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Mededeling van de forfaitaire bedragen die in aanmerking moeten worden genomen bij de 
toepassing vän artikel 45 quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 

Op 20 juni 1994 heeft het beheerscomité besloten ieder jaar aan de verzekeraars de 
bedragen mee te delen die in aanmerking moeten worden genomen voor de betaling van het 
cumuleerbare gedeelte van de jaarlijkse vergoedingen dat, in geval van cumulatie met een 
pensioen, aan de getroffenen bedoeld in artikel 45 quater van de wet van 10 april 1971 
verschuldigd is. 

Voor de jaarlijkse betalingen moet er sinds het van kracht worden van de wet van 2 januari 
2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen rekening gehouden worden met 
het laatste (gezondheids) indexcijfer van de prijzen van vorig jaar dat een wijziging van de 
vergoedingen rechtvaardigt, met dien verstande dat als (gezondheids) indexcijfer van een 
bepaalde maand het rekenkundig gemiddelde van de (gezondheids) indexcijfers van die 
maand en de drie daaraan voorafgaande maanden beschouwd moet worden. 

De verhoging van de hiernavolgende bedragen ten opzichte van deze van het jaar voordien 
wordt gestaafd door het feit dat het gemiddelde van de (gezondheids) indexcijfers van de 
prijzen van de maand juli 2005 en de 3 voorafgaande maanden de spilindex 116,15 
overschrijdt die bereikt moest worden om een verhoging van de prestaties met een jaarlijkse 
periodiciteit door te voeren. 

De in aanmerking te nemen forfaitaire bedragen, zoals deze door het beheerscomité werden 
goedgekeurd tijdens de vergadering van 19 december 2005, bedragen derhalve voor het jaar 
2006. 

% Basisbedrag in EUR 

01.01.2005 01.09.2005 (*) 01.01.2006 01.01.2006 {*) 

1 65,13 66,43 66,43 67,76 
2 130,26 132,87 132,87 135,52 
3 195,39 199,30 199,30 203,28 
4 260,52 265,74 265,74 271,04 
5 325,65 332,17 332,17 338,81 
6 390,78 398,60 398,60 406,57 
7 455,91 465,04 465,04 474,33 
8 521,04 531,47 531,47 542,09 
9 586,17 597,91 597,91 609,85 

(*) rekening gehouden met de welvaartsaanpassmg voor de ongevallen overkomen vóór 01.01.1998. 

De administr.ateur-generaal, 


