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I. INLEIDING 

De regering heeft onlangs een ontwerp van arbeidsongevallenwet bij het 
parlement ingediend. Zoals prof. H. Lenaerts, advocaat-generaal bij het 
hof van cassatie het in het advies van de Raad van State doet opmerken 
(Senaat, zitting 1969-70, Ged. St., nr. 328, blz. 69), ligt het kennelijk niet 
in de bedoeling van de regering het bestaande systeem van de arbeidson
gevallenverzekering fundamenteel te hervormen. Het ontwerp brengt 
wijzigingen in de arbeidsongevallenregeling aan die o.m. betrekking heb
ben op de omschrijving van de begrippen arbeidsongeval, ongeval op de 
weg naar en van het werk, op het werkingsveld van de regeling, op het 
basisloon, de vergoedingen bij tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, 
op de tewerkstelling bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, e.a. 
In de nieuwe tekst wordt in ruime mate rekening gehouden met de evolutie 
in de rechtspraak (zie het Senaatsverslag van de heer Pede: Senaat, zitting 
1970-71, Ged. St., nr. 215, biz. 5). 

De bestaande arbeidsongevallenwetgeving werd gecoordineerd bij konink
lijk besluit van 28 september 1931. Wanneer hierna wordt verwezen naar 
een wetsartikel van deze wetgeving zal de afkorting W .A. 0. worden 
gebruikt. 
Voor de rechtspraak die betrekking heeft op de periode 1961-65 kan 
worden verwezen naar bet vorig Overzicht van rechtspraak, Arbeidsonge
vallen, T.P.R., 1967, 245-292. 

HooFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED 

AFDELING I 

ONDERNEMINGEN DIE ONDER TOEPASSING VAN DE WET VALLEN 

2. BEGINSELEN 

Luidens artikel r van de arbeidsongevallenwet vindt deze regeling toepas
sing op de openbare en particuliere ondernemingen waar een of meer 
werknemers gedurende tenminste 2 maanden per jaar zijn tewerkgesteld. 
In toepassing van artikel 29, vier de lid van de V erordening nr. 3 van de 
E.E.G. moeten, wanneer de verzekering tegen arbeidsongevallen van een 
lid-Staat, waar de werknemer zich bevindt, geen instelling voorziet die de 
dienst van de prestaties in natura verzekert, deze laatsten worden uitge
keerd in de plaats waar de betrokkene verblijft. lndien een Belgische 
werknemer een ongeval overkomt in een lid-Staat, moet de werkgever de 
volledige last dragen van de prestaties in natura die hem in zijn verblijf
plaats werden toegediend. Anders zou de werknemer, die het slachtoffer 
is van een arbeidsongeval in het buitenland en die zich in de onmogelijk-
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heid bevindt zich onmiddeilijk terug naar zijn vaderland te laten over
brengen, zijn eigen verzekeraar zijn voor het aandeel van de kosten dat 
het nationaal tarief zou overtreffen; dit zou in tegenstrijd zijn met hetgeen 
bepaald is in artikel 3 W.A.O. (Vred. Luik, 23 december 1967, T. vred., 
1968, 179). 

AFDELING 2 

BEGUNSTIGDE WERKNEMERS 

3• CATEGOR1EEN VAN WERKNEMERS 

De arbeidsongevailenwet, vindt toepassing op de arbeiders, de bedienden, 
de leerjongens, de hoeveknechten en hoevemeiden. Het werkingsveld van 
deze regeling werd uitgebreid tot het huispersoneel door de besluitwet 
van 20 september 1945, en tot de beroepsrenners door de wet van 7 no
vember 1969. De wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid voor werknemers voorziet in artikel 47 dat de arbeidsongevailen
regeling kan uitgebreid worden tot aile personen tot wie het werkingsveld 
van de sociale zekerheidsregeling werd uitgebreid. Bij toepassing van het 
K.B. 9 december 1969 vindt de arbeidsongevailenregeling toepassing op 
de personen die onder de wet van 27 juni 1969 vallen, met uitzondering 
van het overheidspersoneel (dat een eigen statuut geniet) en de zg. thuis
arbeiders (Staatsbl., 17 december 1969). 

De arbeidsongevallenregeling vindt toepassing op aile bedienden, onge
acht het loon dat voor de toepassing van de wet van 7 augustus 1922 op 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden in aanmerking komt. Zowel 
voor de toepassing van de arbeidsongevailenwet als voor deze van de wet 
op de arbeidsovereenkomst voor bedienden bestaat de noodzakelijke band 
van ondergeschiktheid hierin, dat de persoon zijn diensten presteert onder 
het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever, al worden deze 
niet effectief en ononderbroken uitgeoefend (Cass., 13 juni 1968, ]. T., 
1968, 545; Pas., 1968, I, u69; R.G.A.R., 1968, 8130). 

Het personeel van het vrij onderwijs valt onder de wet (Vred. Antwerpen, 
19 juli 1965, R.G.A.R., 1966, 7689;- in dit verband, zie: de noot van}. A. 
in Bull. Ass., 1966, so). In de arbeidsongevailenwet wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de leerlingen die door een meester rechtstreeks en zonder 
tussenkomst van het ministerie werden aangeworven, en de leerlingen die 
een leerovereenkomst hebben aangegaan door bemiddeling van een leer
secretariaat onder controle van het Ministerie van middenstand (Rb. 
Luik, 16 december 1968, Bull. Ass., 1969, 35; ]. T., 1969, 337). 

Bij toepassing van artikel 12 van de verordening nr. 3 van de E.E.G. be
treffende de sociale zekerheid voor migrerende werknemers is bij arbeids
ongeval de toepasselijke wet deze van het land waar de werknemer zijn 
werk verricht; de Nederlandse regeling vindt toepassing indien de werk-



nemer in Belgie verbleef en in Belgie door een ongeval op de weg van 
het werk werd getroffen, maar in Nederland was tewerkgesteld in dienst 
van een Nederlandse firma (Rb. Tongeren, 24 september 1965, R. W., 
1967-68, 260; Bull. Ass., 1968, 71; Pas., 1966, III, II 1). Bij toepassing van 
artikel I 3 van dezelfde verordening is de Belgische wetgeving van toepas
sing op de werknemer die zijn woonplaats in Belgie heeft en die in Neder
land werkzaam is ten behoeve van een onderneming die in Belgie een be
drijf heeft, waar hij gewoonlijk werkzaam is (Rb. Brugge, 10 april 1967, 
Bull. Ass., 1968, 87; R.G.A.R., 1969, 8172). 

4• ARBEIDSOVEREENKOMST 

Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet is het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst noodzakelijk (zie daarover meer in het vorig over
zicht, nr. 4, T.P.R., 1967, 249). De regeling vindt toepassing indien de 
werknemer tijdelijk in dienst van de werkgever is; de arbeid moet niet 
voortdurend worden gepresteerd, en ook een voorlopige band kan aan
leiding geven tot wettelijke vergoedingen; de arbeidsovereenkomst client 
niet noodzakelijk schriftelijk te worden bedongen (Cass., 3 december 
1965; - vonnis a quo : Rb. Brussel, 26 september 1963, Bull. Ass., 1966, 
849). 

5• GEDETACHEERDE WERKNEMERS 

Wanneer een werknemer door zijn werkgever tijdelijk ter beschikking wordt 
gesteld van een ander werkgever, en er zich een arbeidsongeval voordoet, is 
de vraag tussen wie de arbeidsovereenkomst bestond op het ogenblik van het 
ongeval (Gent, 25 juni 1969, R. W., 1969-70, 526). De regeling is van toe
passing indien de werknemer met zijn werkgever door een arbeidsovereen
komst verbonden was, maar op het ogenblik van het ongeval zich in de
zelfde toestand bevond als die van een bediende die ter beschikking is 
gesteld van een ander werkgever, zonder evenwel met deze laatste door 
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden (Cass., 27 februari 1970, 
Pas., 1970, I, 562). De hoedanigheid van werkgever moet worden toege
kend aan de persoon die op het ogenblik van het ongeval op grond van 
een zelfs mondelinge arbeidsovereenkomst het gezagsrecht over de werk
nemer uitoefent, en niet aan de persoon die het loon verschuldigd is. Het 
feit dat de werknemer rechtstreeks onder leiding van een andere persoon 
werkt, belet niet dat hij de arbeidsovereenkomst, die hem met zijn werk
gever verbindt, blijft uitvoeren (Rb. Brussel, 23 februari 1965, R.G.A.R., 
1966, 7653; - in dezelfde zin: Brussel, 28 januari 1970, R. W., 1969-70, 
1389). Deze uitspraken beantwoorden aan de vroegere rechtspraak van 
het hof van cassatie (zie: vorig overzicht, nr. 5, T.P.R., 1967, 249). 

Anders: Vred. Charleroi-Sud, 2 december 1968, T. Vred., 1969, 121 : 
wanneer een bediende door een bedrijfshoofd aan een andere vennoot-
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schap wordt uitgeleend en de bediende zijn werk uitvoert onder het gezag, 
de Ieiding en het toezicht van deze laatste, blijft deze, zelfs wanneer het 
eerste ondernemingshoofd de betaling van de wedde waarborgt, gehouden 
tot de vergoeding op basis van de arbeidsongevallenwet daar zij aileen 
de hoedanigheid van werkgever bezit. 

Het gezin dat om de hulp van een familiale helpster verzoekt, weet niet 
op voorhand welke helpster haar zal worden toegekend, en heeft geen 
kennis van het loon dat deze wordt toegekend. De keuze van de helpster 
en het vaststellen van het loon geschieden door de vereniging die haar 
heeft aangeworven. De helpster blijft onder het gezag en de Ieiding van 
de vereniging, oak wanneer zij de weg van of naar het werk aflegt. Bij 
ongeval heeft de helpster aanspraak op de vergoeding ten laste van de 
vereniging (Rb. leper, 16 juni 1966, Bull. Ass., 1966, 889). 

HooFDSTUK II 

HET ONGEVAL 

6. BEGRIPSOMSCHR1JVING_ 

Een arbeidsongeval is een ongeval overkomen in de loop en terzake van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (art. 1, eerste lid W.A.O.). 

Een ongeval op de weg naar en van het werk is een ongeval dat de werk
nemer overkomt gedurende de tijd dat hij zich naar het werk begeeft of 
daarvan terugkeert (Sociaalrechtelijk woordenboek). 

De toepassing van de arbeidsongevallenwet en deze van de wegongevallen
wet is afhankelijk van het bestaan van een ongeval. Dit begrip heeft de
zelfde draagwijdte in de beide regelingen : dit werd uitdrukkelijk be
vestigd door het hof van cassatie in de twee arresten van 26 mei 1967 
(Pas., 1967, I, u38 en II49). 

AFDELING I 

ONGEVAL 

7. ELEMENTEN 

Het begrip ongeval dat in de arbeidsongevallenregeling niet is omschreven 
werd door de verslaggever van de Kamer omschreven als een ,plotselinge 
ongewone gebeurtenis die de plotselinge werking van een uiterlijke kracht 
onderstelt (Parl. Besch., Kamer, Zitting 1901-02, nr. 302, XXVI, biz. 106). 
Het hof van cassatie heeft zich jarenlang gehouden aan deze definitie en 
de drie elementen- plotselinge gebeurtenis, abnormale gebeurtenis, uit
wendige kracht die plotseling inwerkt - als essentieel beschouwd (zie : 
vorig overzicht, nr. 7, T.P.R., 1967, 250). 
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Na herhaalde pogingen van de lagere rechtsmachten om aan de term 
ongeval zijn normale betekenis te geven, heeft het hof van cassatie deze 
zienswijze aanvaard in de twee arresten van 26 mei 1967 en een nieuwe 
definitie aangegeven van het begrip ongeval, die voor de toepassing van 
de arbeidsongevailenwet en voor de toepassing van de wegongevailenwet 
geldt (Pas., 1967, I, 1138 en 1149; R.G.A.R., 1969, 82o6 en 8207). De 
nieuwe definitie luidt als volgt : Het arbeidsongeval in de zin van de ar
beids- en de wegongevailenwet is een plotselinge gebeurtenis die een 
lichamelijk letsel met arbeidsongeschiktheid of dood van de werknemer 
doet ontstaan en waarvan de oorzaak of een der oorzaken vreemd is aan 
het organisme van de werknemer. In zijn conclusies heeft advocaat-gene
raal Ganshof van der Meersch doen opmerken dat de definitie van het 
begrip ongeval diende te worden herzien op grand van de volgende mo
tieven (Pas., 1967, I, 1138 e.v.) : 

