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 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
  

 AANSCHRIJVING NR. 2015/4  

Toepassing van artikel 42bis van de AOW  

Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7  

Met deze aanschrijving worden de verschillende bepalingen over de toepassing van 
artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 verzameld en 
verduidelijkt. 
 
1. Reglementering 
 
Met artikel 42bis van de AOW en de uitvoeringsbesluiten ervan van 13.01.1983 en 
12.12.2006 werden de regels en de toepassing ervan vastgelegd voor de cumulatie 
van arbeidsongevallenvergoedingen met een pensioen. 
 
In artikel 5 van het koninklijk besluit van 10.12.1987 betreffende de bijslagen 
verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 werd het bedrag 
van de arbeidsongevallenvergoeding bepaald dat mag worden gecumuleerd met een 
pensioen. 
 
In het koninklijk besluit van 19.03.2014 werd bepaald op welke manier de 
ontvangsten 42bis moeten worden berekend sinds 01.07.2014. 
 
2. Toepassingsgebied 
 
Artikel 42bis is van toepassing op alle personen aan wie een van de volgende rust- of 
overlevingspensioenen werd toegekend in een Belgisch of een buitenlands stelsel: 
 

 het rustpensioen; 

 het overlevingspensioen; 

 de inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 

 het invaliditeitspensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar; 

 het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid of gezondheidsredenen 
vanaf de leeftijd van 65 jaar (dat wordt gelijkgesteld met het 
invaliditeitspensioen); 

 gezinspensioen (voor de titularis die het pensioen ontvangt). 
 
Artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 12.12.2006 bepaalt dat het Fonds voor 
arbeidsongevallen bevoegd is om ambtshalve de cumulatieregels toe te passen 
vanaf de 1e dag die volgt op de maand waarop het slachtoffer of zijn rechthebbende 
de pensioenleeftijd heeft bereikt, zolang hij geen verklaring heeft die het mogelijk 
maakt om na te gaan of de cumulatieregels van toepassing zijn. 
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3. Principes 
 
De cumulatieregels zijn van toepassing op: 

 de jaarlijkse vergoedingen en rentes die worden bedoeld in artikel 24 van de 
AOW; 

 de indexering die wordt bedoeld in artikel 27bis van de AOW en de bijslagen 
uit de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10.12.1987 betreffende 
de bijslagen; 

De cumulatieregels zijn niet van toepassing op de bijkomende jaarlijkse vergoeding 
voor hulp van derden. 
 
Tot wanneer het ongeval is geregeld, is het de verzekeringsonderneming die de 
cumulatie met een pensioen moet opsporen.  Daarbij moet de datum van de 
bekrachtiging van de overeenkomst of van de gerechtelijke beslissing uit de artikelen 
3bis en 4 van de koninklijke besluiten van 13.01.1983 en 12.12.2006 worden 
geïnterpreteerd als: 

 de datum van de kennisgeving voor de overeenkomsten die het Fonds 
bekrachtigd heeft; 

 of de datum waarop de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is 
getreden (dus 1 maand na de betekening van het vonnis). 

Zodra het ongeval is geregeld, is het aan het Fonds voor arbeidsongevallen om de 
cumulatie met een pensioen op te sporen. 
 
Als het slachtoffer of de rechthebbende gepensioneerd is op het moment van het 
ongeval of met pensioen gaat tijdens de regeling van het ongeval, stort de 
verzekeringsonderneming hem het cumuleerbare deel tot wanneer het ongeval wordt 
geregeld.  Het niet-cumuleerbare deel wordt tegelijk met het kapitaal 42bis aan het 
Fonds gestort.   
Voor de ongevallen die worden geregeld in toepassing van artikel 45quater wordt het 
niet-cumuleerbare deel tegelijk met het kapitaal 45quater gestort. De bepalingen over 
de storting van het kapitaal 42bis zijn daarop niet van toepassing. 
 
Als het pensioen ingaat na de regeling van het ongeval, stuurt het Fonds een 
aanvraag tot kapitaalsoverdracht naar de verzekeringsonderneming. 
 
 
4. Overdracht van de kapitalen en renten - bedrag dat aan de begunstigde is 
verschuldigd 
 
4.1 Ongevallen overkomen vóór 01.01.1988  
 

A. Termijn voor de overdracht en datum van de berekening van het kapitaal 
 

1. Als het pensioen ingaat vóór het ongeval is geregeld 
 
Dan stort de verzekeringsonderneming het niet-cumuleerbare bedrag binnen de 
maand die volgt op de regeling van het ongeval.  De regularisatieperiode die wordt 
gedekt door het niet-cumuleerbare bedrag start op de datum waarop het pensioen 
ingaat, maar ten vroegste op de datum van de consolidatie of het overlijden, en 
eindigt op de datum waarop het kapitaal wordt berekend. 
 
De datum waarop het kapitaal wordt berekend, wordt als volgt bepaald: 

 de 1e dag van het trimester als de datum van de regeling binnen de eerste 2 
maanden van het lopende trimester valt; 
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 de 1e dag van het volgende trimester als de datum van de regeling in de 
laatste maand van het lopende trimester valt. 

 
Het niet-cumuleerbare bedrag en het kapitaal moeten worden gestort binnen de 
maand die volgt op de datum van de regeling van het ongeval. (Voorbeeld: Als de 
notificatie bekrachtiging op 10.11.2014 werd verstuurd, moet er vóór 10.12.2014 
worden gestort. Als het vonnis op 03.03.2014 werd betekend, moet er vóór 
03.05.2014 worden gestort.) 
 
 

2. Als het pensioen ingaat na de regeling van het ongeval  
 
Dan vraagt het Fonds de verzekeringsonderneming om de kapitaalsoverdracht.  De 
datum waarmee moet worden rekening gehouden voor de berekening van het 
kapitaal is: 

 de 1e dag van het lopende trimester als de datum van de 
overdrachtsaanvraag en de datum van de pensionering in de eerste 2 
maanden van het lopende trimester vallen. Het kapitaal wordt in dat geval 
gestort vóór de 20e van de 3e maand van het lopende trimester.  

 de 1e dag van het volgende trimester als de datum van de pensionering in de 
laatste maand van het lopende trimester valt. Het kapitaal wordt dan gestort 
vóór de 20e van de 1e maand van het volgende trimester en het bedrag van 
de volledige rente van het lopende trimester moet 2 weken vóór het einde van 
het lopende trimester worden gestort. 
 

3. Periodieke stortingen  
 

Nadat de verzekeringsonderneming het kapitaal heeft gestort, stort ze periodiek de 
cumuleerbare bedragen die niet werden gekapitaliseerd.  Die trimestriële stortingen 
moeten 2 weken vóór het einde van het trimester worden uitgevoerd. 

