Bijlage artikel ‘Belangrijke wijzigingen in arbeidsongevallenwet sinds 1 januari 2020’ –
gepubliceerd 31/01/2020
DIMONA/RSZ aangifte
Vanaf 2020 zullen werkgevers ook voor de ‘kleine statuten’ DIMONA/RSZ-registraties moeten maken.
Zo kunnen de verzekeraars de betrokken personen detecteren in het netwerk van de Sociale
Zekerheid voor de schaderegeling in arbeidsongevallen en tegelijkertijd de gegevens in 2021
ontvangen voor de premie-afrekening van het voorbije jaar.
Rol van Fedris
De insluiting in de dekking arbeidsongevallen brengt met zich mee dat Fedris voortaan toezicht houdt
op de schaderegeling voor de slachtoffers bij de verzekeraars. Bijkomend is er rechtszekerheid bij
Fedris voor de slachtoffers mocht er geen dekking arbeidsongevallen onderschreven zijn. Fedris heeft
de statuten opgelijst die per 1 januari 2020 onder het wettelijk stelsel van arbeidsongevallen vallen.
Ieder nieuw statuut zal door Fedris geëvalueerd worden en desgevallend toegevoegd worden aan
deze lijst.
Vergoeding in arbeidsongevallen
De dekking arbeidsongevallen wordt in het kader van de ‘kleine statuten’ per 1 januari 2020 uitgebreid
met twee types die worden aangeduid met F1 en F2. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van
de erkende ‘kleine statuten’ zoals vermeld op de website van Fedris:
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Statuut F 1
Industrieel leercontract
Overeenkomst van alternerende opleiding (VL)
Leerovereenkomst middenstandsopleiding
Middenstandsopleiding tot ondernemingshoofd
Beroepsinlevingsovereenkomst
Stage-overeenkomst ondernemerschapstraject (VL)
Alternerende opleiding voor werkzoekenden (Wallonië)
Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) + K-IBO (Vlaamse
Gemeenschap)
Formation individuelle dans une entreprise (FPIE) (Brussel)
Omscholingsovereenkomst voor personen met een handicap (Brussel)
Plan Formation Insertion (PFI) (Wallonië) (tot 01.05.2019)
Beroepsaanpassingscontract voor personen met een handicap (Wallonië)
Individuelle Ausbildung im Unternehmen (IBU)
Instapstage
Ausbildung im Betrieb (AIB)
Werkervaringsstage (Vl)
Stage eerste werkervaring (Brussel)

Statuut F 2
Stageovereenkomst alternerende opleiding (VL)
Andere praktijkstages ondernemerschapstraject (VL)
Beroepsinlevingsovereenkomst + Beroepsinlevingsstage
Activeringsstage (VL)
Opleidingsstage + GOB (Vlaanderen)
Centra voor beroepsopleiding Franse Gemeenschap (Brussel)
Centra voor beroepsopleiding (Wallonië)
Centra voor beroepsopleiding voor personen met een handicap (Wallonië)
Centra voor beroepsopleiding (Duitstalige Gemeenschap)
Onbezoldigde stagiairs die arbeid verrichten in het kader van hun
schoolopleiding
Brugprojecten (Vlaamse Gemeenschap)
Beroepsverkennende stage + GOB (Vlaamse Gemeenschap)
Oriënterende stage (Waals Gewest en Duitstalige Gemeenschap)
Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Brussel)
Ontdekkingsstage voor personen met een handicap (Wallonië)
Oriënterende stage voor personen met een handicap (Duitstalige Gemeenschap)
Landbouwstages Vlaanderen en Wallonië
Activiteitencoöperaties
Zeegewenningstage
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Voor beide statuten F1 en F2 is er een uniform basisloon voor de tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid, namelijk het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.
Statuut F1 voorziet in een dekking voor de ongevallen die zich voordoen in de school of
opleidingsinstelling. De wegwerktrajecten naar en van de school of opleidingsinstelling zijn eveneens
gedekt. Er is dekking voorzien bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. De
medische kosten worden vergoed overeenkomstig de arbeidsongevallenwetgeving.
Voor statuut F2 is de verzekeringsplicht beperkt tot de praktijkwerkzaamheden in de onderneming
alsook de trajecten van en naar de onderneming. Er is voor dit statuut geen tussenkomst voorzien bij
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de medische kosten zijn beperkt tot het remgeld na tussenkomst
van het ziekenfonds. Vergoedingen zijn voorzien bij blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Zijn er stages die niet onder de ‘kleine statuten’ vallen?
Buitenlandse en vrijwillige stages vallen niet onder de uitbreiding die voorzien wordt voor de ‘kleine
statuten’. Hier zal dus nog een dekking moeten voorzien worden buiten de verzekering
arbeidsongevallen.
Aangifte van arbeidsongevallen
Voor de aangifte van arbeidsongevallen voor ‘kleine statuten’ diende het wettelijk aangifteformulier te
worden aangepast. Zie de aanpassing van het wettelijk aangiftedocument hieronder :

Ook ASR (Aangifte Sociaal Risico) als de aangiftesystemen van de verzekeraars werden aangepast.
Premie in arbeidsongevallen
Verzekeraars zullen voor het verzekeringsjaar 2020 voor het eerst gegevens ontvangen met
betrekking tot de ‘kleine statuten’ in 2021. Via de Kruispuntbank zullen de registraties over 2020
doorstromen en verwerkt worden via de premieafrekening in 2021.
Voor de ‘kleine statuten’ zal de bijdrage op de arbeidsongevallenpremie voor 2020 eveneens 3,26%
bedragen. Dit is hetzelfde percentage dat van toepassing is voor de werknemers onderworpen aan de
Sociale Zekerheid.
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