- de tegenstrijdigheid tussen de wens van de wetgever van 1903 de ar
beidsongevailen te vergoeden enerzijds, de complexe definitie van het 
ongeval zoals door de rechtspraak aangegeven anderzijds; 
- de pogingen van de lagere rechtsmachten om het begrip arbeidsongeval 
beter aan te passen aan de sociale werkelijkheid ; 
- het hoge aantal voorzieningen in verbreking (55 voor de jaren 1965 
en 1966; 
- de kritiek van L. Francois in zijn studies over het traditioneel begrip 
arbeidsongeval (Annales de la Faculte de Droit de Liege, 1960, 69 en 
1963, 245). 
Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch heeft met nadruk erop ge
wezen dat het vereiste van abnormale gebeurtenis niet aileen onnauwkeurig 
maar tevens een bran van vergissingen is. Over de nieuwe rechtspraak 
van het hof van cassatie betteffende het begrip ongeval in de arbeidson- · 
gevailenregeling, zie de zeer uitvoerige studie van Duchatelet in R.C.].B., 
1968, 273· 
Het hof van cassatie heeft sedertdien deze definitie herhaaldelijk be
vestigd (zie a.m. : Cass., 30 juni 1967, Pas., 1967, I, 1278; - Cass., 7 
september 1967, Pas., 1968, I, 24; - Cass., 3 november 1967, Pas., 1968, 
I, 315; - Cass., 29 februari 1968, Pas., 1968, I, 816; - Cass., 8 maart 
1968, Pas., 1968, I, 856; - Cass., I7 oktober 1969, Pas., 1970, I, 151). 
Uit de nieuwe definitie blijkt dat twee elementen die vroeger als ken
merkend werden beschouwd, nl. het vereiste van een abnormale gebeurtenis 
en van een uitwendige kracht die door een plotselinge werking het ongeval 
veroorzaakt, niet meer als kenmerkend worden aangezien. Aileen het 
plotselinge karakter van de gebeurtenis, alsook de uitwendige oorzaak 
ervan worden als kenmerkende elementen beschouwd. Daarbij komt dat 
de uitwendige oorzaak niet langer meer een plotselinge inwerking hoeft te 
hebben, en dat zij niet onder de vorm van een kracht moet optreden. 
In het arrest van 29 februari 1968 heeft het hof van cassatie zijn steiling 
over dit laatste punt bevestigd en verklaard dat het ongeval niet nood-
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zakelijk de plotselinge werking van een uitwendige kracht onderstelt 
(Cass., 29 februari 1968, Pas., 1968, I, 816; - zie de noot van S. Rouffy, 
La nouvelle jurisprudence sur la notion d' accident en matiere d' accident du 
travail, R.G.A.R., 1968, 8196). 
Het begrip ongeval zoals hoger aangeduid geldt eveneens voor de toe
passing van de wet van 30 december 1919 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden 
(Cass., 8 maart 1968, R. W., 1968-69, 738). De uitwendige oorzaak client 
niet de enige oorzaak van het ongeval te zijn; dit beginsel werd reeds 
vroeger door de rechtspraak aanvaard, maar het werd niet opgenomen 
in de definitie van het begrip ongeval zelf. 

8. PLOTSELINGE GEBEURTENIS 

Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis. Dit begrip werd ge
durende lange jaren in enge zin uitgelegd, met dien verstande dat de 
slachtoffers van langzame vergiftigingen uit het werkingsveld van de wet 
werden gesloten (zie: vorig overzicht, nr. 8, T.P.R., 1967, 250). 

In een arrest van 5 november 1965 (R. W., 1966-67, 1857; Pas., 1966, 
I, 299) heeft het hof van cassatie echter verklaard dat de werknemer die 
tijdens zijn arbeid bepaalde scheikundige stoffen moet gebruiken en die 
vanaf de eerste dagen van hoofdpijn heeft geklaagd en tengevolge van 
deze giftige stoffen gestorven is, kan worden beschouwd als een slacht
offer van een arbeidsongeval. De gebeurtenis behoudt haar plotseling 
karakter, zelfs indien de vergiftiging door inademing van giftige stoffen, 
nadat zij veroorzaakt werd, een tijdlang blijft duren of zich gedurende 
meerdere dagen herhaalt. 

Zie echter : Rb. Charleroi, 28 mei 1965, hervormt Vred. Marchienne-au
Pont, 3 december 1964, Bull. Ass., 1966, 423 : de werknemer die na een 
feestje dat in de onderneming heeft plaatsgevonden en tijdens hetwelk 
veel alcohol werd gedronken, tengevolge van een acute dronkenschaps
toestand overlijdt, kan geen aanspraak maken op de vergoedingen in de 
wet voorzien ; het overlijden van het slachtoffer is niet te wijten aan een 
plotselinge gebeurtenis veroorzaakt door een uitwendige kracht. 

Daarbij komt dat door de rechtspraak nu wordt aanvaard dat het plotseling 
karakter van de gebeurtenis betrekking heeft op het letsel en niet op de 
omstandigheden waarin het letsel zichtbaar wordt. Het ongeval is een 
plotselinge gebeurtenis, maar de gevolgen ervan moeten niet onmiddellijk 
waarneembaar zijn; deze kunnen pas later zichtbaar worden (Rb. Char
leroi, 12 februari 1970, f. T. T., 1970, 4o9). 
De val is een plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt; hij is bij
gevolg een arbeidsongeval (Vred. Messancy, 25 september 1968, fur. Liege, 
1968-69, 175). De werknemer die een plotseling letsel ondergaat na een 
krachtinspanning tijdens zijn normale arbeid, kan als slachtoffer van een 
arbeidsongeval worden beschouwd (Vred. Charleroi, 21 oktober 1968, 
f. T., 1969, 88). 
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De werknemer die plots doof wordt tengevolge van de inwerking van het 
overdreven lawaai en de overtollige trillingen van drilboor en compressor, 
client te worden beschouwd als het slachtoffer van een arbeidsongeval, in
dien blijkt dat het letsel niet kan toegeschreven worden aan een congenitale 
of ziekelijke voorbestemdheid of aan beroepsredenen; de trillingen werden 
plotseling ondragelijk voor het slachtoffer zodat deze uitwendige kracht 
de doofheid heeft veroorzaakt (Rb. Antwerpen, 21 november 1967, b~
vestigt Vred. Antwerpen, 14 december 1966, R. W., 1967-68, 2009; De 
Verz., 1968, 681; R.G.A.R., 1968, 8144). Moord is een ongeval in de zin 
van de wet (Rb. Brussel, 23 februari 1965, R.G.A.R., 1966, 7690). 

Zie nochtans de uitspraak van de Rb. Antwerpen, 12 november 1969, 
(Vred. Antwerpen, 27 september 1968 hervo~mend), De Verz., 1970, 75 : 
de ziekte die veroorzaakt wordt door de behandeling van een vloeistof die 
noch bijtend, noch giftig is, beantwoordt niet aan het begrip ongeval ; het 
arbeidsongeval client in de eerste plaats een ongeval te zijn ; een beroeps
ziekte beantwoordt niet aan dit begrip. 

9• ABNORMALE GEBEURTENIS 

Het bestaan van een arbeidsongeval is gedurende lange jaren in de recht
spraak afhankelijk geweest van het bestaan van een abnormale gebeurtenis 
die het ongeval zou veroorzaakt hebben (zie: vorig overzicht, nr. 9, T.P.R., 
1967, 251). In de meeste gevallen had het vereiste van abnormale gebeurte
nis betrekking op de gebeurtenis die het ongeval voorafging. Zo heeft 
het hof van cassatie in zijn arrest van 25 november 1965 verklaard: ,Het 
abnormaal karakter van de gebeurtenis moet beoordeeld worden met 
inachtneming van de arbeid die door het slachtoffer wordt verricht; er 
is arbeidsongeval wanneer de geleverde krachtinspanning abnormaal is 
ten overstaan van de gewone arbeidsprestaties van het slachtoffer (R. W., 
1966-67, 642; Bull. Ass., 1967, 755; Pas., 1966, I, 404). In een vonnis 
van 17 december 1963 verklaart de vrederechter van St.-Truiden dat 
het abnormale niet beoordeeld mag worden naar theoretische onverander
lijke normen; dat het volstaat dat de kracht die het organisme plotseling en 
van buitenaf aantast, als abnormaal kan worden aangemerkt; dat het 
organisme geen voldoende weerstandsvermogen bezit om te kunnen 
weerstaan aan die plotselinge inwerkende kracht. Dat een spierscheuring 
veroorzaakt door een krachtinspanning die deze overschreden heeft die 
voor het normaal uitoefenen van het beroep gevergd wordt, als ongeval 
mag worden aangemerkt (Vred. St.-Truiden, 17 december 1963, Bull. 
Ass., 1966, 613;- in dezelfde zin: Vred. St.-Truiden, 27 december 1967, 
R. W., 1968-69, 1767; R.G.A.R., 1968, 7967). 
In andere uitspraken had de vereiste abnormale gebeurtenis betrekking 
op het ongeval zelf: de werknemer die met zijn knie tegen de trede van 
een trap loopt, is het slachtoffer van een plotselinge en abnormale gebeur
tenis die alle kenmerken van een arbeidsongeval bezit (Vred. Verviers, 15 
februari 1966, T. vred., 1965-66, 256). Een val is een abnormale gebeurte-
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nis omdat hij niet strookt met de normale gang van zaken ; hij is een 
plotselinge gebeurtenis omdat hij beperkt is in de tijd (Rb. Hoei, 22 de
cember 1965, T. vred., 1965-66, 158). 
Sedert het arrest van 26 mei 1967 verklaart het hof van cassatie niet Ianger 
dat het ongeval een abnormale gebeurtenis is (Cass., 26 mei 1967, Pas., 
1967, I, II38; - zie hoven, nr. 7); werknemer was getroffen geweest door 
een scheikundige stof, een risico waaraan hij gewoonlijk was blootgesteld; 
in zijn arrest wijst het hof erop dat ieder ongeval een gebeurtenis is die in 
zich een abnormaal karakter vertoont. In het arrest van 7 september 1967 
heeft het hof van cassatie herhaald dat het arbeidsongeval, zoals ieder 
ongeval een gebeurtenis is, die in zich een abnormaal karakter vertoont 
(Cass., 7 september 1967, Pas., 1968, I, 24) en in een volgend arrest heeft 
het hof verklaard dat het feit dat de krachtinspanning door de getroffene 
geleverd werd bij het verrichten van zijn gewone arbeid, en dat deze in
spanning niet groter was dan die welke bij de normale uitoefening van 
zijn beroep vereist was, aan het ongeval zijn karakter van arbeidsongeval 
niet ontneemt; dat er ongeval is indien de uitwendige kracht, naar aan
leiding waarvan de getroffene een krachtinspanning heeft geleverd, een 
van de oorzaken van het ongeval is geweest (Cass., 3 november 1967, De 
Verz., 1969, 720; ]. T., 1968, 95; Pas., 1968, I, 315). 
De zienswijze van het hof van cassatie werd onmiddellijk bijgetreden door 
de lagere rechtscolleges. Zo verklaart een uitspraak van de yrederechter 
te Charleroi-Sud: het vereiste van het bewijs van het abnormaal karakter 
van de gebeurtenis, door de rechtspraak gedurende lange tijd opgelegd, 
strookt niet met de geest van de wetgever die geacht heeft dat het beroeps
risico onafscheidelijk verbonden is aan het werk, om reden dat het er een 
onvermijdelijk gevolg van is (Vred. Charleroi, 28 oktober 1968, T. vred., 
1969,81). Opdat er sprake zou kunnen zijn van een arbeidsongeval, is 
het niet vereist dat dit veroorzaakt wordt door een abnormale gebeurtenis 
(Rb. Charleroi, 12 februari 1970, f. T. T., 1970, 109; - in dezelfde zin : 
Vred. Messancy, 25 september 1968, fur. Liege, 1968-69, 175). 

