau de décompte normal 



FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

DEFINITIEVE AFREKENING 
NOG NIET GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/1/2005-30/06/2005 
(nog niet geconsolideerd uiterlijk 31/12/2010) 

nummer 
dossier 

numéro 
dossier 

(1) 

TOTAAL/TOT AL 

naam en 
voornaam 

nom 
prénom 

(2) 

------ --

geboortedatum geslacht basisloon 
( dd/mm/jjjj) (m/v) 

date de naissance sexe salaire de base 
Qj/mm/aaaa) (m/f) 

(3) 

·� . .. 

ongevaldatum 
( dd/mmljlij) 

date d'accident 
üj!mm/aaaa) 

Stijving indexeringsprovisie/Approvisionnement de la provision d'indexation (+ x,xxx %) 

TOTAAL NOG NIET GECONSOLIDEERDE ONGEVALLEN 1/1/2005 - 30/06/2005: 
TOT AL DES ACCIDENTS PAS ENCORE CONSOLIDES 1/1/2005-30/06/2005: 

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

DECOMPTE DEFINITF 
DES ACCIDENTS PAS ENCORE CONSOLIDES 1/1/2005-30/06/200, 
(pas encore consolidé au plus tard au 31/12/2010) 

hypothetische BAO-graad tegenwaarde 
consolidatiedatum (%) aangelegde provisie 

( dd/mm/jjjj) 

date de consolidation 
hypothétique taux ITP contre-valeur 
Qj/mm/aaaa) (%) des provisions constituées 

(10) 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 
31/12/2010 

Opmerking : de ongenummerde kolommen in deze tabel zijn bijkomend tov de tabel voor een normale afrekening 

Remarque: les colonnes non-numérotées dans ce tableau sont complémentaires par rapport à un tableau de décompte normal 


