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De welvaartsaanpassing die op 01.09.2012 werd toegekend door het KB van 21.09.2012 
volgt een ander mechanisme dan dat voor de aanpassingen die werden toegekend op 
01.09.2005, 01.09.2006, 01.09.2007, 01.09.2008, 01.09.2009 en 01.09.2010. Bijgevolg moet 
er een onderscheid worden gemaakt tussen de welvaartsaanpassingen van vóór 2012 en die 
van 2012. 

Om de bepalingen betreffende de welvaartsaanpassing van de AG-vergoedingen voor 
blijvende ongeschiktheid toe te passen, moet rekening gehouden worden met de parameters 
die het globale bedrag van de compensatie hebben bepaald, toegekend aan de 
verzekeringsondernemingen om de uitgaven te dekken die samengaan met het verlenen van 
de welvaartsaanpassing. 

Het gaat om de volgende elementen: 

1.1. De volledige kostprijs van de welvaartsaanpassing wordt uitsluitend betaald en 
gedragen door het FAO voor alle ongevallen die gebeurd zijn vóór 1988. Dit is ook het 
geval voor de ongevallen bedoeld in artikel 45quater van de AOW waarvan de datum 
van de bekrachtiging of de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing 
voorafgaat aan de datum waarop de welvaartsaanpassing van kracht is; 

1.2. Er wordt geen rekening gehouden met de herwaarderingsbijslag die toegekend wordt 
als welvaartsaanpassing bij de berekening van de kapitalen die aan het FAO gestort 
moeten worden in het kader van de artikelen 42bis (cumulatie pensioen) en 
59quinquies (ascendenten). 
Als bovendien het recht op pensioen ingaat vóór de definitieve regeling, dan wordt bij 
de berekening van de aan het FAO te betalen regularisering (het niet cumuleerbare 
gedeelte van de voorschotten betaald tussen de aanvangsdatum van de pensionering 
en de datum van de definitieve regeling) ook geen rekening gehouden met de 
herwaarderingsbijslag; 

1.3. Het kapitaal 45quater (s 19 %) wordt berekend op basis van de jaarlijkse vergoeding 
aangepast aan de welvaart wanneer het ongeval definitief geregeld wordt (datum van 
de notificatie van de bekrachtiging of van de in kracht van gewijsde gegane beslissing) 
op een datum na de inwerkingtreding van de welvaartsaanpassing; 

1.4. De periodieke aan het FAO te storten bedragen in het kader van de toepassing van 
artikel 42bis bevatten de welvaartsaanpassingen; 



1.5. Het derde in kapitaal dat een slachtoffer of zijn overlevende echtgeno(o)t(e) kan 
ontvangen is gebaseerd op het geïndexeerde, niet geherwaardeerde bedrag. 
Wanneer een derde in kapitaal betaald werd, heeft de welvaartsaanpassing betrekking 
op het 2/3 resterende deel van de rente. 

1.6. De bijslagen voor hulp van derden volgen de welvaartsaanpassingen die voor de AO
sector werden toegekend alleen wanneer de AO definitief werden geregeld vóór 
01.09.2006. Voor de AO die definitief werden geregeld vanaf 01.09.2006, volgen de 
bijslagen voor hulp van derden de evolutie (indexatie en aanpassingen) van het 
GGMMI. 

1.7. Het aanvullende kapitaal45quater dat na herziening betaald moet worden aan het FAO 
volgt het stelsel dat toegepast wordt op het kapitaal dat aanvankelijk aan het FAO 
betaald werd. Bijgevolg wordt elk percentage van de welvaartsaanpassing dat na de 
bekrachtigingsdatum toegekend niet in aanmerking genomen voor de berekening van 
het aanvullende kapitaal. Voor de eventuele terugbetaling van de kapitalen door het 
FAO wordt dezelfde regel toegepast. 

2.1. De volledige welvaartsaanpassing die werd toegekend op 01.09.2012 wordt uitsluitend 
door het Fonds betaald en gedragen. 