 
B. Manier waarop het kapitaal en de periodieke stortingen worden berekend 

 
Het kapitaal dat de verzekeringsonderneming aan het Fonds moet storten, wordt als 
volgt berekend: 
 
[R-(F-D)] x BI = kapitaal, waarbij 
 
R staat voor de niet-geïndexeerde rente verminderd met de waarde van de rente die 
in kapitaal werd uitgekeerd; 
F staat voor het  geïndexeerde, maar niet geherwaardeerde bedrag dat werd bepaald 
overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 10.12.1987 betreffende de 
bijslagen; 
D staat voor het bedrag van de waarde van de rente die in kapitaal werd gestort; 
BI staat voor de coëfficiënten die overeenstemmen met de leeftijd van barema F 
(artikel 7 van het KB van 24.12.1987 tot uitvoering van artikel 42, 2e lid van de 
arbeidsongevallenwet van 10.04.1971). 
 
De trimestriële periodieke storting die de verzekeringsonderneming moet doen nadat 
ze het kapitaal heeft gestort wordt berekend door rekening te houden met het 
forfaitaire bedrag verminderd met het deel dat in kapitaal werd uitgekeerd (F-D). 
 
Zie voorbeeld 1 in bijlage 1. 
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De leeftijd van de gepensioneerden wordt berekend in toepassing van de ministeriële 
aanschrijving nr. 221 van 24.04.1991:  met 15 dagen of minder wordt geen rekening 
gehouden. Een periode van meer dan 15 dagen wordt als een eenheid (een maand) 
meegerekend. 

 
C. Bedrag dat aan de begunstigde is verschuldigd 

 
Het bedrag dat het Fonds is verschuldigd aan de begunstigde is het forfaitaire bedrag 
vermeerderd met de herwaarderingscoëfficiënten en in voorkomend geval 
verminderd met het deel van de rente dat de begunstigde in kapitaal heeft 
ontvangen.  
 
Zie voorbeeld 2 in bijlage 1. 
 
 
4.2 Arbeidsongevallen overkomen vanaf 01.01.1988  
 

A. Termijn voor de overdracht en datum van de berekening van het kapitaal 
 

1. Als het pensioen ingaat voordat het ongeval is geregeld 
 
Dan stort de verzekeringsonderneming het niet-cumuleerbare bedrag binnen de 
maand die volgt op de regeling van het ongeval.  De regularisatieperiode die wordt 
gedekt door het niet-cumuleerbare bedrag start op de datum waarop het pensioen 
ingaat, maar ten vroegste op de datum van de consolidatie of het overlijden, en 
eindigt op de datum waarop het kapitaal wordt berekend. 
 
De datum waarop het kapitaal wordt berekend wordt als volgt bepaald: 

 de 1e dag van de maand "m+1" als het ongeval ten laatste op de 20e van de 
maand "m" werd geregeld. 

 de 1e dag van de maand "m+2" als het ongeval na de 20e van de maand "m" 
werd geregeld. 

 
Het niet-cumuleerbare bedrag en het kapitaal moeten worden gestort binnen de 
maand die volgt op de datum van de regeling van het ongeval. (Voorbeeld: Als de 
bekrachtiging op 10.11.2014 werd meegedeeld, moest er vóór 10.12.2014 worden 
gestort. Als het vonnis op 03.03.2014 werd betekend, moest er vóór 03.05.2014 
worden gestort. Als het arrest werd uitgesproken op 30.03.2014, moest er vóór 
30.06.2014 worden gestort). 
 

2. Als het pensioen ingaat na de regeling 
 

Het Fonds vraagt de verzekeringsonderneming om de kapitaalsoverdracht.  De 
datum waarmee moet worden rekening gehouden voor de berekening van het 
kapitaal is: 

 de 1e dag van de maand die volgt op de overdrachtsaanvraag als die vóór de 
20e van de lopende maand is ingediend.  

 de 1e dag van de maand "m+1" die volgt op de overdrachtsaanvraag als die 
na de 20e van de lopende maand werd ingediend.  
 

Het kapitaal moet worden gestort vóór de 20e van de maand waarin het wordt 
berekend. (Voorbeeld: Als de aanvraag tot kapitaalsoverdracht op 15.01.2015 werd 
verstuurd, moest er vóór 20.02.2015 worden gestort.) 
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3. Periodieke stortingen  
 

Nadat de verzekeringsonderneming het kapitaal heeft gestort, stort ze periodiek de 
cumuleerbare bedragen die niet werden gekapitaliseerd.  Die maandelijkse 
stortingen moeten 2 weken vóór het einde van de maand worden uitgevoerd. 
 
 

B. Manier waarop het kapitaal en de periodieke stortingen worden berekend 
 
Het kapitaal dat de verzekeringsonderneming aan het Fonds moet storten wordt als 
volgt berekend: 
 
[R-(F-D)] x BI = kapitaal, waarbij 
 
R staat voor de geïndexeerde (niet-geherwaardeerde) rente, verminderd met de 
geïndexeerde waarde van het deel van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd; 
F staat voor het geïndexeerde, maar niet-geherwaardeerde bedrag dat werd bepaald 
overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 10.12.1987 betreffende de 
bijslagen; 
D staat voor het bedrag van de geïndexeerde (niet-geherwaardeerde) waarde van 
het deel van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd; 
BI staat voor de coëfficiënt die overeenkomt met de leeftijd: 
 

 Voor de ongevallen die tussen 01.01.1988 en 31.12.1994 zijn gebeurd is dat:  
barema E II (verminderd met de beheerskosten, wat neerkomt op de 
coëfficiënt gedeeld door 1,035) zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 12.12.2006 tot uitvoering van artikel 42bis.  

 Voor de ongevallen die tussen 01.01.1995 en 31.12.2002 zijn gebeurd is dat:  
barema E II, M 95 en E II F95 (verminderd met de beheerskosten, wat 
neerkomt op de coëfficiënt gedeeld door 1,035) zoals bepaald in artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 12.12.2006. 

 Voor de ongevallen die tussen 01.01.2003 en 31.12.2012 zijn gebeurd en de 
ongevallen die tussen 01.01.2013 en 30.06.2013 zijn gebeurd en die werden 
geregeld vóór 01.07.2013 is dat:  barema E II B-03 M en E II B-03 F zoals 
bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 12.12.2006. 

 Voor de ongevallen die sinds 01.01.2013 zijn gebeurd en die werden 
geregeld sinds 01.07.2013 is dat: barema E II B-13 M en E II B-13 F zoals 
bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 12.12.2006. 

