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Bevestiging van de berekeningsmetheden van het kapitaal 42bis en de periodieke 
cumuleerbare bedragen die aan het Fonds dienen te worden overgemaakt voor de dossiers 
waarvoor een gedeelte in kapitaal werd uitgekeerd 

Regularisatie van de dossiers 

1. Inleiding 

Er bestaat een meningsverschil tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen en het 
Fonds met betrekking tot de interpretatie van de bepaling van het cumuleerbaar bedrag van 
de tekst van het artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2006 dat bepaalt dat 
het forfaitair bedrag dat cumuleerbaar wordt geacht met een pensioen moet worden 
verminderd met het gedeelte van de waarde van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd. 

Om het meningsverschil uit te klaren werd besloten in 2003 om twee juridische procedures te 
starten. Het eerste dossier werd aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen 
en het tweede dossier werd aanhangig gemaakt bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. 

In het tussenvonnis van de Arbeidsrechtbank van Antwerpen van 15 oktober 2009 
verklaarden de eerste rechters de vordering van het Fonds ontvankelijk en gegrond. De 
Arbeidsrechtbank van Antwerpen was van oordeel dat de in geding zijnde bepaling diende 
gelezen te worden in de zin zoals geponeerd door het Fonds, m.a.w. de niet geïndexeerde 
waarde van het in kapitaal uitgekeerde deel van de rente. 

In het arrest van het Arbeidshof van Antwerpen van 13 december 2010 werd de uitspraak 
van het tussenvonnis van 15 oktober 2009 bevestigd. 

Er werd geen cassatieberoep ingediend, zodat dit arrest kracht van gewijsde heeft. 

Op 10 mei 2012 ontving het Fonds een schrijven in verband met de tweede procedure waarin 
wordt medegedeeld dat de verzekeringsonderneming omwille van opportuniteitsredenen de 
zaak niet langer betwist. 

Het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen nam akte van het standpunt van 
Assuralia dat de verzekeringsondernemingen de uitspraak mathematisch onjuist vinden, 
maar besliste om over te gaan tot de regularisatie van de dossiers waarvoor het probleem 
van het gedeelte in kapitaal geldt, volgens het schema voorgesteld door de diensten. 

2. Bevestiging berekeningsmethode gehanteerd door het Fonds 

De inhoud van deze aanschrijving betreft de berekeningen waarvoor het interpretatieverschil 
geldt met betrekking tot het gedeelte dat in kapitaal werd uitgekeerd. Het gaat om dossiers 
voor arbeidsongevallen overkomen na 1 januari 1988. We verwijzen voor alle andere 
berekeningen en toepassingsmodaliteiten naar de betreffende wetgeving en naar de 
aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7. 
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Het K.B. van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 bepaalt de berekeningsmethode voor het kapitaal 42bis en het bedrag 
waarop de getroffene of de rechthebbende nog aanspraak maakt. 

Artikel 2 § 1 en § 2 van het hierboven vermelde K.B. bepaalt dat vanaf de eerste dag van de 
maand vanaf dewelke een recht ontstaat op een rust- of overlevingspensioen krachtens een 
Belgische of buitenlandse regeling voor rust- of overlevingspensioenen, de eventueel 
overeenkomstig artikel 27bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 geïndexeerde 
jaarlijkse vergoedingen of renten of de bijslagen verminderd worden tot de bedragen 
vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 
betreffende de bijslagen. Het bedrag waarop de getroffene of de rechthebbende nog 
aanspraak maakt, wordt verminderd met het gedeelte van de waarde van de rente dat in 
kapitaal werd uitgekeerd of met het in een hypothetische rente omgezette bedrag in gemeen 
recht toegekend als vergoeding van de lichamelijke schade, zoals zij gedekt is door de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

Artikel 42bis van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat het Fonds voor 
Arbeidsongevallen in de rechten wordt gesteld van de betrokkene voor het gedeelte van de 
prestaties dat niet met een pensioen mag worden samengevoegd. De waarde van dit 
gedeelte, dat overeenstemt met een desgevallend aan de index van de consumptieprijzen 
gekoppelde vergoeding en rente, wordt als kapitaal gestort bij het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 

Voor de berekening van zowel het kapitaal 42bis als het cumuleerbaar bedrag wordt 
hieronder een fictief voorbeeld gegeven, waarvoor een gedeelte in kapitaal werd uitgekeerd. 
De basisgegevens worden hieronder weergegeven. 

Geboortedatum 

Datum ongeval 

Basisloon 

Percentage 

2.1 Kapitaal42bis 

13/07/1947 

26/01/1990 

19.031,55€ 

36% 

Het kapitaal 42bis wordt als volgt berekend : 

Rente voor deel in kapitaal 

Rente na deel in kapitaal 

Deel uitgkeerd in kapitaal 

Forfait 

Cumuleerbaar bedrag (forfait- deel. in kap.) 