10. U1TWENDIGE OORZAAK 

De rechtspraak heeft jarenlang het bestaan van een arbeidsongeval af
hankelijk gesteld van het bestaan van een uitwendige kracht; deze laatste 
moest daarenboven een plotselinge werking hebben. Deze zienswijze heeft 
aanleiding gegeven tot onzekerheid, voornamelijk wanneer de werknemer 
het slachtoffer was van een val (zie: vorig overzicht, nr. 10, T.P.R., 1967, 
251). Zo heeft het hof van cassatie verklaard dat de val van een werk
nemer een plotselinge en abnormale gebeurtenis is, maar niet noodzake
lijk te wijten is aan een uitwendige kracht; de werknemer die wegens 
verstrooidheid, misstap of struikeling valt, kan niet als een slachtoffer van 
een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg worden beschouwd, in
dien het bewijs niet wordt geleverd dat de struikeling of misstap door een 
uitwendige kracht werd veroorzaakt (Cass., 13 januari 1966, R. W., 1966-



67, 652; f. T., 1966, 225; Pas., 1966, I, 6r6; R.G.A.R., 1967, 7808). De 
zwaartekracht kan de noodzakelijke uitwendige oorzaak niet uitmaken 
{Cass., 2 december 1966, Pas., 1967, I, 423; - hb. Luik, 15 juni 1967, fur. 
Liege, 1967-68, 51; De Verz., 1968, ro6; - anders: Vred. Berchem, 7 
november 1967, R. W., 1967-68, 1093). 
De werking van de uitwendige kracht kan blijken uit de ongunstige of 
gevaarlijke omstandigheden waarin bet slachtoffer zijn werk heeft ver
richt {Cass., 24 december 1965, R. W., 1966-67, 648; Bull. Ass., 1967, 74; 
f. T., 1966, 225; Pas., 1966, I, 573; - in dezelfde zin: Rb. Antwerpen, 
7 februari 1967, ]. T., 1967, 350). 
Zij kan ook bestaan in de beweging van bet rijdend voertuig waarop bet 
slachtoffer plaats had genomen en die de val veroorzaakte {Cass., 2 decem
ber 1966, De Verz., 1968, 82). De uitwendige kracht kan ook bestaan in 
een andere oorzaak. De werknemer die tijdens zijn werk door een epilep
tische aanval getroffen wordt en die voorover valt met bet aangezicht in 
een hoop steengruis, en stikt, is bet slachtoffer van een arbeidsongeval. 
De verstikking van bet slachtoffer maakt een plotselinge en abnormale 
gebeurtenis uit, die veroorzaakt werd door een uitwendige kracht, nl. 
door de weerstand van bet steengruis aan de ademhaling geboden {Cass., 
17 september 1965, R. W., 1966-67, 639; f. T., 1966, r68; Pas., 1966, I, 
82; R.G.A.R., 1966, 7673). Bij val kan bet loutere feit van een trede af 
te glijden-niet worden beschouwd als de vereiste uitwendige kracht; bier
door zou de plotselinge en abnormale gebeurtenis zelf - de val - als 

·de uitwendige oorzaak worden beschouwd {Rb. Charleroi, 10 november 
1965, Bull. Ass., 1966, 436; R.G.A.R., 1967, 7828; - zie ook: hb. Hasselt, 
11 mei 1966, T. Vred., 1966-67, 183). De kracht kan actief of passief 
zijn (Rb. Luik, 26 november 1965, T. vred., 1965-66, 123). 

In bepaalde uitspraken wordt de regeling in ruime zin toegepast; zo ver
klaart burgerlijke rechtbank te Hoei dat de val die in de loop van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst gebeurt, wordt verondersteld een 
arbeidsongeval te zijn ; dat bet zonder belang is dat hij veroorzaakt werd 
door de gezondheidstoestand van de getroffene, door zijn onbehandigheid 
of door zijn onoplettendheid {hb. Hoei, 22 september 1965, T. vred., 
1965-66, 158; - in dezelfde zin: Rb. Neufchateau, 25 mei 1967, fur. 
Liege, 1967-68, 93). 
Sedert bet zeer belangrijk arrest van 26 mei 1967 1967 (zie hoven nr. 9) 
stelt bet hof van cassatie niet meer als vereiste, dat bet ongeval veroor
zaakt wordt door de plotselinge werking van een uitwendige kracht ; bet 
ongeval is een gebeurtenis die een lichamelijke letsel teweegbrengt, het
welk een ongeschiktheid tot werken of de dood tot gevolg heeft en waar
van de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de ge
troffene ligt (Pas., 1967, I, 1138- arbeidsongevallen- en 1149- wegonge
vallen-). Zie ook: Cass., 30 juni 1967, Pas., 1967, I, 1278; - Cass., 8 
maart 1968, Pas., 1968, I, 856. 
In een later arrest van 29 februari 1968 (Pas. 1968, I, 8r6; R. W. 1968-69, 



herhaalt het hof van cassatie dat het begrip arbeidsongeval niet nood
zakelijk de plotselinge werking van een uitwendige kracht veronderstelt 
(Cass., 29 februari 1968, R. W., 1968-69, 735; ]. T., 1968, 202; Pas., 
1968, I, 816: de werknemer was van de trap die naar de kelder leidt, 
gevallen; -in dezelfde zin: Cass., 17 oktober 1969, De Verz., 1970 460; 
R. W., 1969~70, 1674; Pas., 1970, I, 151 : de werknemer was, vermoe
delijk wegens een duizeling gevallen en met het hoofd op een ijzeren 
plaat terecht gekomen; - Vred. St.-Truiden, 7 november 1967, R. W., 
1969-70, 180; fur. Liege, 1967-68, 309; R.G.A.R., 1968, 7968). Het 
bestaan van een uitwendige oorzaak moet echter vaststaan. Zo ver
klaart het hof van cassatie in zijn arrest van 8 maart 1968 : de werknemer 
die in het water valt en verdrinkt is niet het slachtoffer van een arbeids
ongeval indien de rechter vaststelt dat de oorzaak van de val onbekend is ; 
de zwaartekracht en de weerstand van het water vormen in zichzelf niet 
de oorzaak die vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die bij 
arbeidsongeval is vereist (Cass., 8 maart 1968, R. W., 1968-69, 738; Pas., 
1968, I, 856). En in een vonnis van 25 juni 1969 verklaart de burgerlijke 
rechtbank te Doornik : indien uit de omstandigheid van het ongeval 
blijkt dat de oorzaak ervan te wijten is aan een ongesteldheid die de be
stuurder de controle over een voertuig heeft doen verliezen, kan het 
karakter van het ongeval niet weerhouden worden indien de getroffene in 
gebreke blijft het bewijs te leveren dat de oorzaak of een der oorzaken van 
de gebeurtenis vreemd is aan zijn organisme (Rb. Doornik, 25 juni 1969, 
De Verz., 1969, 553; - in een noot doet V.H. opmerken dat het vonnis 
schijnbaar aileen op de oorzaken van het verkeersongeval wijst, en niet 
op de oorzaken van de letsels die de werknemer heeft opgedaan). De toe
stand van de rails, die door de regen slibberig waren, kan beschouwd 
worden als de vereiste uitwendige oorzaak die de val van de werknemer 
heeft teweeggebracht (Rb. Luik, 19 december 1968, fur. Liege, 1968-69, 
268). 

I I. VooRBESCHIKTHEID 

Indien de verwondingen bij een slachtoffer van een arbeidsongeval een 
vooraf bestaande en evolutieve pathologische toestand verergeren, heeft 
het forfaitair karakter van het wettelijk stelsel voor gevolg, dat de arbeids
ongeschiktheid van het slachtoffer in haar geheel moet worden beoordeeld 
zonder de vroegere ziekelijke toestand van het slachtoffer in aanmerking 
te nemen; het volstaat dat het ongeval tenminste gedeeltelijk de oorzaak 
is van de arbeidsongeschiktheid (Cass., 23 december 1965, R. W., 1966-67, 
645; Pas., 1966, I, 563; - in dezelfde zin: Cass., 31 maart 1966, Pas., 
1966, I, 993). De arbeidsongevallenwet is van toepassing indien de ge
troffene op het ogenblik waarop het ongeval zich heeft voorgedaan, reeds 
aangetast was door een trauma, maar zonder dit ongeval op die dag in
gevolge dit trauma niet zou gestorven zijn (Rb. Gent, I maart 1968, De 
Verz., 1968, 713; - zie ook: Vred. Asse, 13 januari 1969, De Verz., 1970, 
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64). De uitwendige kracht moet niet de enige oorzaak zijn van het ongeval; 
het volstaat dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze kracht en 
het ongeval (Cass., 2 december 1966, Pas., 1967, I, 423). Sedert het cas
satiearrest van 27 mei 1967 (zie hoven, -nr. 7) is er geen sprake meer van 
een uitwendige kracht maar enkel van een uitwendige oorzaak (zie ook : 
Rb. Verviers, 20 mei 1970, ]. T., 1970, 653). Indien het slachtoffer van 
een ongeval kort tevoren een bijzondere inspanning heeft moeten ver
richten, moet onderzocht worden of die inspanning de oorzaak of een van 
de oorzaken van de letsels kan zijn (Rb. Charleroi, 12 februari 1970, 
]. T. T., 1970, 109). Deze rechtspraak ligt in de lijn van de vorige beslis
singen, die zelf op de voorbereidende werken van de wet steunen (zie : 
vorig overzicht, nr. II, T.P.R., 1967, 252). 

u. BEW1JSLAST 

Het slachtoffer moet het bewijs leveren van het bestaan van een ongeval 
(Cass., 4 februari 1965, Pas., 1965, I, 564). Geen bepaling van de gecoor
dineerde wetten stelt het vermoeden in dat, bij afwezigheid van omstandig
heden die erop wijzen dat de val door een loutere inwendige ongesteld
heid van de getroffene veroorzaakt werd, deze aan een uitwendige oorzaak 
toe te schrijven is en dat het bijgevolg de werkgever behoort het tegen
bewijs daarvan te leveren (Cass., 30 juni 1967, De Verz., 1968, 705; 
Pas., 1967, I, 1278; - zie echter: Rb. Charleroi, 18 juni 1970, ]. T. T., 
1970, 123). 
Het bewijs van de overhitting waarvan de werknemer het slachtoffer is 
geweest tijdens zijn arbeid, kan geleverd worden door alle middelen van 
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen (Rb. Luik, 17 november 
1967, ]ur. Liege, 1968-69, 283; - in dezelfde zin: Vred. St.-Truiden, 7 
november 1967, ]ur. Liege, 1967-68, 309). 
Geen enkele beschikking van de wet stelt de erkenning, door het bedrijfs
hoofd, van het bestaan van een ongeval waardoor de werknemer volgens 
zijn verklaring is getroffen, zonder gevolg (Cass., 7 december 1967, R. W., 
1967-68, 1725; Pas., 1968, I, 468). Het vonnis waarbij een deskundig 
onderzoek bevolen wordt teneinde vast te stellen of de oorzaak of een der 
oorzaken van de letsels, die tijdens de arbeid zichtbaar zijn geworden, al 
dan niet te wijten is aan een uitwendige oorzaak, beslist daarom niet dat 
het letsel uit een arbeidsongeval voortspruit (Cass., 25 april 1969, Pas., 
1969, I, 757). 



AFDELING 2 

ARBEIDSONGEVAL 

§ 1. IN DE LOOP VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDEIDSOVEREEN
KOMST 

13. BEGINSELEN 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst begint zodra de werkgever 
het recht heeft Ieiding en toezicht uit te oefenen en duurt voort zolang de 
gezagsverhouding blijft bestaan (Parl. Besch., Kamer, Zitting 1900-01, 
nr. 123, blz. 198; - zie ook: vorig overzicht, nr. 13, T.P.R., 1967, 253). 

14. PLAATS VAN DE ARBEID 

De werknemer bevindt zich ,in de loop van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst" op iedere plaats waar hij zich in rechte onder het gezag 
van zijn werkgever bevindt en voor de uitvoering van de arbeidsovereen
komst dient aanwezig te zijn. 
De arbeidsongevallenwet vindt toepassing indien het ongeval tijdens een 
arbeidsonderbreking is gebeurd. Niet de arbeidsovereenkomst maar enkel 
de arbeid wordt onderbroken indien de werkgever zijn werknemers uit
nodigt om het werk te onderbreken en samen naar de Ronde van Frank
rijk te gaan kijken en indien hij ze heert- en terugvoert. Tijdens deze uit
stap blijven de werknemers onder het patronale gezag van de werkgever, 
zodat het ongeval als een arbeidsongeval dient te worden beschouwd 
(Cass., 7 november 1968, Bull. Ass., 1969, 361; ]. T., 1<)69, 192; Pas., 
1969, I, 256; R.G.A.R., 1970, 8375; - vonnis a quo: Rb. Dinant, 28 
juli 1967, fur. Liege, 1967-68, 286). De handelsvertegenwoordiger die 
samen met de directeur van de firma die hij tevoren voor rekening van 
zijn werkgever had bezocht, een drankgelegenheid bezoekt en door een 
ongeval wordt getroffen op het ogenblik dat hij naar zijn werkgever terug
keert, is het slachtoffer van een arbeidsongeval (Cass., 20 oktober 1966, 
Pas., 1967, I, 237; R.G.A.R., 1968, 7988). 