 
De periodieke maandelijkse stortingen die de verzekeringsonderneming moet doen 
na de storting van het kapitaal wordt berekend door het forfaitaire bedrag te 
verminderen met het deel dat in kapitaal werd uitgekeerd en dat hypothetisch wordt 
geïndexeerd en geherwaardeerd (F-D) en dit saldo te vermenigvuldigen met de 
herwaarderingscoëfficiënten ten laste van de verzekeringsonderneming. 
 
Zie voorbeeld 3 in bijlage 1. 
 

C. Bedrag dat aan de begunstigde is verschuldigd 
 

Het bedrag dat het Fonds is verschuldigd aan de begunstigde is het forfaitaire bedrag 
vermeerderd met de herwaarderingscoëfficiënten en verminderd met het deel dat 
werkelijk in kapitaal werd uitgekeerd. 
 
Zie voorbeeld 4 in bijlage 1. 
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5. Regularisaties 
 
 

A. Einde pensioen  
 
Het Fonds verwittigt de verzekeringsonderneming, stuurt de afrekening en voert de 
terugbetaling uit binnen de 2 maanden die volgen op de mededeling van het einde 
van het pensioen aan de verzekeringsonderneming (art. 5 van het KB van 
12.12.2006). 
 
Het kapitaal wordt berekend volgens de manier die is bepaald in punt 4.2.B. waarbij 
R = geïndexeerde maar niet geherwaardeerd rente  en F = het geïndexeerde maar 
niet geherwaardeerde bedrag, vastgelegd volgens artikel 5 van het KB van 
10.12.1987. R en F worden berekend op de datum die wordt gebruikt voor de 
berekening van het kapitaal dat moet worden terugbetaald (d.i. de datum vanaf 
wanneer de verzekeringsonderneming de rente opnieuw begint te betalen). 
 
Het Fonds regulariseert de periode van niet-pensionering rechtstreeks aan de 
begunstigde tot de berekeningsdatum van het kapitaal dat moet worden teruggestort. 
De verzekeringsonderneming hervat de betaling vanaf de datum waarop het kapitaal 
wordt berekend. 
 
Zie voorbeeld 5 in bijlage 1. 

 
 

B. Herzieningen van de graad van ongeschiktheid 
 

De verzekeringsonderneming verwittigt onmiddellijk het Fonds over de aanvraag of 
het voorstel tot herziening van de graad van ongeschiktheid. In voorkomend geval 
komen het Fonds en de verzekeringsonderneming na overleg overeen welke 
betalingen aan het slachtoffer werden gedaan. De afrekening tussen de 
verzekeringsonderneming en het Fonds gebeurt binnen de 2 maanden na de datum 
van de notificatie van de bekrachtiging of de datum waarop de beslissing in kracht 
van gewijsde is getreden voor de gerechtelijke beslissingen. 
 
 
Er zijn meerdere situaties mogelijk: 
 
1) Herziening na pensioen volgens artikel 45quater 

 
De regularisatie gebeurt volgens de bepalingen in de aanschrijvingen 94/4 en 
97/6. 

 
a) Verhoging van de graad waardoor artikel 45quater niet meer van 

toepassing is (zie voorbeeld 6) 
 
De verzekeringsonderneming informeert het Fonds: 
 

 Indien de verzekeringsonderneming geen voorstel doet 
(gerechtelijke procedure), betaalt het Fonds verder op basis van 
de oorspronkelijke graad. 
 
Wanneer de herziening wordt geregeld verstuurt het Fonds binnen 
de 2 maanden na de ontvangst van de beslissing een 
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regularisatieafrekening naar de verzekeringsonderneming.  Die 
afrekening omvat de volgende berekeningen: 

o Kapitaal 45quater berekend op de consolidatiedatum van 
de herziene graad dat moet worden terugbetaald aan de 
verzekeringsonderneming. 

o Kapitaal 42bis berekend op de consolidatiedatum van de 
herziene graad dat het Fonds moet krijgen van de 
verzekeringsonderneming. 

o Periodieke stortingen voor de periode die begint op de 
consolidatiedatum van de herziene graad.  
 

 Als de verzekeringsonderneming een voorstel doet, neemt zij 
contact op met het Fonds en deelt ze de datum mee vanaf 
wanneer de cumuleerbare periodieke stortingen worden 
uitgevoerd.  Het Fonds vergoedt het slachtoffer op basis van de 
nieuwe voorgestelde graad vanaf die datum.  
 
Wanneer de herziening wordt geregeld verstuurt het Fonds binnen 
de 2 maanden na de ontvangst van de beslissing een 
regularisatieafrekening naar de verzekeringsonderneming.  Die 
afrekening omvat de volgende berekeningen: 

o Kapitaal 45quater berekend op de consolidatiedatum van 
de herziene graad dat moet worden terugbetaald aan de 
verzekeringsonderneming. 

o Kapitaal 42bis berekend op de consolidatiedatum van de 
herziene graad dat het Fonds moet krijgen van de 
verzekeringsonderneming en, in voorkomend geval, een 
regularisatie van de periodieke bedragen. 

 
 

De storting (Fonds of verzekeringsonderneming) vindt plaats binnen de 2 
maanden die volgen op de datum waarop het Fonds de afrekening 
verstuurt. 

 
b) Vermindering van de graad waardoor artikel 45quater van toepassing wordt 

(zie voorbeeld 7) 
 
 
De verzekeringsonderneming informeert het Fonds: 
 

 Indien de verzekeringsonderneming geen voorstel doet 
(gerechtelijke procedure), betaalt het Fonds verder op basis van 
de oorspronkelijke graad. 
 
Wanneer de herziening wordt geregeld verstuurt het Fonds binnen 
de 2 maanden na de ontvangst van de beslissing een 
regularisatieafrekening naar de verzekeringsonderneming.  Die 
afrekening omvat de volgende berekeningen: 

o Kapitaal 42bis berekend op de consolidatiedatum van de 
herziene graad dat het Fonds moet terugbetalen aan de 
verzekeringsonderneming. 

o Periodieke stortingen voor de periode van de 
consolidatiedatum van de herziene graad tot het moment 
van de regeling en die moeten worden terugbetaald aan de 
verzekeringsonderneming. 
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o Kapitaal 45quater berekend op de consolidatiedatum van 
de herziene graad dat het Fonds moet krijgen van de 
verzekeringsonderneming. 
 