Besparing (rente na deel. kap- cum. bedrag) 

Leeftijd 

Coëffi ei ent 

Te storten kapitaal 

Dat. ongeval 

26/01/1990 

6.851,36€ (1) 

Dat. deel in kap 

1/10/1997 

8.188,27€ 

5.458,95€ 

2.729,32€ • (2) 

Dat. kap. 42bis 

1/08/2012 

7.202,66€ (3) 

5.330,97 € 'i 6) 

2.601,65 € (5) 

4.601,01€ (4) 

65ans 1 mois 

14,5761 (8) 

67.064,78€ (7) 

De rente wordt berekend op datum van het arbeidsongeval door het basisloon te 
vermenigvuldigen met het percentage BAO (1 ). Indien er een gedeelte wordt uitgekeerd in 
kapitaal, wordt het bedrag geïndexeerd op datum van toekenning en enkel 'de rente na deel 
in kapitaal' wordt geïndexeerd voor de berekening van het kapitaal 42bis (3). 
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Voor het bepalen van de besparing (4), dient het cumuleerbaar bedrag berekend te worden. 
Dit bedrag is gelijk aan het forfaitair bedrag (bepaald door artikel 5 van het K.B. van 10 april 
1971) geïndexeerd op het moment van de berekening van het kapitaal 42bis, zonder in 
achtneming van de verschillende toegekende welvaartsaanpassingen en eventueel 
verminderd met het gedeelte dat in kapitaal werd uitgekeerd (2). Vervolgens vinden we de 
besparing door het cumuleerbaar bedrag (5) in mindering te brengen op de rente op het 
moment van de berekening van het kapitaal 42bis (3). 

Tenslotte wordt het kapitaal 42bis (7) bepaald, door de jaarlijkse besparing (4) te 
vermenigvuldigen met de ad hoc coëfficiënt (8). 

2.2. Over te dragen periodieke bedragen aan Fonds 

De periodieke bedragen die maandelijks door verzekeringsmaatschappijen dienen te worden 
gestort aan het Fonds, dienen als volgt berekend te worden: 

Het forfaitair bedrag vastgelegd in artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 
wordt geïndexeerd en verhoogd met de verschillende herwaarderingen en de 
welvaartsaanpassingen toegekend op 1/9/2005, 1/9/2006, 1/9/2007 en op 1/9/2009 (1). De 
welvaartsaanpassing toegekend op 1/9/2012 heeft geen invloed op het bedrag dat door de 
verzekeringsmaatschappijen aan het Fonds dient te worden overgemaakt. 

Het over te dragen periodieke bedrag (2) wordt bekomen door het geïndexeerde en 
geherwaardeerde forfaitaire bedrag (1) te verminderen met het niet-geïndexeerde gedeelte 
dat in kapitaal werd uitgekeerd (3). 

26/01/1990 1/10/1997 1/08/2012 

Rente voor deel in kapitaal 6.851,36 € 8.188,27 € 

Rente na deel in kapitaal 5.458,95 € 

Deel uitgkeerd in kapitaal 2.729,32 €
. 

(3) 

Forfait 5.657,36 €
. 

(1) 

Over te dragen jaarlijks bedrag (forfait- deel. in kap.) 2.928,04 €
. 

(2) 

Over te dragen periodiek bedrag 244,00 { 
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3. Regularisatie van de dossiers waarvoor de problematiek geldt 

De diensten van het Fonds wensen in de loop van 2013 over te gaan tot de regularisatie van 
de dossiers. Het aantal bestaande geschillen wordt geraamd op 2. 700 dossiers. 

3.1. Timing per verzekeringsmaatschappij 

Alvorens over te gaan tot de regularisatie van de dossiers, wordt een overgangsperiode 
ingelast, zodat de verzekeringsmaatschappijen de tijd hebben om hun betalingsprogramma's 
aan te passen aan de berekeningsmethode van het Fonds. 

Er wordt voor geopteerd om een geïndividualiseerde timing te voorzien per betrokken 
verzekeringsmaatschappij. 

De verzekeringsmaatschappijen dienen de gewenste timing over te maken voor zowel de 
nieuwe gevallen, als de bestaande geschillen. Concreet dient het Fonds in kennis gesteld te 
worden vanaf welke datum de kapitalen 42bis en de periodieke bedragen gestort worden 
volgens de berekeningsmethode van het Fonds voor de nieuwe gevallen en vanaf welke 
datum het Fonds kan overgaan tot de regularisatie van de bestaande geschillen. 

Vervolgens zullen de diensten van het Fonds een tijdschema vastleggen waarin de dossiers 
zullen worden geregulariseerd. Dit tijdsschema zal gecommuniceerd worden aan het 
beheerscomtté. 

De uiterste datum om over te gaan tot de regularisatie van de dossiers wordt vastgelegd op 
31 december 2013. 

3.2. Opslagen en verwijlintresten 

Artikel 59quater van de wet van 10 april 1971 alsook artikel 9 van het K.B. van 30 december 
1976, gewijzigd door het K.B. van 10 december 1987 bepaalt dat de verzekeraar die de 
stortingen niet binnen de vastgestelde termijnen uitvoert, aan het Fonds een bijdrageopslag 
en een verwijlintrest verschuldigd is. De opslag bedraagt 10% van het verschuldigde bedrag 
en de intrest is gelijk aan de wettelijke rentevoet. 

Aangezien de te weinig gestorte periodieke bedragen voorwerp uitmaakten van een 
interpretatieverschil dat aanhangig werd gemaakt voor de arbeidsrechtbank en waarvan het 
beheerscomité op de hoogte werd gebracht, zullen er geen opslagen en verwijlintresten 
worden aangerekend voor de bijstortingen in het kader van de regularisaties voor de dossiers 
waarvoor de problematiek van het derde in kapitaal geldt en dit voor de vervallen stortingen 
tot en met de datum (met als uiterste datum 31 december 2013} overeengekomen met de 
verzekeringsondernemingen. 

lL\ 
Jacqueline De Baets 
Administrateur-generaal 