De werknemer die zich naar zijn werk begeeft en onderweg een omweg 
maakt om de wagen van een klant te halen, die moet hersteld worden in 
de garage waar de werknemer is tewerkgesteld, bevindt zich in de loop 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Rb. Doornik, 19 januari 
1966, R.G.A.R., 1966, 7753). De matroos die tijdelijken met de toestem
ming van de kapitein het schip verlaat om zich aan wal te begeven, blijft 
onder het patronaal gezag van zijn overste ; het ongeval dat hem overkomt 
bij de thuiskomst aan boord, dient als een arbeidsongeval te worden 
beschouwd (Rb. Antwerpen, 7 mei 1968, De Verz., 1970, 438; R. W., 
1969-70, 129). De werknemers die tijdens de arbeidsuren een wagen op 
de werf nemen en samen verscheidene drankgelegenheden bezoeken, be
vinden zich niet in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; 
het ongeval is geen arbeidsongeval al is dit tijdens de arbeidsuren gebeurd; 



'I 
\ 

' 
de slachtoffers voerden immers op dit ogenblik geen enkele bedrijvigheid 
uit, die verband hield met de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
(Rb. Charleroi, 17 februari 1966, R.G.A.R., 1967, 7774; - zie oak: Rb. 
Dendermonde, 25 februari 1969, De Verz., 1970, 616; - Rb. Luik, 2 mei 
1968, De Verz., 1968, 999). 
De werknemer die van zijn werkgever de toelating krijgt om het werk 
slechts na een bezoek aan zijn prive-geneesheer aan te vangen en die op 
weg naar deze dokter door een ongeval wordt getroffen, bevindt zich op 
het ogenblik van deze feiten niet tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst omdat hij niet op bevel van de werkgever handelt (Rb. 
Antwerpen, 9 oktober 1967, bevestigt Vred. Borgerhout, 3 maart 1967, 
Bull. Ass., 1968, 669). 

15. HET VERVOER DOOR DE WERKGEVER TUSSEN TWEE WERKPLAATSEN 

De werknemers die na hun dagtaak gebruik maken van een voertuig van 
hun werkgever om terug te keren naar de zetel van de onderneming, be
vinden zich in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; 
het ongeval dat tijdens deze wegaflegging overkomt client dus als een 
arbeidsongeval te worden beschouwd (Cass., 12 mei 1969, Pas., 1969, I, 
826; R.G.A.R., 1970, 8545; - in dezelfde zin: Gent, 16 mei 1967, De 
Verz" 1968, 326). lp.ciien.ge.werk_nemer opeen zaterdagnamiddag, op 
verzoek van zijn werkgever en samen met hem in een. dienst~agen naa~ 
een plaats gaat om het werk te verkennen dat de volgende maandag moet 
worden aangevat, en onderweg door een ongeval getroffen wordt, vindt de 
arbeidsongevallenwet toepassing, en niet de wegongevallenwet. De ge
troffene bevond zich immers op het ogenblik van het ongeval onder het 
patronaal gezag van zijn werkgever (Rb. Hasselt, 24 januari 1967, De 
Verz., 1968, 304; R. W., 1967-68, 891). Deze rechtspraak ligt in de lijn 
van de vorige beslissingen (zie : vorig overzicht, nr. 15, T.P.R., 1967, 254). 

16. HET VERVOER DOOR DE WERKGEVER TUSSEN HET BEDRIJF EN DE PLAATS 

VAN DE ARBEID 

Wanneer het bedrijfshoofd of een van zijn aangestelden zijn werknemers 
thuis afhaalt en terugbrengt, bevonden zich deze werknemers volgens een 
vaste rechtspraak onder het gezag van hun werkgever; bij ongeval was 
bijgevolg de arbeidsongevallenwet van toepassing (zie: vorig overzicht, 
nr. 16, T.P.R., I967, 254). De wet van I I juni I964, die artikel I9, derde 
lid W.A.O. heeft gewijzigd (zie verder, nr. 79), heeft de rechtszekerheid 
op dit stuk aan het wankelen gebracht; in de Memorie van toelichting 
(Parlem. Besch., Kamer, zitting 1962-63, nr. 593, blz. 1) en in het antwoord 
van de Minister van sociale voorzorg op een parlementaire vraag (Pari. 
Vr., Kamer, 10 mei I966, roo8) is er immers sprake van het vervoer dat 
de werkgever ten voordele van zijn werknemers inricht. De rechtspraak 



is heden verdeeld. Een deel blijft de vroegere zienswijze trouw en be
schouwt de ongevallen, die tijdens een dergelijk vervoer overkomen, als 
arbeidsongevallen, niet als ongevallen op de weg naar en van het werk. 
Zo verklaart een cassatiearrest van 8 februari 1966 (T. vred., I965-66, 
225; Bull. Ass., 1966, 273) dat wanneer de werkgever en zijn werknemers 
tussen het vervoer tussen hun verblijfplaats en de plaats van de arbeid 
zelf inricht en kosteloos uitvoert, dit vervoer nauw verband houdt met 
de arbeid zodat een ongeval tijdens deze verplaatsing overkomen als een 
arbeidsongeval moet worden beschouwd; in dit arrest wordt erop ge
wezen dat de wet van I I juni I964 enkel van toepassing is op de ongeval
len die zich voordoen tijdens de verplaatsing die geen deel uitmaakt van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dezelfde zin : Brussel, 4 
juni 1966; vonnis a quo: Rb. Brussel 17 februari I966, Bull. Ass., I966, 
650; - Rb. Dinant, I3 februari 1969, R.G.A.R., I969, 8274 : in dit geval 
dienden de werknemers echter een bepaalde opdracht uit te voeren, nl. 
de lading van werkmateriaal. 
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In andere uitspraken worden de ongevallen die op deze weg overkomen 
daarentegen beschouwd als ongevallen op de weg naar en van het werk ; 
in toepassing van artikel I9, derde lid W.A.O. wordt de vordering op 
grond van het gemeen recht en tegen de werkgever of diens aangestelden 
gericht, ontvankelijk verklaard (zie verder, nr. 79). In een vonnis van de 
rechtbank te Bergen wordt verklaard dat de wegongevallenwet toepassing 
vindt omdat de werknemers tijdens het vervoer geen arbeid verrichten en 
omdat zij niet ter beschikking staan van hun werkgever om enige hulp ten 
bate van de onderneming te verstrekken (Rb. Bergen, 7 november 1966, 
Bull. Ass., I967, IOIO; - in dezelfde zin: Brussel, 9 oktober 1965, Bull. 
Ass., 1966, 58;- Brussel, 28 juni I965, Bull. Ass., I966, 38;- Rb. Brussel, 
5 juni I968, R.G.A.R., I969, 8I95). 

In een arrest van 3 april I967 heeft het hof van cassatie evenwel verklaard 
dat de werknemers zich tijdens het vervoer, door de werkgever ingericht, 
op de weg naar en van het werk bevinden, indien de rechter vaststelt dat 
de werknemers de werf nog niet hadden bereikt, dat zij gedurende deze 
reis geen loon ontvingen, dat zij vrij waren al dan niet gebruik te maken 
van dit vervoermiddel en eventueel dit laatste tijdens de verplaatsing te 
verlaten om de werf met eigen middelen te bereiken (Bull. Ass., 1967, 
IOI2I; Pas., I967, I, 9I I; R.G.A.R., I968, 7970; - arrest a quo: Gent, 
22 oktober 1966, Bull. Ass., I967, I02I (in een uitvoerige noot weerlegt 
V. Heusers de verschillende argumenten die door het hof te" Gent werden 
aangehouden); - in dezelfde zin: Brussel, 27 december I968, ]. T., I968, 
3I2; R.G.A.R., I968, 8o68: hierin wordt verklaard dat er geen onder
scheid client te worden gemaakt tussen de weg die afgelegd wordt onder 
het patronaal gezag van het bedrijfshoofd, en de weg die buiten dit gezag 
wordt afgelegd. In de noot in de R.G.A.R. doet S. Rouffy opmerken dat 
een wegongeval uiteraard een ongeval is dat aan de werknemer overkomt, 
wanneer deze laatste zich buiten het patronaal gezag van zijn werkgever 



bevindt;- zie ook: Rb. Antwerpen, 23 mei 1967, Bull. Ass., 1967, 1071: 
de werknemers staan tijdens het vervoer door de werkgever zelf ingericht, 
onder de Ieiding en het toezicht van deze laatste, zodat zij zich tijdens dit 
vervoer in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst be
vinden; dit beginsel vindt toepassing ook na de wet van r r juni 1964, 
waarvan de tekst echter dubbelzinnig is en uit de memorie van toelichting 
blijkt dat de wetgever schijnbaar de voorkeur heeft gegeven aan de brede 
uitlegging van het begrip weg van de arbeid zodat deze ook het vervoer 
van de werknemers omvat, zelfs indien dit deel uitmaakt van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst). 
In zijn studies La loi du II juin 1964 en matiere d'accidents du travail et 
le transport des travailleurs par le patron (Bull. Ass., 1965, 593) en Du neuf 
sur le chemin du travail (Bull. Ass., 1966, 6os) heeft V. Heuzers met 
nadruk doen opmerken dat de wet van ro juni 1964 de begrippen arbeids
ongeval en wegongeval niet heeft gewijzigd, en dat de ongevallen die over
komen tijdens het vervoer door de werkgever ingericht, als arbeidsongeval 
en niet als wegongeval dienen te worden beschouwd. In een noot doet 
S. Rouffy opmerken dat de vroegere rechtspraak de kosteloosheid van het 
vervoer met loon had gelijkgesteld (R.G.A.R., 1968, 7970). 

17. T1JD VAN DE ARBEID 

De handelsreiziger die na het laatste clientenbezoek en na het avondmaal 
op weg is naar het hotel waar hij besloten heeft de nacht door te brengen, 
bevindt zich steeds in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst (Cass., 14 maart 1968, De Verz., 1969, 741 ; - nadien Rb. Bergen, 
22 januari 1969, zelfde refenties). Het ongeval dat gebeurd is tijdens een 
reis die het slachtoffer in opdracht van zijn werkgever heeft ondernomen, 
valt onder de toepassing van de arbeidsongevallenwet ongeacht het feit 
dat deze werknemer gebruik heeft gemaakt van zijn persoonlijke wagen 
en over een zekere vrijheid beschikte wat betreft de organisatie in de uit
voering van zijn opdracht (Rb. Brugge, ro april 1967, De Verz., 1968, 87). 
Hij die met de stilzwijgende toestemming van zijn werkgever een korte 
pause maakt gedurende de middaguren, schorst niet de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst; de arbeidsongevallenwet vindt toepassing ongeacht 
het feit of het slachtoffer, die in de brand van een grootwarenhuis is ge
storven, zich op het ogenblik van de feiten in een verkoopdienst bevond 
om er zijn werk uit te voeren, ofwel eerder in het spijshuis (Rb. Brussel, 
ro juni 1969, ]. T., 1969, 713; R.G.A.R., 1970, 8376). De taxibestuurder 
die een oponthoud maakt in een drankgelegenheid, onderbreekt tijdelijk 
zijn arbeid ; hij heeft recht op de wettelijke vergoedingen indien hij door 
een ongeval getroffen wordt op het ogenblik dat hij zich naar de parkeer
plaats begeeft om het werk te hervatten (Rb. Brussel, 23 februari 1965, 
R.G.A.R., 1966, 7675, 769o). 
Hij die zich op een zaterdag naar zijn werkgever begeeft, plaats neemt in 
de wagen bestuurd door zijn werkgever en samen met deze voorbereidende 



schikkingen gaat treffen met het oog op een nieuw werk dat hij 's maan
dags client aan te vangen, bevindt zich onder het toezicht en de leiding 
van zijn werkgever (Rb. Hasselt, 24 januari I967, De Verz., 1968, 304). 
Indien het blijkt dat de werknemer, na zijn werk herhaaldelijk te hebben 
onderbroken, de arbeid hervat heeft tijdens de nacht, kan het ongeval 
waarvan hij dan het slachtoffer werd als arbeidsongeval worden beschouwd 
indien de getroffene geen nauwkeurig bepaalde arbeidsuren had en in
dien zijn werkgever er vooral belang in stelde dat het vervoer beeindigd 
werd binnen de voorgeschreven tijd (Rb. Hasselt, 5 april 1965, R. W., 
1965-66, 918). Indien hij daarentegen de uren, die verlopen zijn tussen 
de uitvoering van zijn opdracht en zijn terugkeer, niet besteed heeft aan 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst maar erover beschikt heeft naar 
eigen goeddunken, bevindt hij zich niet meer onder het patronaal gezag; 
het ongeval is dus niet overkomen in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (Rb. Mechelen, 31 mei I965, R. W., 1966-67, 
II94; -in dezelfde zin: Vred. Beringen, 26 maart I965, De Verz., 1968, 
939). 