 

 Als de verzekeringsonderneming een voorstel doet, neemt ze 
contact op met het Fonds en deelt ze mee dat ze de betalingen 
overneemt op basis van het forfait aan de voorgestelde graad en 
stopt ze met haar periodieke stortingen. 

 
Wanneer de herziening wordt geregeld, verstuurt het Fonds 
binnen de 2 maanden na de ontvangst van de beslissing een 
regularisatieafrekening naar de verzekeringsonderneming.  Die 
afrekening omvat de volgende berekeningen: 

o Kapitaal 45quater berekend op de consolidatiedatum van 
de herziene graad dat het Fonds van de 
verzekeringsonderneming moet krijgen; de voorschotten 
die de verzekeringsonderneming heeft betaald worden 
afgetrokken van het kapitaal. 

o Kapitaal 42bis berekend op de consolidatiedatum van de 
herziene graad dat het Fonds moet terugbetalen aan de 
verzekeringsonderneming + eventuele regularisatie van 
periodieke bedragen die te veel zijn gestort. 

 
 
De storting (Fonds of verzekeringsonderneming) vindt plaats binnen de 2 
maanden die volgen op de datum waarop het Fonds de afrekening 
verstuurt. 
 
Die toepassingsmodaliteit wijkt af van wat bepaald is in punt 5.1.c van de 
aanschrijving 97/6. 

 
2) Herziening na pensioen: verhoging of vermindering van de graad buiten het 
toepassingsgebied van art. 45quater (zie voorbeelden 8a en 8b) 

 
De verzekeringsonderneming informeert het Fonds; zoals aangegeven in punten 
5.B.1.a en 5.B.1.b worden de betalingen aangepast als het om een voorstel van 
de verzekeringsonderneming gaat. 
 
Het Fonds verstuurt binnen de 2 maanden nadat de beslissing werd ontvangen 
een regularisatieafrekening naar de verzekeringsonderneming; die neemt de 
berekening van het kapitaal en de regularisaties van de periodieke stortingen 
over.  De storting (Fonds of verzekeringsonderneming) vindt plaats binnen de 2 
maanden die volgen op de datum waarop het Fonds de afrekening verstuurt. 
.   

 
Het bijkomende kapitaal wordt als volgt berekend: (2) – (1) 

 
(1) Berekening van het kapitaal 42bis voor de vorige graad: verschil tussen de 

geïndexeerde rente en het geïndexeerde forfait op datum van de tweede 
berekening X coëfficiënt op datum van de tweede berekening  

(2) Berekening van het kapitaal 42bis voor de nieuwe graad: verschil tussen de 
geïndexeerde rente en het geïndexeerde forfait op datum van de tweede 
berekening X coëfficiënt op datum van de tweede berekening  
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3) Als het pensioen aanvangt tijdens de herzieningstermijn - buiten 45quater (zie 
voorbeeld 9) 
 
De verzekeringsonderneming informeert het Fonds over de lopende herziening 
op het moment dat ze de aanvraag tot overdracht ontvangt.  In dat geval wacht de 
verzekeringsonderneming het einde van de procedure af om de niet-
cumuleerbare bedragen, het kapitaal 42bis en de periodieke stortingen over te 
dragen ("uitgestelde overdrachten"). Dat geldt zowel voor een vermindering als 
een verhoging van de graad. 
Het Fonds informeert de verzekeringsonderneming over de begindatum van het 
pensioen van het slachtoffer als er een herziening lopende is. 

 

C. Verergering 
 
1) Pensioen na de verergering (zie voorbeelden 10 en 11) 
 

- Als de verergering een financiële weerslag heeft (betaling van de 
verergeringsbijslag):  
 
Er zal geen overdracht zijn tussen de verzekeringsonderneming en het 
Fonds. De betalingen van de verzekeringsonderneming aan de begunstigde 
worden berekend op basis van het bedrag van artikel 5 van het KB van 
10.12.1987. 

 
- Als de verergering geen financiële weerslag heeft: 

 
Er zal een aanvraag tot overdracht zijn (kapitaal art. 42bis en storting 
maandelijkse periodieke bedragen) tussen de verzekeringsonderneming en 
het Fonds.  

 
 

2) Pensioen vóór de verergering (zie voorbeelden 12 en 13) 
 

Als er een overdracht is geweest tussen de verzekeringsonderneming en het 
Fonds zal het Fonds zijn betalingen aanpassen in functie van de verergerde 
graad van ongeschiktheid.  Maar het Fonds zal het slachtoffer geen hoger bedrag 
betalen dan het bedrag van de rente die verschuldigd was toen het slachtoffer 
nog niet gepensioneerd was.  De verergeringsbijslag zal vanaf dan ten laste zijn 
van de verzekeringsonderneming en de herwaarderingsbijslag vanaf 01.09.2012 
ten laste van het Fonds. 

 
 
 
6. Bijzondere gevallen 
 

A. Pensioneringsdatum gaat vooraf aan de datum van het ongeval 
 

Wanneer het slachtoffer gepensioneerd is op het moment van het ongeval en 
artikel 37 van de AOW van toepassing is, moeten de forfaitaire bedragen 
bedoeld in artikel 5, §1, 1° van het koninklijk besluit van 10.12.1987 over de 
bijslagen met de helft worden verminderd.  
Die vermindering is niet van toepassing op de rechthebbenden. 
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B. Voorkeursgraad voor de mijnwerkers 

 
In de gevallen bedoeld in artikel 2, § 3 van de koninklijke besluiten van 
13.01.1983 en 12.12.2006 wordt als graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid het bedrag in aanmerking genomen dat van 
toepassing is voor de slachtoffers van wie de blijvende arbeidsongeschiktheid 
meer dan 65 % bedraagt. 
 

C. Pensioendatum vóór 01.01.1983 
 
In de gevallen bedoeld in artikel 3 van de koninklijke besluiten van 13.01.1983 
en 12.12.2006 wordt het niet-geïndexeerde bedrag van de jaarlijkse rente in 
aanmerking genomen als cumuleerbaar bedrag voor de berekening van het 
kapitaal en/of van het niet-cumuleerbaar bedrag. 
 

D. Ongeval geregeld door een arrest 
 
Wanneer het ongeval wordt geregeld door een arrest kan de storting 
gebeuren tot aan het einde van het trimester dat volgt op het trimester waarin 
de beslissing werd uitgesproken. 
 

E. Laattijdige betalingen 
 

Overeenkomstig artikel 59quater van de AOW en het uitvoeringsbesluit van 
30.12.1976 moet de verzekeringsonderneming die de stortingen niet binnen 
de vastgelegde termijnen uitvoert een opslag en verwijlinterest betalen aan 
het Fonds:  de opslag bedraagt 10 % van het bedrag, de verwijlinterest volgt 
de wettelijke voet. 
 
