
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

AANSCHRIJVING NR. 2011/5 

Ongevallenstromen EVA- Afschaffing van bepaalde papieren documenten 

De aanschrijving 2006/3 van 11.01.2006 inventariseerde de stromen die in productie 
waren op 01.01.2006 en vermeldde dat sommige papieren documenten konden 
worden afgeschaft. 
Sindsdien werden een bepaald aantal stromen betreffende de mededeling van de 
tijdelijke ongeschiktheden enerzijds en de regelingen van de ongevallen anderzijds in 
productie gesteld. Die verschillende elektronische uitwisselingen tussen de 
verzekeringsondernemingen en het Fonds leiden tot de afschaffing van de volgende 
documenten: 

Bijlagen 1 en 2 

Het betreft de bijlagen die voorzien waren als begeleiding bij de verzending van de 
gerechtelijke beslissingen omtrent de regeling van een ongeval. De ministeriële 
aanschrijving nr. 215 van 23.12.1985 bepaalt welke inlichtingen aan het Fonds 
moeten worden verschaft opdat die laatste zijn opdrachten kan vervullen. Deze 
aanschrijving bepaalt met name dat de verzekeringsonderneming het Fonds een 
kopie van de gerechtelijke beslissingen moet bezorgen. Die verplichting blijft van 
toepassing. De verplichting om bijlagen te voorzien bij die gerechtelijke beslissingen, 
zoals bepaald in de aanschrijvingen 86/1 en 88/3 van het Fonds, wordt daarentegen 
afgeschaft. 

Brieven in het kader van het beheer van de hervallingen 45quater 

Aangezien het Fonds de informatie die wordt doorgegeven via de TO-stromen en de 
informatie die wordt doorgegeven in het kader van de regeling van de 
schadegevallen gebruikt, kunnen bepaalde briefuitwisselingen voorzien in de 
aanschrijving 94/4 worden afgeschaft. 
Concreet betekent dit dat de verzekeringsondernemingen vanaf 01.01.2012 het 
volgende niet meer op papier moeten communiceren: 
• de hervallingsperiodes en de daarmee gepaard gaande uitgaven. Het Fonds zal 

uit eigen beweging de periode terugbetalen tijdens dewelke het slachtoffer werd 
vergoed in TO, op basis van de stromen "Begin TO" en "Einde TO". De 
terugbetaling gebeurt ofwel op het einde van het jaar voor de gevallen bedoeld in 
artikel 45quater, 1 e en 2e lid, ofwel aan het einde van de maand die volgt op de 
maand waarin de verzekeringsonderneming het einde van de hervalling heeft 
meegedeeld voor de gevallen bedoeld in artikel 45quater, 3e, 4e, 5e en 6e lid. 

• de nieuwe graden van BO die worden voorgesteld in het kader van de 
her iening. 
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