2.2. Er wordt geen rekening gehouden met de herwaarderingsbijslag die toegekend wordt 
als welvaartsaanpassing bij de berekening van de kapitalen die aan het FAO gestort 
moeten worden in het kader van de artikelen 42bis (cumulatie pensioen) en 
59quinquies (ascendenten). 

2.3. Het kapitaal 45quater (:5 19 %) wordt berekend op basis van de jaarlijkse vergoeding 
aangepast aan de welvaart op 01.09.2005, 01.09.2006, 01.09.2007, 01.09.2008, 
01.09.2009 en 01.09.2010 wanneer het ongeval definitief geregeld wordt (datum van 
de notificatie van de bekrachtiging of van de in kracht van gewijsde gegane beslissing) 
op een datum na de inwerkingtreding van de welvaartsaanpassing. Er wordt geen 
rekening gehouden met de welvaartsaanpassing die werd toegekend op 01.09.2012. 

2.4. De periodieke bedragen die aan het Fonds moeten worden betaald in het kader van de 
toepassing van artikel 42bis omvatten de welvaartsaanpassingen die werden 
toegekend op 01.09.2005, 01.09.2006, 01.09.2007 en 01.09.2009. De 
welvaartsaanpassing toegekend op 01.09.2012 zit daar niet in vervat. 

2.5. Het derde in kapitaal dat een slachtoffer of zijn overlevende echtgeno(o)t(e) kan 
ontvangen is gebaseerd op het geïndexeerde, niet geherwaardeerde bedrag. 
Wanneer een derde in kapitaal betaald werd, heeft de welvaartsaanpassing betrekking 
op het 2/3 resterende deel van de rente. 

2.6. De bijslagen voor hulp van derden volgen de welvaartsaanpassingen die voor de AO
sector werden toegekend alleen wanneer de AO definitief werden geregeld vóór 
01.09.2006. Voor de AO die definitief werden geregeld vanaf 01.09.2006, volgen de 
bijslagen voor hulp van derden de evolutie (indexatie en aanpassingen) van het 
GGMMI. 

2.7. Het aanvullende kapitaal45quater dat na herziening betaald moet worden aan het FAO 
volgt het stelsel dat toegepast wordt op het kapitaal dat aanvankelijk aan het FAO 
betaald werd. Bijgevolg wordt elk percentage van de welvaartsaanpassing dat na de 
bekrachtigingsdatum toegekend niet in aanmerking genomen voor de berekening van 
het aanvullende kapitaal. Voor de eventuele terugbetaling van de kapitalen door het 
FAO wordt dezelfde regel toegepast. 
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3.1. Forfaitaire vergoeding 

Arbeidsongevallen gebeurd in· 

88 89 90 91 92 93 94 

Jaar van toekenning 

01.09.200S 2 2 2 2 2 2 2 

01.09.2006 

01.09.2007 2 2 2 2 2 2 2 

01.09.2008 

01.09.2009 2 2 2 2 2 2 2 

01.09.2010 

01.09.2012 2 2 2 2 2 2 2 

Gecumuleerd 

3.2. Niet-forfaitaire vergoeding 
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88 89 90 91 92 93 94 

Jaar van toekenning 

01.09.200S 2 2 2 2 2 2 2 

01.09.2006 

01.09.2007 

01.09.2008 2 2 2 2 2 

01.09.2009 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,8 2,8 

01.09.2010 

01.09.2012 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Coëfficiënt= 1,02 x 1,02 x1,02 x 1,02 = 1,08243216 
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2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 

2 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,7 

Gecumuleerd 1,02 x 1,02 x 1,008 x 1,007 = 1,0S60642624 1,03S3S7 

Jacqueli�; De Baets 
Administ \ eur-generaal \ 

06 07 08 09 10 11 12 

2 2 2 2 2 2 2 
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06 07 os 09 10 11 12 

0,8 0,8 

2,7 0,7 0,7 0,7 

1,01SOS6 1,007 
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