
 

1040 Brussel, 27 januari 2020 

 

 Afz.: WTC III – Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel 

 Nota aan de Ordonnateurs 

die nog niet in de nieuwe loonmotor PersoPay 
geïntegreerd zijn  

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) 
    

 

Arbeidsongevallen 

 

Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur 

 

Een statutair of contractueel personeelslid dat een arbeidsongeval of een ongeval op weg 
naar of van het werk heeft, ontvangt verder zijn gewone activiteitswedde. 

Zoals reeds vermeld in onze nota aan de ordonnateurs dd. 21 augustus 2019, wordt deze 
“activiteitswedde” fiscaal beschouwd als een “uitkering wegens ongeval” en niet als 
“gewone bezoldiging” aangezien betrokkene geen prestaties uitoefent. 

De uitkering wordt berekend zoals de gewone activiteitswedde maar moet vermeld 
worden op een fiscale fiche 281.14 rubriek 270 (Kader 9. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
b) Andere uitkeringen, toelagen of renten). 

PersoPoint vraagt u om vanaf 1 januari 2020: 

1. alle afwezigheden wegens arbeidsongeval of ongeval op weg naar/van het werk op 
een gewone Opgave der Wijzigingen te vermelden.  
In tegenstelling tot wat vermeld wordt in de nota dd. 21.8.2019, dient er geen speciale 
opgave meer gemaakt te worden en dient er geen kopie meer naar mevrouw 
Véronique Thomas gestuurd te worden. 
 
Gelieve duidelijk de begin- en (eventueel) de einddatum van de afwezigheid te 
vermelden. 
 

2. alle eventuele schorsingen van betaling van toelagen en vergoedingen 
gedurende de periode van arbeidsongeval of van het ongeval op weg naar/of van het 
werk met een gewone Opgave der Wijzigingen mee te delen (toepassing K.B. van 
13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden 
van het federaal openbaar ambt).  



 

3. alle verlengingen en stopzettingen van afwezigheden wegens arbeidsongeval of 
ongeval op weg naar/van het werk mee te delen op een gewone Opgave der 
Wijzigingen. 
Ook te vermelden: toelagen en vergoedingen die opnieuw betaald moeten 
worden. 
 
 

4. In het maandelijks controlebestand met de tussentijdse en forfaitaire verhogingen 
zal een extra tabblad toegevoegd worden met alle lopende afwezigheden wegens 
arbeidsongeval of ongeval op weg naar/van het werk.  
Het maandelijks controlebestand zal dus de 4 volgende tabbladen bevatten: 

1) de tussentijdse of jaarlijkse forfaitaire verhogingen 
2) verminderde prestaties met een onregelmatige werkkalender 
3) lopende deeltijdse hervattingen na ziekte contractuelen 
4) lopende afwezigheden wegens arbeidsongeval of ongeval op weg naar/van het 

werk 
 

Ter herinnering: het is onmogelijk een afwezigheid wegens arbeidsongeval of ongeval op weg 
naar/van het werk te combineren met disponibiliteit wegens ziekte of ziekteverlof 
contractuelen. 

 

 

Vriendelijke groeten 
Het PersoPointteam 

 

 