 

7.  Praktische bepalingen 
 
De stortingen moeten gepaard gaan met de volgende documenten: 

 Berekeningsblad van het kapitaal 42bis 

 Samenvattende lijsten (maandelijks en driemaandelijks) met de 
kapitaalstortingen  

 Samenvattende lijsten (maandelijks en driemaandelijks) met de periodieke 
betalingen 
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 BIJLAGE 1 

 

 

 

 

1. AO vóór 01-01-1988: berekening kapitaal 

 
Ongeval van 21-08-1987 geregeld op 01-02-1992 
Basisloon: 18.040,87 € 
Graad BAO: 14% 
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-04-1995 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 841,90 € 
 
Pensioendatum: 01-01-2015 
Forfait BAO 14% op 01-01-2015: 1.587,22 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 2.525,72 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 1.683,82 € 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 28-12-1949 
Berekeningsdatum van het over te dragen kapitaal 42bis: 01-01-2015 
Leeftijd van de begunstigden op de berekeningsdatum: 65 jaar 0 maand 
 
Berekening van het kapitaal: 
 
( 1.683,82 – 745,32 ) x 9,9335 = 938,50 x 9,9335 =9.322,59 € 
 
Berekening van de trimestriële stortingen: 
 
( 745,32 / 4 ) = 186,33 € 
 
 
2. AO overkomen voor 01-01-1988: verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 

Berekening jaarlijks brutobedrag op 01-01-2015:  

(1.587,22 x 1,10408) – (2.525,72 – 1.683,82) = 1.752,42 – 841,90 = 910,52 € 

Berekening trimestrieel brutobedrag op 01-01-2015: 910,52 € / 4 = 227,63 € 

  



12 
 

3. AO overkomen vanaf 01-01-1988: berekening van het kapitaal 

 
Ongeval van 05-12-1996 geregeld op 25-06-2002 
Basisloon: 22.993,12 € 
Graad BAO: 40%  
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-04-2006  
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 3.592,12 € 
 
Pensioendatum: 01-12-2014  
Forfait BAO 40% op 01-12-2014: 6.041,90 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 12.626,39 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 8.417,59 € 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 23-11-1949 
Berekeningsdatum van het over te dragen kapitaal 42bis: 01-12-2014 
Leeftijd van de begunstigde op de berekeningsdatum: 65 jaar 0 maand 
 
Berekening van het kapitaal: 
 
(8.417,59 – ((6.041,90 – 4.208,80)) x (16,3403 : 1,035) = 6.584,49 x 15,7877 = 
103.953,95 € 
 
Berekening van de maandelijkse stortingen: 
 
(( 6.041,90 – 4.208,80 ) x 1,06121) / 12 = ( 1.833,10 x 1,06121) / 12 = 162,11 € 
 

 

4. AO overkomen vanaf 01-01-1988: verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 

Berekening jaarlijks brutobedrag op 01-12-2014:  

(6.041,90 x 1,10408) – 3.592,12 = 6.670,75 – 3.592,12 = 3.078,63 € 

Berekening maandelijks brutobedrag op 01-12-2014: 3.078,63 € / 12 = 256,55 € 

  



13 
 

5. Regularisatie: AO overkomen vanaf 01-01-1988 - met einde pensioen - 

berekening van het kapitaal  

 
Dodelijk arbeidsongeval van 03-10-2005 geregeld op 02-05-2007 
Basisloon: 31.140,06 € 
Graad rechthebbende: 30% 
 
Pensioen op 01-10-2005 en bekrachtiging genotificeerd op 03-05-2007 
Forfait overlevende echtgeno(o)t(e) op 01-06-2007: 3.676,81 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 9.528,62 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 0,00 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 9.528,62 € 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 18-04-1967 
Berekeningsdatum van het te ontvangen kapitaal 42bis: 01-06-2007 
Leeftijd van de begunstigde op de berekeningsdatum: 40 jaar 1 maand 
 
Berekening van het te ontvangen kapitaal: 
 
( 9.528,62 – (3.676,81 – 0,00)) x 36,8512 = 5.851,81 x 36,8512 = 215.646,22 € 
 
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-01-2010 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 3.370,85 € 
 
Periode pensioen: 01-10-2005 tot 31-05-2015 
Forfait overlevende echtgeno(o)t(e) op 01-06-2015: 4.223,51 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 10.945,81 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 3.648,60 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 7.297,21 € 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 18-04-1967 
Berekeningsdatum van het terug te storten kapitaal 42bis: 01-06-2015 
Leeftijd van de begunstigde op de berekeningsdatum: 48 jaar en 1 maand 
 
Berekening van het terug te storten kapitaal: 
 
( 7.297,21 – (4.223,51 – 3.648,60)) x 31,1274 = 6.722,30 x 31,1274 = 209.247,72 € 
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6. Herziening: verhoging van de graad waardoor artikel 45quater niet meer van 
toepassing is (zie voorbeeld 6) 

 

 
Ongeval van 09-03-2010 geregeld op 07-03-2012 
Basisloon: 28.434,05 € 
Graad BAO: 16% 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 01-07-1952 
Berekeningsdatum van het te ontvangen kapitaal 45quater: 01-04-2012 
Leeftijd van de begunstigde op de berekeningsdatum: 59 jaar 9 maand 
Bedrag van het te ontvangen kapitaal 45 quater : 4.827,71 € x 19,6839 = 95.028,16 € 
 
Pensioen tot 01-07-2014 
 
Regeling van de herziening op 02-06-2015 
Graad BAO: 25% 
Consolidatiedatum graad 25% op: 01-01-2015  
 
Leeftijd van de begunstigde op 01-01-2015: 62 jaar 6 maand 
 
Geen voorstel verzekeringsonderneming: 
 
Het Fonds betaalt verder op basis van 16%. 
 
Als de regeling tussenkomt wordt een afrekening verstuurd en het Fonds 
regulariseert de situatie met het slachtoffer. 
 
Bedrag 45 quater terug te storten naar de verzekeringsonderneming: 4.924,32 € x 
17,7672 = 87.491,38 € 
 
Te ontvangen kapitaal 42 bis van de verzekeringsonderneming:  
Forfait BAO 25% op 01-01-2015: 2.834,32 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 7.694,24 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 0,00 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 7.694,24 € 
 
Berekening van het kapitaal 42bis: 
 
( 7.694,24 – (2.834,32 – 0,00) ) x 17,3946 
= 4.859,92 x 17,3946 
= 84.536,36 € 
 
Te ontvangen periodieke bedragen van de verzekeringsonderneming voor de periode 
van 01-01-2015 tot 30-06-2015.  
 