18. BEW1JS 

Het slachtoffer moet het bewijs leveren dat het ongeval gebeurd is in de 
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; de toepassing van het 
wettelijk vermoeden ex articulo I, zesde lid W.A.O. is ondergeschikt aan 
dit bewijs (Cass., 8 december I967, Pas., I968, I, 473; - zie ook: Vred. 
St. Truiden, 7 november 1967, ]ur. Liege, I967-68, 309). 

Er is geen tegenstrijdigheid in de motivering indien de rechter enerzijds 
vaststelt dat het onmogelijk is het juiste tijdstip te bepalen waarop het 
arbeidsongeval is gebeurd, en anderzijds dat op grand van vermoedens 
kan worden vastgesteld dat het ongeval zich in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan (Cass., 30 januari I969, 
Pas., I969, I, 494). 

§ 2. INGEVOLGE DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

19. BEGRIP 

Het ongeval moet gebeurd zijn ,terzake van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst" (art. I, eerste lid W.A.O.); er client m.a.w. een verband 
te bestaan tussen het ongeval en de uitvoering van de arbeidsovereen
komst. Dit verband moet ruim worden beoordeeld (Par!. Besch., Kamer, 
zitting I901-o2, nr. 302, XXXI, blz. rrr). 

20. DE BEDRIJVIGHEID VAN HET SLACHTOFFER EN VAN DE ANDERE PER

SONEELSLEDEN 

Het ongeval dat een oorzakelijk verband heeft met een omstandigheid 
van het bedrijfsmidden waarin de werknemer zich voor de uitvoering van 



de arbeidsovereenkomst bevindt, moet beschouwd worden als een ongeval 
overkomen terzake van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De 
werkneemster die door een medearbeidster met een mes opzettelijk ge
stoken wordt in de kleedkamer is het slachtoffer van een arbeidsongeval 
(Cass., II april I969, Pas., I969, I, 70I). lndien de werknemer het voertuig 
dat hij bestuurde tot staan heeft gebracht en een duif heeft willen vangen, 
impliceert zulks niet dat hij gehandeld heeft met de bedoeling die nood
zakelijk elk verband met de arbeidsovereenkomst uitsluit; hij kon bv. 
gehandeld hebben met de bedoeling het overrijden van de duif te voor
komen (Cass., I7 december I965, Bull. Ass., I966, 865; ]. T., I966, 226). 
Noch de zware fout, noch de ongehoorzaamheid van de getroffene sluit 
de toepassing van de wet uit ; de werknemer kan aanspraak maken op de 
vergoedingen indien de fout die hij gepleegd heeft, verband houdt met 
zijn eigen bedrijvigheid in de onderneming (Rb. Charleroi, I9 december 
I968, hervormt Vred. Jumet, IS maart I967, De Verz., I969, 41). De 
jonge werknemer die tijdens de arbeidsuren met de machine die hij sedert 
drie dagen bedient, experimenteert, geeft veruiterlijking aan de normale 
drang om meer handigheid te verwerven in het gebruik van de hem toe
vertrouwde machine. Zijn jeugdige leeftijd en de normale weetgierigheid 
eigen aan zijn leeftijd hebben zijn nieuwsgierigheid geprikkeld; dit ex
perimenteren client niet te worden beschouwd als een eenvoudig spel of 
tijdverdrijf (Rb. Mechelen, IO mei 1965, R. W., 1966-67, 352; Pas., 1966, 
III, 46). 

21. SPEL 

De jonge werknemer die tijdens de arbeidsuren de machine experimen
teert die hij sedert drie dagen bediende, geeft veruiterlijking aan de nor
male drang om meer handigheid te verwerven; dit experimenteren client 
niet te worden beschouwd als een eenvoudig spel of tijdverdrijf (Rb. 
Mechelen, 10 mei 1965, R. W., 1966-67, 352; Pas., 1966, III, 46). 

22. TWIST 

De werknemer, gekwetst tijdens een twist die ontstaan is tussen twee 
werkgevers betreffende het recht om bevelen te geven aan de werknemers 
omtrent het werk, kan beschouw:d worden als het slachtoffer van een ar
beidsongeval ; deze twist is immers een gebeurtenis die verband houdt 
met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Rb. Ant~erpen, 7 februari 
1967, ].T., 1967, 352). 

23. DRONKENSCHAP 

De werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
overvloedig alcohol drinkt, begaat een fout die de toepassing van de wet
geving niet uitsluit (Cass., 20 oktober 1966, R.G.A.R., 1968, 7988). 



24· DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN REDDING 

De werkzaamheden van de werknemer zijn niet beperkt, tot zijn tech
nische, gewone verplichtingen, maar zij omvatten ook de verplichtingen 
die wegens billijkheid of goede trouw vervuld worden (Par!. Besch., 
Kamer, Zitting 1901-02, nr. 302, XXXI, biz. 112). De hulp geboden aan 
iemand die in groot gevaar verkeert, is niet aileen een morele plicht van 
menselijke solidariteit, maar een wettelijke verplichting, waarvan de niet
naleving zelfs strafbaar wordt gesteld. De werknemer die het slachtoffer 
is van een ongeval in dergelijke omstandigheden overkomen, kan aanspraak 
maken op forfaitaire vergoedingen (Cass., 2 februari 1967, R. W., 1968-
1969, 949). 

25. ZELFMOORD 

De arbeidsongevallenregeling vindt toepassing indien de zelfmoord, ge
pleegd door het slachtoffer van een arbeidsongeval, het gevolg is van be
langrijke geestesstoornissen die ontstaan of verergerd zijn door het ongeval 
(Vred. Borgerhout, 25 november 1966 en 1 I juli 1969, De Verz., 1970, 
z626;- vgl. : Cass., 29 september 1961, Pas., 1962, I, 122, zie: vorig over
icht, nr. 25, T.P.R., 1967, 259). 

26. MooRn 

De werknemer die tijdens de arbeid het slachtoffer is van een moord, kan 
aanspraak maken op forfaitaire vergoedingen in toepassing van de arbeids
ongevallenwet (Rb. Brussel, 23 februari 1965, R.G.A.R., 1966, 7690). 

27. HET BEDRIJFSMILIEU 

De werknemer die het slachtoffer is van een ongeval te wijten aan het 
bedrijfsmilieu waar hij tewerkgesteld is, kan aanspraak maken op de for
faitaire vergoedingen. Zie daarover meer in het vorig overzicht, nr. 27, 
T.P.R., 1967, 259; - alsook hoven, nr. 20 e.v. 

28. BEWIJS 

Bij toepassing van artikel I, zesde lid W.A.O. wordt een ongeval, dat 
overkomen is tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, als een 
arbeidsongeval beschouwd, zelfs indien dit te wijten is aan de schuld of 
aan de ongehoorzaamheid van de getroffene, tenzij het bedrijfshoofd het 
bewijs levert dat het ongeval vreemd is aan de voorwaarden waarin het 
slachtoffer zijn bedrijvigheid heeft moeten uitoefenen (de werknemer 
werd overreden op het ogenblik dat hij onderweg een duif wilde opvangen) 
(Cass., 27 december 1965, Pas., 1966, I, 520). Het wettelijk vermoeden 
van artikel 6, zesde lid W.A.O. vindt enkel toepassing indien het bestaan 
van het o~geval bewezen is (Cass., 24 december 1965, Pas., 1966, I, 573). 
Het overlijden van het slachtoffer kan toegeschreven worden aan een 



arbeidsongeval indien de hypothese van een natuurlijke dood of van zelf
moord afgewezen wordt (Rb. Brussel, 23 februari 1965, R.G.A.R., 1966, 
7690). 

AFDELING 3 

ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

29· WETGEV1NG 

Wanneer de werknemer arbeid verricht, is de arbeidsongevallenwet van 
toepassing. Wanneer hij daarentegen de weg naar en van het werk aflegt, 
client de besluitwet van 13 december 1945 toegepast (zie daarover meer in 
het vorig overzicht, nr. 29, T.P.R., 1967, 259). 

Het begrip ongeval heeft dezelfde draagwijdte in deze beide regelingen 
(zie: Cass., 26 mei 1967, Pas., 1967, I, u68; - Cass., 30 juni 1967, Pas., 
1967, I, 1278). 

30· WETGEV1NG 

De besluitwet van 13 december 1945 bepaalt de weg naar en van het werk 
(art. 2, tweede en derde lid). 

§ r. BEPALING VAN DE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

31. PLAATS VAN DE ARBEID 

De plaats waar de werknemer arbeid verricht is iedere plaats waar hij zich 
in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bevindt, iedere 
plaats waar hij in rechte onder het gezag van zijn werkgever staat. De 
traditionele feesten die in de aanwezigheid en met de toestemming van de 
werkgever worden gevierd, maken deel uit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst (Cass., I februari 1968, Pas., 1968, I, 684, bevestigd 
door Rb. Nijvel, 5 februari 1969, De Verz., 1970, 791). 

De werknemer die op een zaterdag naar het station gaat om er zijn week
abonnement af te halen, dat gedeeltelijk door de werkgever werd betaald, 
bevindt zich op de normale weg naar en van het werk indien het blijkt 
dat deze dag de enige was waarop hij dit abonnement, dat noodzakelijk 
was om naar zijn werk te gaan, kon afhalen (Cass., 27 maart 1969, ]. T., 
1969, 421; Pas., 1969, I, 669; R.G.A.R., 1970, 8523; - vonnis a quo: 
Vred. Noord-Namen, 9 januari 1970, fur. Liege, 1969-70, 213). 

Het begrip plaats van de arbeid verschilt naar gelang er een arbeidsover
eenkomst of een leerovereenkomst bestaat. De plaats waar de leerling 
onderwijs volgt in toepassing van zijn leerovereenkomst, maakt deel uit 
van de plaats van de arbeid; de weg tussen het verblijf en de onderwijs
instelling client als weg naar en van het werk te worden beschouwd (Rb. 
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Luik, 16 december 1968, De Verz., 1969, 35; R.G.A.R., 1969, 8276). 
De weg die de werknemer aflegt om een geneeskundig attest, waaruit zijn 
arbeidsongeschiktheid uit arbeidsongeval blijkt, aan zijn werkgever te 
brengen, werd niet als de weg naar en van het werk beschouwd (Vred. 
Couvin, 19 december 1966, Bull. Ass., 1967, 551). Deze uitspraak is in 
tegenstrijd met het arrest van het hof van cassatie van 17 februari 1961, 
(Pas., 196r, I, 656; - zie: vorig overzicht, nr. 31, T.P.R., 1967, 260). 
Wanneer een arbeider, met de toestemming van zijn werkgever, het werk 
later dan gewoonlijk mag aanvangen en eerst naar een privegeneesheer 
gaat, vindt de besluitwet van 1945 geen toepassing; ook de arbeidsonge
vallenwet vindt in dit geval geen toepassing. Het is zonder belang dat de 
afgelegde weg ongeveer dezelfde weg was als deze naar het werk (Rb. 
Antwerpen, 9 oktober I967, De Verz., 1968, 669; R. W., 1967-68, 855; 
R.G.A.R., 1968, 7969). Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst, echter niet de arbeids
overeenkomst zelf, vermits bepaalde verplichtingen van toepassing blijven. 
Wanneer de werkgever een geneeskundige dienst heeft ingericht waar de 
werknemer op uitnodiging van de verzekeraar naar de geneesheer van 
deze laatste gaat, is het ongeval dat tijdens de aflegging van deze weg 
overkomt, geen ongeval op de weg naar en van het werk (Scheidsrechterlijke 
commissie Patronale Kas, 20 september I968, De Verz., 1969, 29). Er 
client evenwel te worden opgemerkt dat de getroffene gehandeld had over
eenkomstig artikel I I35 B.W., hetwelk voorziet dat de overeenkomsten 
niet alleen verplichten tot hetgeen daarin is bedongen, maar tot alles 
wat de billijkheid, de gewoonte of de wet voorzien. 

In een vonnis van I maart 1966 verklaart de burgerlijke rechtbank te 
Doornik dat de werknemer die tijdens de arbeidsuren met toestemmng 
van de werkgever huiswaarts keert om bij zijn zieke echtgenote te gaan 
bij ongeval geen aanspraak heeft op de forfaitaire vergoedingen omdat 
hij de weg heeft afgelegd om strikt persoonlijke redenen (Rb. Doornik, 
I maart 1966, Bull. Ass., Ig66, 887). 