(2.834,32 x 1,02 x1,0404 ) / 12 = 3.007,80 / 12  = 250,65 € per maand 
250,65 x 6 = 1.503,90 € voor de periode van 01-01-2015 tot 30-06-2015 
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Voorstel van de verzekeringsonderneming 
 

De verzekeringsonderneming stort het periodiek bedrag op basis van 25% naar het 

Fonds, die het slachtoffer betaalt op basis van de voorgestelde graad. 

Als de regeling tussenkomt wordt een afrekening verstuurd: 
 
Bedrag van het terug te storten kapitaal 45 quater aan de verzekeringsonderneming: 
4.924,32 € x 17,7672 = 87.491,38 € 
 
Te ontvangen kapitaal 42bis van de verzekeringsonderneming:  
Forfait BAO 25% op 01-01-2015: 2.834,32 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 7.694,24 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 0,00 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 7.694,24 € 
 
Berekening van het kapitaal 42bis: 
 
( 7.694,24 – (2.834,32 – 0,00) ) x 17,3946 
= 4.859,92 x 17,3946 
= 84.536,36 € 
 
Verificatie van de te ontvangen periodieke stortingen van de 
verzekeringsonderneming voor de periode 01-01-2015 tot 30-06-2015.  
 
(2.834,32 x 1,02 x1,0404 ) / 12 = 3.007,80 / 12  = 250,65 € per maand 
250,65 x 6 = 1.503,90 € voor de periode van 01-01-2015 tot 30-06-2015 
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7. Herziening: vermindering van de graad waardoor artikel 45quater van 
toepassing wordt (zie voorbeeld 7) 
 

 
Ongeval van 26-03-2009 geregeld op 08-10-2012 
Basisloon: 36.809,73 € 
Graad BAO: 20% 
Geboortedatum van de begunstigde: 13-06-1960 
 
Pensioen op 01-09-2011 
 
Berekeningsdatum van het te ontvangen kapitaal 42bis: 01-11-2012 
Leeftijd van de begunstigde op 01-11-2012: 52 jaar 5 maand 
 
Forfait BAO 20% op 01-11-2012: 2.222,95 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 7.812,23 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 0,00 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 7.812,23 € 
 
Berekening van het kapitaal 42bis: 
 
( 7.812,23 – (2.222,95 – 0,00) ) x27,9609 
= 5.589,28 x 27,9609 
= 156.281,30 € 
 
 
Regeling van de herziening tussengekomen op 02-05-2015 
 
Graad BAO: 19% 
Consolidatiedatum voor de graad van 19%: 01-01-2015  
 
Leeftijd van de begunstigde op 01-01-2015: 54 jaar 7 maand 
 
Geen voorstel verzekeringsonderneming: 
 
Het Fonds betaalt verder op basis van 20% 
 
Als de regeling tussenkomt wordt een afrekening verstuurd en het Fonds 
regulariseert de situatie met het slachtoffer. 
 
Bedrag van het te ontvangen kapitaal 45 quater van de verzekeringsonderneming: 
7.570,13 € x 27,2442 = 206.242,14 € 
 
Terug te storten kapitaal 42bis naar de verzekeringsonderneming: ( 7.968,57 – ( 
2.267,46 – 0,00 ) x 26,3693 = 150.334,28 € 
 
Terug te storten periodieke bedragen naar verzekeringsonderneming voor de periode 
01.01.2015 tot 30.04.2015.   
 
200,52 x 4 = 802,08 € voor de periode van 01-01-2015 tot 30-04-2015. 
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Voorstel van de verzekeringsonderneming: 
 

De verzekeringsonderneming betaalt het slachtoffer op basis van de voorgestelde 

graad.  

Als de regeling tussenkomt wordt een afrekening verstuurd. 
 
Te ontvangen kapitaal 45quater van de verzekeringsonderneming: 7.570,13 € x 
27,2442 = 206.242,14 € 
 
Het kapitaal 45 quater wordt verminderd met de uitgekeerde voorschotten. 
 
Het terug te storten kapitaal 42 bis aan de verzekeringsonderneming: ( 7.968,57 – ( 
2.267,46 – 0,00 ) x 26,3693 = 150.334,28 € 
 
Verificatie van de eventuele terug te storten periodieke bedragen naar de 
verzekeringsonderneming vanaf 01.01.2015.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Herziening: verhoging of vermindering van de graad buiten het 

toepassingsgebied van artikel 45quater 

 
Arbeidsongeval van 02-03-1999 geregeld op 10-01-2012 
Basisloon: 21.217,75 € 
Graad BAO: 50% 
Geboortedatum van de begunstigde: 01-07-1952 
 
Pensioen op 01-08-2012 
 
Berekeningsdatum van het kapitaal 42bis: 01-08-2012 
Leeftijd van de begunstigde op 01-08-2012: 60 jaar 1 maand 
 
Forfait BAO 50% op 01-08-2012: 7.404,13 € 
Rente voor uitkering in kapitaal: 13.997,59 € 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente: 0,00 € 
Rente na uitkering in kapitaal: 13.997,59 € 
 
Berekening van het kapitaal 42bis: 
 
( 13.997,59 – (7.404,13 – 0,00) ) x (19,6839 : 1,035) 
= 6.593,46 x 19,0183 
= 125.396,40 € 
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a. Verhoging van de graad buiten het toepassingsgebied van artikel 45quater 

 
Regeling herziening tussengekomen op 02-04-2015 
 
Graad BAO: 55% 
Consolidatiedatum voor de graad van 55%: 01-01-2014  
 
 
Berekeningsdatum te ontvangen kapitaal 42bis: 01-01-2014 
Leeftijd begunstigde op 01-01-2014: 61 jaar 6 maand 
 
Forfait BAO 50% op 01-01-2014: 7.552,37 € 
Rente voor/na uitkering in kapitaal: 14.277,71 € 
Berekening van het kapitaal 42bis op basis van 50%: 
 
( 14.277,71 – (7.552,37 – 0,00) ) x (18,7021 : 1,035) 
= 6.725,34 x 18,0697 
= 121.524,88 € 
 
Forfait BAO 55% op 01-01-2014: 8.307,61 € 
Rente voor/na uitkering in kapitaal: 15.705,48 € 
Berekening van het kapitaal 42bis op basis van 55%: 
 
( 15.705,48 – (8.307,61 – 0,00) ) x (18,7021 : 1,035) 
= 7.397,87 x 18,0697 
= 133.677,29 € 
 
Bedrag van het te ontvangen kapitaal van de verzekeringsonderneming: 133.677,29 – 
121.524,88 = 12.152,41 € 
 

Als er geen voorstel is van de verzekeringsonderneming, betaalt het Fonds verder op 

basis van 50% en ontvangt de periodieke stortingen op basis van 50%. In dit geval, 

dienen de periodieke stortingen te worden geregulariseerd omdat ze onvoldoende 

zijn. 

De te ontvangen aanvullende periodieke stortingen van de verzekeringsonderneming 
voor de periode van 01.01.2014 tot 31.03.2015.  
 
Ontvangen bedragen: ( 8.014,64 / 12 ) = 667,89 € / maand 
Te ontvangen bedragen: ( 8.816,10 / 12 ) = 734,68 € / maand 
Te ontvangen regularisatie: ( 734,68 – 667,89 ) x 15 = 1.001,85 € 
 
Als de verzekeringsonderneming een voorstel had gedaan, zouden de periodieke 

stortingen worden verhoogd en het Fonds zou hebben betaald op basis van 55%. 
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b. Vermindering van de graad buiten het toepassingsgebied van artikel 45 quater 

 
 
Regeling herziening tussengekomen op 02-04-2015 
 
Graad BAO: 35% 
Consolidatiedatum graad 35%: 01-01-2014  
 
Berekeningsdatum van de regularisatie van het terug te storten kapitaal 42bis: 01-01-
2014 
Leeftijd van de begunstigde op 01-01-2014: 61 jaar 6 maand 
 
Forfait BAO 50% op 01-01-2014: 7.552,37 € 
Rente voor/na uitkering in kapitaal : 14.277,71 € 
Berekening van het kapitaal 42bis op basis van 50% : 
 
( 14.277,71 – (7.552,37 – 0,00) ) x (18,7021 : 1,035) 
= 6.725,34 x 18,0697 
= 121.524,88 € 
 
Forfait BAO 35% au 01-01-2014 : 3.968,05 € 
Rente voor/na uitkering in kapitaal: 9.994,40 € 
Berekening van het kapitaal 42bis op basis van 35%: 
 
( 9.994,40 – (3.968,05 – 0,00) ) x (18,7021 : 1,035) 
= 6.026,35 x 18,0697 
= 108.894,34 € 
 
Bedrag van het terug te storten kapitaal naar de verzekeringsonderneming:  
 
121.524,88 – 108.894,34 = 12.630,54 € 
 

Als er geen voorstel is van de verzekeringsonderneming, betaalt het Fonds verder op 

basis van 50% en ontvangt de periodieke stortingen op basis van 50%. In dit geval, 

dienen de te veel ontvangen periodieke stortingen te worden teruggestort naar de 

verzekeringsonderneming. 

Het bedrag van de terug te storten periodieke stortingen naar de 
verzekeringsonderneming voor de periode van 01-01-2014 tot 31-03-2015.  
 
 
Ontvangen bedragen: ( 8.014,64 / 12 ) = 667,89 € / maand 
Te ontvangen bedragen: ( 4.210,93 / 12 ) = 350,91 € / maand 
Terug te storten bedragen: ( 667,89 - 350,91 ) x 15 = 4.754,70 € 
 

Als de verzekeringsonderneming een voorstel had gedaan, zouden de periodieke 

stortingen worden verminderd en het Fonds zou hebben betaald op basis van 35%. 
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9. Herziening : pensioen tijdens de procedure in herziening buiten het 

toepassingsgebied van artikel 45 quater 

 
Ongeval van 05-08-2011 geregeld op 08-05-2013 
Basisloon : 37.545,92 € 
Graad BAO : 25% 
 
Procedure herziening is bezig. 
 
Pensioen op 01-09-2014 
 
Het Fonds informeert de verzekeringsonderneming van de datum van pensionering. 
De verzekeringsonderneming past zijn betaling aan naar het forfaitaire bedrag. 
 
Vonnis herziening uitgesproken op 11-02-2015 en betekent op 02-03-2015 
 
Graad BAO : 20% 
Consolidatiedatum graad 20%: 01-04-2014  
 
De volgende bedragen dienen overgedragen te worden (berekend zoals in 4.2.A.1. 

en 4.2.A.3): 

 Het kapitaal 42bis berekend op 01-05-2015; 

 Het niet-cumuleerbaar bedrag voor de periode du 01-09-2014 au 30-04-2015; 

 De periodieke bedragen worden overgedragen naar het Fonds vanaf 01-05-

2015. 
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10. Verergering: pensioen na verergering met financiële weerslag 

 
Ongeval van 09-10-1995 geregeld op 20-10-2003 
Basisloon : 22.993,12 € 
Graad BAO : 40% 
 
Graad BAO verergering vanaf 01-02-2011 : 70% 
 
Pensioendatum : 01-09-2014 
Rente voor/na uitkering in kapitaal : 12.878,42 €  
Geïndexeerde en geherwaardeerde rente: (12.878,42 € x 1,02 x 1,02 x 
1,008)=13.505,90 €  
Verergeringsbijslag : (( 13.420,29 € x 1,023) – 13.505,90 €) = 735,82 €  
Herwaarderingsbijslag :  
 (( 13.420,29 € x 1,025) – 13.505,90 € - 735,82 €) = 575,37 €  
 
Forfait BAO verergering 70% op 01-09-2014 : 13.420,29 € 
 
a. Bedrag te ontvangen kapitaal 

 
Het gedeelte van de vergoeding die toegestaan is met een pensioen is gelijk aan nul. 
Bijgevolg is er geen overdracht en geen vermindering van de vergoeding voor het 
arbeidsongeval. 
 
 
b. Verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 

Het geïndexeerde en geherwaardeerde forfait voor de graad verergering van 70% op 

01-09-2014 bedraagt 13.420,29 x 1,023 en is gelijk aan de jaarlijkse brutorente 

(13.505,90 €) plus het jaarlijkse brutobedrag van de verergeringsbijslag (735,82 €) 

verschuldigd aan de begunstigde op 01-09-2014. Deze bedragen blijven ten laste 

van de verzekeringsonderneming en volgen de indexeringen. 

 
Het jaarlijks brutobedrag van de herwaarderingsbijslag verschuldigd aan de 
begunstigde (575,37 €) op 01-09-2014 is ten laste van het Fonds.  
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11. Verergering : pensioen na verergering zonder financiële weerslag 

 
We hernemen de gegevens op basis van voorbeeld 3. 
 