32· VERBLIJFPLAATS 

De term verblijfplaats houdt niet in dat de werknemer slechts een ver
blijfplaats mag hebben. Het appartement dat het slachtoffer gehuurd 
heeft om er tweemaal per week met zijn vriendin te verblijven, kan be
schouwd worden als verblijfplaats in de zin van artikel I van de besluit
wet, des te meer dat de voorwerpen die er gevonden werden en de ver
zekeringen die de getroffene genomen had, erop wijzen dat hij deze flat 
als verblijfplaats beschouwde (Cass., 12 mei 1967, Pas., 1967, I, I069; 
R.G.A.R., 1969, 8171). Uit de aanhoudende wil van de werkneemster 
bepaalde vrije uren in het gemeubeld appartement door de brengen waar 
zij haar woonplaats had behouden, niettegenstaande het bestaan van een 
verblijf op de plaats waar zij haar werk verrichtte, kan worden afgeleid 
dat dit appartement het karakter van een verblijf in de zin van artikel I 



van de besluitwet had. De omstandigheid dat zij er wegens de arbeids
prestaties niet kon overnachten, verandert het voornemen van de werk
neemster niet om in dit appartement een woning te behouden (Cass., 2 
februari 1967, De Verz., 1968, 31 I; R. W., I968-69, 449; f. T., 1967, 628; 
R.G.A.R., I968, 8oo8). Het hof van cassatie stelt niet als vereiste, dat de 
werknemer in zijn verblijfplaats logeert. 

Artikel I van de besluitwet van 1945 vereist niet dat de werknemer, om 
zich op de weg van en naar het werk te bevinden, zijn verblijfplaats ver
laat; dit artikel houdt aileen de omschrijving in van de weg, die de werk
nemer moet volgen; het verblijf, d.w.z. de plaats waar dit verblijf gevestigd 
is, wordt als punt van vertrek of van aankomst aangegeven, naargelang hij 
zich naar zijn werk begeeft of ervan terugkeert (Cass., 27 november I969, 
R. W., I969-70, 1225; f. T., I970, 25; Pas., I970, I, 288; R.G.A.R., 1970, 
8413). 
De werknemer die met zijn echtgenote de nacht heeft doorgebracht bij 
zijn ouders en die de weg naar zijn werk aflegt na een kleine omweg te 
hebben gemaakt om zijn echtgenote naar haar ouders te gaan voeren, be
vindt zich niet op de weg. naar en van het werk indien het niet blijkt dat 
de getroffene de bedoeling heeft gehad, om, al ware het tijdelijk, zijn ver
blijf bij zijn ouders te vestigen, of dat het ouderlijk huis voor hem als 
een tweede verblijfplaats gold (Cass., 6 maart 1970, R. W., 1970, 7I, 
359; Pas., I970, I, 587). Het ongeval dat een werknemer overkomt op de 
weg van het werk naar het campingoord waar de getroffene tijdens de 
vakantieperiode met zijn gezin tijdelijk verblijft, is niet gebeurd op de 
weg van en naar het werk (Gent, 30 juni I966, Pas., I966, II, 125). 

33• PLAATS WAAR DE ARBEIDER GAAT ETEN 

De werknemer die na het werk regelmatig bij zijn toekomstige schoon
ouders gaat eten en op de weg verongelukt, is het slachtoffer van een on
geval overkomen op de weg naar en van het werk (Vred. Limburg, 23 
februari I968, R.G.A.R., I968, 8o3I). De bediende die tijdens de middag
pauze de lokalen van het kantoor verlaat om bij een winkelier iets te gaan 
kopen ter aanvulling van haar maaltijd die zij van huis meebracht en op 
het kantoor gebruikte, bevindt zich op het ogenblik van deze feiten niet 
op de normale weg naar en van het werk. De rechter mag het begrip zelf 
van de wegen die in artikel I van de besluitwet van 1945 op beperkende 
wijze zijn omschreven, niet uitbreiden. Het is zonder belang dat de winkel 
gelegen is op de normale weg die het slachtoffer had moeten afleggen 
om naar huis te gaan (Cass., 9 november I967, R. W., I968-69, 1177). 

34• PLAATS WAAR HET LOON WORDT UITBETAALD 

De werknemer die zes maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst 
bij zijn vroegere werkgever een postmandaat van de Nationale Kas voor 
Jaarlijkse Vakantie gaat afhalen, bevindt zich niet op de weg naar en van 
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het werk (Cass., 5 september 1969, Pas., 1970, I, II; - vonnis a quo: 
Vred. Mechelen, 28 januari 1966, T. vred., 1968, 58). Ook hij die op aan
vraag van zijn werkgever naar het huis van de werkgever gaat om er zijn 
loon te ontvangen, bevindt zich niet op de weg naar en van het werk 
(Cass., 7 januari 1970, Pas., 1970, I, 386). 

De werknemer die door een ongeval getroffen wordt wanneer hij terug
komt van de plaats waar het loon wordt uitbetaald, valt onder de toepas
sing van de besluitwet van 1945, al heeft hij zijn loon niet persoonlijk 
ontvangen maar aan een werkmakker gevraagd dit in zijn plaats te willen 
ontvangen (Scheidsrechterlijke commissie Gemeenschappelijke Kas Char
bonnage du Couchant de Mons, 28 februari 1966, R.G.A.R., 1966, 7754). 

§ 2. DE NORMALE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

35• 0PENBARE OF PRIVATE WEG 

De rechtspraak is jarenlang verdeeld geweest over de vraag of de normale 
weg naar en van het werk beperkt is tot de openbare weg (zie : vorig 
overzicht, nr. 35, T.P.R., 1967, 263). In een arrest van 23 oktober 1964 
heeft het hof van cassatie verklaard dat de werknemer die het slacht
offer is van een ongeval wanneer hij sedert geruime tijd zijn eigen goed 
betreden had, niet het slachtoffer is van een ongeval op de normale weg 
naar en van het werk (Cass., 23 oktober 1964, Bull. Ass., 1967, 535). Een 
groot deel van de rechtspraak heeft de wettekst echter in ruime zin uit
gelegd, en verklaard dat de uitdrukking weg naar of van het werk niet client 
begrepen in de zin van openbare weg (zie o.m.: Vred. Namen, 25 februari 
1966, De Verz., 1970, 59; T. vred., 1966-67, 117; - Rb. Luik, 5 februari 
1965, Bull. Ass., 1965, 867; R.G.A.R., 1966, 7578). 
In een arrest van 28 april 1967 heeft het hof van cassatie duidelijk gesteld 
dat de weg naar of van het werk niet noodzakelijk de openbare weg is, en 
de weg niet uitsluit die de arbeider op zijn erf moet afleggen in verband 
met de noodzakelijkheid, waarin hij zich bevindt, zich naar de in deze 
regeling omschreven plaatsen te begeven of ervan terug te keren ; dat de 
verblijfplaats deze aanhorigheden van de eigenlijke aldus af te leggen 
weg niet omvat en dat deze dienen te worden beschouwd als een deel 
van de af te leggen weg (Cass., 28 april 1967, R. W., 1967-68, 1436; Bull. 
Ass., 1968, 318; Pas., 1967, I, 1022; R.G.A.R., 1968, 8030). R. Close 
heeft deze toepassing van de regeling vooropgesteld (R. Close, Etude 
juridique des accidents sur le chemin du travail, Bull. Ass., 1967, 47; - in 
dezelfde zin: Vred. Fexhe-Slins, 14 januari 1970, T. vred., 1967, 281). 

36. DE GEOGRAFISCH NORMALE WEG 

In de voordracht aan de Regent die de besluitwet van 1945 voorafgaat, 
wordt verklaard dat de normale weg niet noodzakelijk de rechtstreekse 
weg is, doch dat de weg niet meer normaal kan genoemd worden van zo-
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dra de werknemer uit eigen beweging en zonder voldoende redenen een on
gewone omweg maakt. De omstandigheid dat er zich een ongeval voordoet 
op een weg die gesloten of verboden is, impliceert niet dat het zich niet 
voordoet op de weg naar of van het werk. Zulke weg kan het karakter 
van normale weg verliezen wanneer de rechter vaststelt dat het slachtoffer 
vrijwillig een weg heeft genomen die verboden is wegens bijzondere ge
varen welke hij vertoont (Cass., 18 november 1966, De Verz., 1968, 949; 
Pas., 1967, I, 370; R.G.A.R., 1968, 8095). De werknemer die zich naar 
zijn garage begeeft om zijn wagen te halen en die een omweg maakt om 
eerst te gaan zien of de weg toegankelijk is voor de wagens, bevindt zich 
op de normale weg naar en van het werk (Cass., 28 november 1968, Pas., 
1970, I, 293). Hij die zich naar zijn werk begeeft en die door een ongeval 
wordt getroffen op de normale weg tussen zijn bedrijf en de plaats van de 
arbeid, op een normaal tijdstip, en wegens een risico dat eigen is aan de 
verplaatsing, is het slachtoffer van een ongeval op de arbeidsweg over
komen; de wet vereist niet dat het slachtoffer van zijn verblijf zou ver
trokken zijn (Cass., 27 november 1969, Pas., 1970, I, 288 : de getroffene 
had de nacht doorgebracht bij zijn ouders die op de geografische normale 
weg woonden). 

De werknemer die rond het middaguur naar een spijshuis gaat om er te 
gaan eten en die, vooraleer naar zijn werk te gaan, een omweg rriaakt om 
een brood te gaan kopen voor zijn avondmaal, doet een gerechtvaardigde 
omweg (Rb. Brussel, 28 maart 1964, R.G.A.R., 1967, 7888). 

37• NIET GERECHTVAARDIGDE OMWEG 

De normale weg naar en van het werk is niet noodzakelijk de weg die 
zonder onderbreking of omweg wordt afgelegd. Maar de weg is niet 
noodzakelijk normaal indien de onderbreking of de omweg gerechtvaardigd 
is door een wettige reden. Een grote omweg die gemaakt wordt om redenen 
andere dan overmacht, client niet meer als normale weg te worden be
schouwd (Cass., 25 april 1968, Pas., 1968, I, 1010; ]. T., 1968, 382; R.G. 
A.R., 1968, 8149 : de werknemer had een grote omweg gemaakt om samen 
met zijn moeder, om reden van persoonlijke aard, met de burgemeester 
te gaan spreken; - zie ook: Rb. Dendermonde, 25 februari 1969, R. W., 
1969-70, 819). 
Het dodelijk ongeval door verdrinking, gebeurd toen de werknemer per 
motorfiets van zijn werk terugkwam, moet beschouwd worden als gebeurd 
op de normale weg, indien de werkgever niet bewijst dat het slachtoffer 
een abnormale lange tijd heeft nodig gehad om de weg af te leggen of dat 
het slachtoffer zijn werk vroeger dan gewoonlijk had verlaten (Vred. 
Beringen, 27 maart 1964, T. vred., 1966, 291). 
De besluitwet vindt geen toepassing indien de getroffene om reden van 
persoonlijke aard een onverklaarbare omweg heeft gemaakt en hiervoor 
een groot aantal kilometers heeft afgelegd (Vred. Beringen, 26 maart 1965, 
De Verz., 1968, 939; - in dezelfde zin : Rb. Turnhout, 3 december 1969, 
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De Verz., I970, 257). Deze regeling vindt ook geen toepassing indien de 
getroffene zich na het einde van zijn dagtaak met zijn wagen naar de 
keuringsdienst had begeven en daarom een langere weg had afgelegd; de 
getroffene had het tijdstip en de weg vrij gekozen (Rb. Verviers, I I januari 
I967, De Verz., I968, 8oi; R.G.A.R., I968, 8o67). 

38. DE CHRONOLOGISCH NORMALE WEG 

De toelichting bij de besluitwet van I945 verklaart dat de normale weg 
niet altijd een weg is die zonder onderbreking wordt afgelegd; dat bij 
elke verplaatsing gewettigde onderbrekingen kunnen bestaan, en dat voor
al de lengte van de weg het oponthoud kan nodig maken om uit te rusten 
of om iets te gebruiken. 

39• REDENEN DIE DE ONDERBREK1NGEN VERRECHTVAARDIGEN 

De normale weg is niet noodzakelijk de weg die rechtstreeks en zonder 
onderbreking wordt afgelegd. De weg blijft het karakter van de normale 
weg behouden wanneer de omweg of de onderbreking door overmacht of 
door een wettige reden is verantwoord (Cass., 23 september I966, Bull. 
Ass., 1967, I053; Pas., I967, I, 84; - in dezelfde zin: Cass., I februari 
1968, De Verz., I970, 79I; Pas., I968, I, 684). Dit beginsel client te worden 
toegepast, zelfs indien het risico hierdoor zou verzwaard worden. (Cass., 
25 november I966, De Verz., I968, 50 I; R. W., I967-68, 484; f. T., I967, 
259; Pas., I967, I, 396; R.G.A.R., 1968, 7994;- vonnis a quo: Rb. Gent, 
23 februari I966, De Verz., I968, 501; - vgl. : Cass., 10 april I964, Pas., 
1964, I, 846). De onderbreking van de weg moet niet worden voorge
schreven door een wettige reden met uitsluiting van persoonlijke aange
legenheden (Cass., IS juni I967, De Verz., I968, 522; R. W., I967-68, 
48I; Pas., I967, I, I226; R.G.A.R., 1968, 8069;- in dezelfde zin : Brussel, 
8 oktober I965, Pas., I966, II, 230; R.G.A.R., 1967, 7869). De onder
breking moet niet noodzakelijk haar oorzaak vinden in een omstandigheid 
die eigen is aan de verplaatsingen in de wet bepaald (Cass., 4 januari 1968, 
De Verz., I968, 53 I; R. W., 1968-69, II87; f. T., 1968, I86; Pas., I968, 
I, 564; R.G.A.R., I968, 8070). De werknemer die de weg gedurende 
anderhalf uur onderbreekt om rust te nemen, kan beschouwd worden 
de weg om een wettige reden te hebben onderbroken (Cass., 29 november 
1968, R. W., I968-69, I645; f. T., 1969, u8; Pas., I969, I, 3I6; R.G.A.R., 
I970, 8479; - in dezelfde zin: Rb. Namen, 28 april I970, fur. Liege, 
I969-70, 276; - Rb. Tongeren, 22 december 1969, Pas., I970, 43; -
Vred. Gembloux, 26 september 1969; -fur. Liege, 1969-70, 3I). 

De afgelegde weg behoudt zijn karakter van de normale weg indien ener
zijds het ongeval overkomen is op de weg die de getroffene normaal moest 
afleggen om naar zijn werk te gaan, en anderzijds deze zijn woonst 3/4 uur 
vroeger had verlaten dan het ogenblik waarop hij had moeten vertrekken 
om op tijd op het werk te komen ; dit geldt ongeacht de beweegredenen 
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die de getroffene daartoe hebben bewogen (Cass., 19 december 1968, 
R. W., · I968-69, 1084; De Verz., I970, 229; Pas., 1969, I, 373). 
De weg houdt niet op de normale weg te zijn, indien de werknemer om 
reden van een incident op de weg op zijn stappen terugkeert (Cass., 20 
januari 1967, R. W., 1967-68, 885; ]. T., I967, 868; Pas., I967, I, 6o8; 
R.G.A.R., I968, 8053). 
Elk oponthoud, elke ontspanning dienen niet noodzakelijk te worden 
aanzien als in strijd met de bedoeling van de besluitwet van I945, die de 
normale arbeidsgewoonten als maatstaf heeft genomen. Deze regeling 
moet geplaatst worden in het kader van de sociale wetgeving, en aan de 
arbeider die wegens zijn arbeid gedurende I 6 uur van huis is kan het 
recht niet worden ontzegd onderweg een ogenblik sociaal contact te heb
ben (Rb. Gent, 30 juni 1967, bevestigt Vred. Nazareth, 25 januari I967, 
De Verz., I968, SI2; - in dezelfde zin: Rb. Brussel, I3 juni 1967, De 
Verz., I969, SIS;- Rb. Brugge, 13 februari I96S, Bull. Ass., I967, I048; 
- dit vonnis werd verbroken door Cass., 23 september I966, Bull. Ass., 
I967, 1053, maar bevestigd door Rb. Kortrijk, 2S april 1967, Bull. Ass., 
1967, IOS7). 
De feitelijke omstandigheden die het ongeval zijn voorafgegaan moeten 
enkel in acht worden genomen in de mate dat het ogenblik waarop het 
ongeval zich heeft voorgedaan niet meer als geografisch of chronologisch 
normaal dtende -te worden beschouwd; -in:dien het ongeval plaats-heeft 
gehad in de nabijheid van de arbeidsplaats enkele minuten vooraleer het 
werk aan te vatten, spelen de feitelijke omstandigheden die zich te voren 
hebben voorgedaan geen rol (Vred. Leuze, 23 september I968, De Verz., 
1969, 553). 

40. NIET GERECHTVAARDIGDE ONDERBREKING 

De weg naar of van het werk is niet noodzakelijk het rechtstreeks of het 
ononderbroken traject, doch dit laatste is niet meer normaal wanneer de 
arbeider het onderbreekt zonder dat zulks door overmacht of een wettige 
reden is verantwoord (Cass., 23 september I966, Pas., 1967, I, 84; -
Cass., I februari I968, De Verz., 1970, 79I; Pas., I968, I, 684; - zie ook: 
Vred. Tienen, 9 december I968 en I4 april I969, De Verz., 1970, 236; -
Rb. Dendermonde, 7 mei 1969, De Verz., 1969, S42). 

41. BEWIJS 

Het slachtoffer van een wegongeval moet het bewijs voorleggen dat de 
onderbreking te wijten is aan een wettige oorzaak (Cass., 24 januari 1968, 
Pas., 1968, I, s64; -in dezelfde zin: Rb. Marche en Famenne, I7 juni 
1966, T. vred., I966-67, 66). Wanneer een abnormale tijdsspanne ver
lopen is tussen het einde van het werk en het ogenblik van het ongeval, 
en uit een geheel van vaste en samenvallende vermoedens blijkt dat de 
laattijdigheid aileen kan worden toegeschreven aan gewettigde redenen 
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of aan overmacht, client de besluitwet van 1945 te worden toegepast 
(Rb. Brussel, 13 juni 1967, R.G.A.R., 1968, 8oo9). 

§ 3· HET RISICO VERBONDEN AAN DE NORMALE WEG NAAR EN VAN 
HET WERK 

42· WETGEVING 

Bij toepassing van artikel I van de besluitwet vallen de vergoedingen ten 
laste van het bedrijfshoofd indien het slachtoffer of zijn rechthebbenden, 
bewijzen dat het ongeval aan een met die weg onafscheidelijk verbonden 
risico te wijten is. Dit risico wordt in artikel 2 nader omschreven : 
Ieder risico dat enig verband houdt met de noodzakelijkheid, waarin de 
arbeider zich bevindt, om zich te verplaatsen teneinde zich naar de hier
boven bedoelde plaatsen te begeven en ervan terug te keren. De fout die 
geen enkel verband houdt met de af te leggen weg, wordt in het risico 
niet begrepen. 

43• ScHULD VAN HET SLACHTOFFER 

Het risico verbonden aan de weg omvat ieder feit dat enig verband houdt 
met de aflegging van de weg, zelfs indien dit te wijten is aan de schuld 
van het slachtoffer ; alleen de fout die geen enkel verband houdt met de 
weg valt buiten het risico (Rb. Doornik, 10 januari 1967, De Verz., 1969, 
746). De hulp geboden aan iemand die in groot gevaar verkeert is niet 
alleen een morele plicht van menselijke solidariteit maar een wettelijke 
verplichting waarvan de niet naleving als misdrijf strafbaar wordt gesteld; 
het risico opgelopen door de werknemer die tijdens de wegaflegging ver
plicht was hulp te bieden aan iemand die in groot gevaar verkeerde, is 
een risico dat onafscheidelijk verbonden is aan die weg. De vaststelling 
dat de werknemer niet in de op de weg stilstaande wagen kon blijven, 
zonder zich bloot te stellen aan het dreigend risico van een ernstig gevaar 
voor fysische integriteit, verantwoordt wettelijk de beslissing waarbij 
wordt verklaard dat hem niet kan worden verweten dat hij in de algemene 
opwinding, de rijweg heeft willen oversteken om een andere reden dan om 
hulp te bieden aan de slachtoffers (Cass., 2 februari 1967, R. W., 1968-69, 
449; ]. T., 1967, 628; R.G.A.R., 1968, 8oo8). 
lndien het slachoffer op het ogenblik van de feiten in een dronken toestand 
is, vervalt het recht op vergoeding enkel wanneer het verband tussen het 
ongeval en de toestand van het slachtoffer bewezen wordt; de besluitwet 
vindt geen toepassing indien de getroffene een hoog alcoholgehalte in het 
bloed had en zijn wagen in het midden van de weg bestuurde (Rb. Luik, 
2 mei 1968, De Verz., 1968, 999; - zie ook : Rb. Doornik, 10 januari 
1967, De Verz., 1969, 746). Een vonnis van de burgerlijke rechtbank te 
Antwerpen verklaart dat de val die het gevolg is van een onvoorzichtig
heid, als een normaal risico moet worden beschouwd ; dat dit echter niet 
geldt indien de onvoorzichtigheid van het slachtoffer het gevolg is van 
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het vrijwillig oponthoud van de getroffene, die de trappen van het station 
in voile vaart heeft moeten aflopen om zijn trein niet te missen en met 
het hoofd tegen een muur is terechtgekomen (Rb. Antwerpen, I 3 april 
1970, De Verz., 1970, 813). 

De werknemer die na zijn dagtaak huiswaarts keert en onderweg een be
stuurder, wiens wagen was blijven stilstaan, helpt bij het opzij zetten er
van en op dat ogenblik door een ongeval getroffen wordt, is het slacht
offer van een risico dat verbonden is aan de weg naar en van het werk; 
dit geldt echter enkel voor zover het slachtoffer geen te gevaarlijke daad 
stelt die volledig in wanverhouding staat tot het beoogde resultaat (Rb. 
Charleroi, 21 mei 1966, R.G.A.R., 1967, 7775). De werknemer die op de 
weg van het werk wegens een windstoot van zijn fiets valt, is het slachtoffer 
van een ongeval dat veroorzaakt werd door een uitwendige kracht die 
een risico verbonden aan de weg van de arbeid uitmaakt (Rb. Gent, 1 

maart 1968, De Verz., 1968, 713; - zie ook: Rb. Luik, 19 december 1968, 
fur. Liege, 1968-69, 268). 

44· VooRBESCHIKTHEID 

Het begrip ongeval heeft dezelfde betekenis in de wegongevallen als in 
de arbeidsongevallenwet; uit de definitie zelf van het be grip, zoals door 
het hof van cassatie aangegeven, blijkt dat er in beide gevallen geen re
kening client te worden gehouden met de voorbeschiktheid van de getroffene 
(zie boven, nr. 7 en II, blz. 273 en 279). 

Zie daarover hoven, nr. 10, blz. 277. 

46. BEWIJS 

Het slachtoffer van een ongeval moet het bewijs leveren dat deze gebeur
tenis op de weg naar of van het werk is gebeurd (Cass., 8 december 1967, 
Pas., 1968, I, 473). De rechter kan het bewijs van de omstandigheden 
waarin een ongeval op de weg naar en van het werk is overkomen, op de 
verklaringen van de getroffene zelf steunen (Cass., II oktober 1968, Pas., 
1969, I, r61; R.G.A.R., 1970, 8438). Er is geen tegenstrijdigheid in de 
motivering indien de rechter vaststelt:enerzijds dat het ongeval, overkomen, 
op de weg naar en van het werk, veroorzaakt werd door een risico dat 
eigen is aan de weg, en anderzijds dat de oorzaak van het ongeval niet 
bekend is (Cass., 6 februari 1969, Pas., 1969, I, 514). 



HooFDSTUK III 

DE SCHADEVERGOEDING 

AFDELING I 

AARD VAN DE SCHADE 

47· BEPALING 

De arbeidsongevallen- en wegongevallenwet voorzien vergoedingen en 
renten bij arbeidsongeschiktheid, uitkeringen voor begrafeniskosten, 
renten bij overlijden, en vergoedingen voor geneeskundige verzorging. 
De morele schade alsook de schade aan de goederen worden uit het wer
kingsveld van deze regelingen uitgesloten (zie: vorig overzicht, nr. 46, 
T.P.R., 1967, 270). De beschikkingen van de wet die betrekking hebben 
op de regeling van de vergoedingen die aan slachtoffers van arbeids- en 
wegongevallen moeten worden toegekend zijn van openbare orde. Bij wets
wijziging moet de nieuwe wet worden toegepast, zelfs op de vergoedingen 
die verschuldigd zijn op grond van een vorig ongeval dat gebeurd is v66r, 
maar waarvan de gevolgen blijven voortbestaan · na het van kracht wor
den van deze wet; dit geldt echter niet indien de vergoedingen op het 
ogenblik definitief geregeld zijn (Cass., 21 oktober 1966, R.G.A.R., 1967, 
7866). 
De werkgever die de belofte heeft gedaan het slachtoffer volledig te ver
goeden kan het karakter van openbare orde van de regeling inroepen om 
niet te worden gehouden tot betaling van een hoger bedrag dan de for
faitaire vergoedingen, indien het niet bewezen is dat hij een opzettelijke 
fout heeft begaan (Rb. Antwerpen, 7 februari 1967, f. T., 1967, 352). 