Ongeval van 05-12-1996 geregeld op 25-06-2002 
Basisloon : 22.993,12 € 
Graad BAO : 40% 
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-04-2006 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente : 3.592,12 € 
 
Graad BAO verergering vanaf 01-01-2008 : 60% 
 
Pensioendatum : 01-12-2014 
 
 
a.  berekening van het kapitaal en de maandelijkse storting 

 
Rente voor uitkering in kapitaal : 12.626,39 € 
Rente na uitkering in kapitaal : 8.417,59 € 
Forfait BAO 40 % op  01-12-2014 : 6.041,90 € 
Forfait BAO 60 % op  01-12-2014 : 9.062,84 € 
 
 
Geboortedatum van de begunstigde: 23-11-1949 
Berekeningsdatum van het over te dragen kapitaal 42bis: 01-12-2014 
Leeftijd van de begunstigde op de berekeningsdatum: 65 jaar 0 maand 
 
Berekening van het kapitaal : 
 
( 8.417,59 – (6.041,90 – 4.208,80) ) x (16,3403 : 1,035) 
= ( 8.417,59 – 1.833,10 ) x 15,7877 
= 6.584,49 x 15,7877  
= 103.953,95 € 
 
Berekening van de maandelijkse storting : 
 
(( 6.041,90 – 4.208,80 ) x 1,06121) / 12 = (1.833,10 x 1,06121) / 12 = 162,11 € 
 

b. verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 
Berekening jaarlijks bruto op 01-12-2014 :  

(9.062,84 x 1,10408) – 3.592,12 = 10.006,11 – 3.592,12 = 6.413,99 € 

Berekening van het maandelijks brutobedrag op 01-12-2014 : 6.413,99 € / 12 = 

534,50 € 
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12. Verergering : pensioen vóór verergering met financiële weerslag 

 
We hernemen de gegevens op basis van voorbeeld 3. 
 
Het Fonds heeft een kapitaal 42bis ontvangen berekend op 01-12-2014 voor een 
bedrag van 103.953,95 € 
 
De maandelijkse stortingen bedragen 162,11 € sinds 01-12-2014 
 
Het maandelijks brutobedrag toegekend aan het slachtoffer bedraagt 256,55 € vanaf 
01-12-2014 
 
Graad BAO verergering vanaf 01-02-2015 : 80% 
 
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-04-2006 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente : 3.592,12 € 
 
Pensioendatum : 01-12-2014 
Forfait BAO 40% au 01-12-2014 : 6.041,90 € 
Rente voor uitkering in kapitaal : 12.626,39 € 
Rente na uitkering in kapitaal : 8.417,59 € 
 
Bedragen berekend op 01-02-2015 :  
Forfait BAO 80% au 01-02-2015 : 15.337,48 € 
Rente voor uitkering in kapitaal : 12.626,39 € 
Geïndexeerde en geherwaardeerde rente: 12.626,39 x 1,02 x 1,02 x 1,008 = 
13.241,59 €  
Rente na uitkering in kapitaal : 8.417,59 €  
Geïndexeerde en geherwaardeerde rente: 
 8.417,59 x 1,02 x 1,02 x 1,008 = 8.827,72 € 
Verergeringsbijslag : ((15.337,48 x 1,023)- 13.241,59) = 3.034,86 € 
Herwaarderingsbijslag:  
((15.337,48 x 1,025)- 8.827,72 –(4.413,86 x 1,007 x 1,003) – 3.034,86) = 613,15 € 
 
 
a. Berekening van het kapitaal en de maandelijkse storting 

 
Het ontvangen kapitaal 42bis zal niet herrekend worden op 01-02-2015. De 
maandelijkse stortingen blijven 162,11 € tot wanneer er een indexaanpassing is.  
 
 
b. Verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 

Het jaarlijks brutobedrag van de rente verschuldigd aan het slachtoffer mag het 

bedrag van de rente na uitkering in kapitaal 8.827,72 € op 01-02-2015 niet 

overschrijden.  Dit bedrag volgt de indexeringen en zijn ten laste van het Fonds. 

 

Berekening van het maandelijks brutobedrag op 01-02-2015 : 8.827,72 € / 12 = 

735,64 € 

 

Het jaarlijks brutobedrag van de verergeringsbijslag verschuldigd aan het slachtoffer 

bedraagt 3.034,86 € op 01-02-2015. Dit bedrag volgt de indexeringen en is ten laste 

van de verzekeringsondernemingen. 
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Het jaarlijks brutobedrag van de herwaarderingsbijslag verschuldigd aan het 

slachtoffer ten bedrage van 613,15 € op 01-02-2015 is ten laste van het Fonds. 

 

13. Verergering : pensioen vóór verergering zonder financiële weerslag 

 
We hernemen de gegevens op basis van voorbeeld 3. 
 
Het Fonds heeft een kapitaal 42bis ontvangen berekend op 01-12-2014 voor een 
bedrag van 103.953,95 € 
 
De maandelijkse stortingen bedragen 162,11 € sinds 01-12-2014 
 
Het maandelijks brutobedrag toegekend aan het slachtoffer bedraagt 256,55 € vanaf 
01-12-2014 
 
Graad BAO verergering vanaf 01-02-2015 : 45% 
 
Berekeningsdatum van het gedeelte uitgekeerd in kapitaal: 01-04-2006 
Bedrag van de gekapitaliseerde rente : 3.591,65 € 
 
Pensioendatum : 01-12-2014 
Forfait BAO 40% op 01-12-2014 : 6.041,90 € 
Rente voor uitkering in kapitaal : 12.626,39 € 
Rente na uitkering in kapitaal : 8.417,59 € 
 
Bedragen berekend op 01-02-2015 :  
Forfait BAO 45% op 01-02-2015 : 6.797,13 € 
Rente voor uitkering in kapitaal : 12.626,39 € 
Rente na uitkering in kapitaal 8.417,59 €  
Geïndexeerde en geherwaardeerde rente: 8.827,72 € 
Verergeringsbijslag : 0,00 € 
Herwaarderingsbijslag: 0,00 € 
 
  
a. berekening van het kapitaal en de maandelijkse storting 

 
Het ontvangen kapitaal 42bis zal niet herrekend worden op 01-02-2015. De 
maandelijkse stortingen blijven 162,11 € tot wanneer er een indexaanpassing is.  
 
 
 
b. verschuldigd bedrag voor begunstigde 

 
Berekening jaarlijks bruto op 01-02-2015 :  

(6.797,13 x 1,10408) – 3.592,12 = 7.504,58 – 3.592,12 = 3.912,46 € 

Berekening van het maandelijks bedrag op: 01-02-2015 : 3.912,46 € / 12 = 326,04 € 

 
 

************** 