48, 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONGEVAL EN SCHADE 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval moet het bestaan van een oor
zakelijk verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid bewijzen ; 
in geval dit bewijs in toepassing van artikel 1349 B.W. op vermoedens 
steunt, moet de rechter de vermoedens aanduiden waarop zijn beslissing 
gegrond is (Cass., 4 februari 1965, Bull. Ass., 1967, 263). Het slachtoffer 
heeft recht op de forfaitaire vergoedingen indien het overlijden van de 
getroffene aan het ongeval te wijten is; het bewijs van het gedeeltelijk 
oorzakelijk verband tussen ongeval en schade kan op een morele zekerheid 
steunen (Rb. Verviers, 20 mei 1970, fur. Liege, 1970-71, 61). Dit geldt 
ook indien de schadelijke gevolgen door het ongeval veroorzaakt slechts 
later zichtbaar worden (Rb. Verviers, 20 mei 1970, ]. T., 1970, 653). De 
arbeidsongevallenregeling beoogt de schade te vergoeden die voortvloeit 
uit het ongeval zelf, en geenszins de schade die voortvloeit uit de gevolgen 
van een rechterlijke beslissing. De rechter mag geen rekening houden 
met de geestelijke toestand van de getroffene die door een rechterlijke be
slissing zou kunnen bei:nvloed worden naargelang de arbeidsongeschikt-
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heid als tijdelijk of als blijvend wordt erkend (Vred. Noord-Namen, 22 
maart I968, fur. Liege, I969-70, I59). 
Indien de bediende bij de uitvoering van zijn arbeid betrokken wordt 
bij een verkeersongeval, waarvan hij zeer onder de indruk is, in een shock
toestand verkeert en nog geen uur na het ongeval overlijdt, en wanneer 
de lijkschouwing uitwijst dat hij aan een chronische hartkwaalleed en aan 
deze hartziekte is overleden, mag worden gezegd dat het ongeval de oor
zaak was van de hartcrisis en client het overlijden als een arbeidsongeval 
te worden beschouwd (Vred. Poperinge, I6 december I965, R. W;, I966-
67, I347). 

49· VooRBESCHIKTHEID 

Wegens het forfaitair karakter van het wettelijk stelsel client de arbeids
ongeschiktheid in haar geheel te worden geschat, zodat de ziekelijke toe
stand van de getroffene buiten beschouwing client te worden gelaten van 
zodra het ongeval minstens gedeeltelijk de oorzaak is van deze ongeschikt
heid (Cass., 3I maart I966, R.G.A.R., I967, 7944;- zie ook: Rb. Luik, 
3 november 1964, R.G.A.R., I966, 7636; - en hoven, nr. I I). 

50. VERERGERING IN DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER 

Het gehomologeerd akkoord waarin het slachtoffer enkele dagen voor de 
zelfmoord erkend wordt behept te blijVen met eeil blijvende arbeidson~ 
geschiktheid van 7 % wegens subjectief postcommotioneel syndroom ten 
gevolge van een arbeidsongeval, moet niet in aanmerking worden genomen 
indien het blijkt dat het slachtoffer op het ogenblik van de ondertekening 
van het proces-verbaal aan erge geestesstoornissen leed (Vred. Borgerhout, 
25 november I966 en II juli I969, De Verz., I970, 626). 

51. HEELKUNDIGE BEWERKING 

Indien de arbeidsongeschiktheid die de werknemer ten gevolge van een 
arbeidsongeval heeft ondergaan, ingevolge een verkeerde of ongepaste 
geneesku~1dige behandeling, door de geneeskundige dienst van de werk
gever verstrekt, verergert, moet deze verergering begrepen worden in de 
gevolgen van het arbeidsongeval (Vred. Gent, 6 september I967, Pas., 
I968, III, 4). Wanneer de geneeskundige dienst van de verzekeraar wei
gert een heelkundige bewerking uit te voeren, heeft het slachtoffer het 
recht zich tot een andere geneeskundige dienst te wenden. Hierdoor 
wijzigt hij noch verzwaart hij willekeurig het risico door de wet aan de 
werkgever opgelegd. In geval van tegenstrijdige adviezen kiest het slacht
offer vrij ; de keuze is aileen ingegeven door het verlangen de gevolgen 
van het ongeval te verminderen (Vred. Jehay-Bodegnee, IO februari I967, 
T. vred., I967, 201). 



AFDELING 2 

DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

§ r. ALGEMENE REGELEN 

52· BEPALING 

De arbeidsongevallenwet vergoedt de schade die voortvloeit uit de ver
mindering of het verlies van de mogelijkheid om een normaal loon te 
verdienen (zie daarover: vorig overzicht, nr. 51, T.P.R., 1967, 271). De 
arbeidsongeschiktheid wordt echter verschillend beoordeeld naargelang 
zij tijdelijk of blijvend is. 

53· 8CHATTING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

De arbeidsongeschiktheid van. het slachtoffer van een arbeidsongeval 
moet economisch en niet anatomisch of fysiologisch beoordeeld worden 
(Vred. Messancy, 29 mei 1968, fur. Liege, 1968-69, 190). De deskundige 
is in het bijzonder bevoegd om de letsels anatomisch en fysiologisch te 
beschrijven, maar hij heeft geen bijzondere kennis om zich uit te spreken 
over de economische weerslag van het arbeidsongeval (Rb. Hasselt, 9 
maart 1965, Bull. Ass., 1967, 282). 

De werknemer die zijn overblijvende arbeidsgeschiktheid- 25% - niet 
meer kan gebruiken en door arbeid in zijn bestaan voorzien, kan beschouwd 
worden als volledig arbeidsongeschikt, zelfs indien dit gedeeltelijk te 
wijten is aan zijn voorafbestaande ziekelijke toestand (Cass., 31 maart 
1966, R.G.A.R., 1967, 7944). De schatting van de arbeidsongeschiktheid 
client te gebeuren onafgezien de voorbeschiktheid van het slachtoffer (Rb. 
Luik, 3 november 1964, R.G.A.R., 1966, 7636). 

Indien het verslag van de geneesheer betreffende het onderzoek van het 
slachtoffer in een taal is opgesteld die niet de moedertaal is van de getrof
fene, moet de rechter geen rekening houden met dit verslag; bij geestes
onderzoek kan niet worden aangenomen dat een dergelijk grondig onder
zoek kan geschieden in een andere taal dan de moedertaal van de getroffene 
(Vred. Berchem, 7 november 1967, R. W., 1967-68, 1093). 

Indien het invaliditeitsbarema vergoedingen voorziet voor linkshandigen 
en het slachtoffer aan zijn linkerhand is getroffen maar praktisch twee
handig is, dienen de vergoedingen niet te worden berekend op grond 
van het barema voorzien voor letsels aan de actieve hand (Rb. Kortrijk, 
13 december 1966, Bull. Ass., 1967, 547). 

54• DUBBELE ONGESCH1KTHEID 

Zie: vorig overzicht, nr. 53, T.P.R., 1967, 273. 

299 



55• 0PEENVOLGENDE ONGEVALLEN 

De vergoeding die bij blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
een arbeidsongeval wordt toegekend, beoogt de werknemer te vergoeden 
in de mate waarin het ongeval zijn arbeidsgeschiktheid heeft aangetast. 
Bij opeenvolging van ongevallen moet er geen rekening worden gehouden 
met de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een vorig ongeval; het 
laatste ongeval wordt vergoed op grond van het basisloon dat de getroffene 
verdiend heeft gedurende het jaar dat het ongeval is voorafgegaan. Het 
percentage van de uit het eerste ongeval ontstane ongeschiktheid mag 
niet worden afgetrokken van het percentage van de arbeidsongeschiktheid 
die door het tweede ongeval wordt veroorzaakt (Cass., 6 maart 1968, De 
Verz., 1970, 431; R. W., 1968-69, u89; ]. T., 1968, 291; Pas., 1968, I, 
846; R.G.A.R., 1968, 8065;- in dezelfde zin: Cass., 31 oktober 1969, 
R. W., 1969-70, 1695; ]. T., 1970, 66; Pas., 1970, I, 190; R.G.A.R., 1970, 
8437; - anders: Rb. Verviers, 18 december 1963, Bull. Ass., 1967, 263). 

56, ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN EN LOON 

Zowel bij tijdelijke als bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is 
de vergoeding gelijk aan het verschil tussen het loon dat het slachtoffer 
voor het ongeval ontving en het loon dat het kan verdienen alvorens her
steld te zijn. Over de onenigheid die jarenlang in de rechtspraak daarover 
heeft geheerst, zie: vorig overzicht, nr. 55, T.P.R., 1967, 273. 

Bij toepassing van artikel 28bis van de wet op de arbeidsovereenkomst 
voor de arbeiders heeft de werknemer die het slachtoffer is van een ar
beidsongeval, recht op het normaal loon gedurende een periode van 7 
dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. De 
tekst maakt geen onderscheid tussen de arbeidsongeschiktheid die onmid
dellijk volgt op het ongeval en deze die later ontstaat ten gevolge van een 
wederinstorting die het gevolg is van het ongeval (W.R. Luik, 12 december 
1967, Pas., 1969, III, I; - in dezelfde zin: W.R. Ber. Luik, 6 juni 1967, 
1967, Pas., 1967, III, 134; het slachtoffer heeft recht op het gewaarborgd 
loon zelfs indien hij hervalt na de homologatie van het akkoord). 
De arbeidsongevallenvergoedingen worden niet verminderd of ontzegd 
indien het slachtoffer zijn volledig loon behoudt of zelfs een hoger loon 
ontvangt (Luik, 18 november 1969, fur. Liege, 1970-71, 25; -in dezelfde 
zin: W.R. Ber. Bergen, 5 november 1970, J. T. T., 1970, 148). 

De werkgever die aan het slachtoffer volledig loon heeft betaald gedurende 
de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, mag het bedrag van de 
wettelijke vergoedingen die hem door de verzekeraar uitgekeerd werden 
niet voor zich houden ; hij kan deze verplichting noch krachtens de wet, 
noch krachtens een overeenkomst ontwijken. Hij heeft de betaling gedaan 
ofwel om humanitaire redenen, ofwel met de hoop de sommen terug te 
bekomen; in dit geval had hij zijn wil schriftelijk moeten vastleggen (Vred; 
Chatelet, 26 januari 1967, Bull. Ass., 1967, 788; Pas., 1967, III, 76). 
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Indien de werkgever ten voordele van zijn personeel een collectieve ver
zekering heeft aangegaan die aanvullende vergoedingen in geval van 
arbeidsongeval of wegongeval voorziet, heeft de bediende die het slacht
offer is van een ongeval recht op zijn volledige wedde vermeerderd met de 
vergoedingen, renten of kapitalen die in voornoemde verzekeringspolis 
ten aanvullende titel zijn voorzien (W.R. Charleroi, 24 juni 1969, ]. T., 
!969, 530). 

57• TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

De tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld met inachtneming 
van het beroep dat de getroffene op het ogenblik van het ongeval uit
oefende (Cass., 9 mei 1969, Pas., 1969, I, 8o8; - in dezelfde zin : Vred. 
Mechelen, 9 oktober 1964, R. W., 1965-66, I 126). 

De eerste 28 dagen van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid die op 
grond van 8o% van het gemiddeld dagloon vergoed worden, moeten niet 
op elkaar volgen. Indien deze arbeidsongeschiktheid onderbroken wordt 
gedurende de periode van 28 dagen om na het verstrijken van die periode 
te herbeginnen, moet de vergoeding van 8o% worden berekend op de 
eerste 28 dagen effectieve arbeidsongeschiktheid en niet op de 28 kalender
dagen te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid (Cass., 
16 april 1970, De Verz., 1970, 655; ]. T., 1970, 393; R.G.A.R., 1970, 
8222). In verband met de berekening van de termijn van eerste 28 dagen 
arbeidsongeschiktheid werden verschillende stellingen naar voren gebracht 
(zie daarover de noot van V. H. in De Verz., 1970, 66o). In hoger vermeld 
arrest verklaart het hof van cassatie dat de dagen arbeidsongeschiktheid 
moeten opgesomd worden, zelfs indien zij door periodes van genezing 
worden onderbroken. 

§ 2. BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID 

ss. AANVANG 

Bij toepassing van artikel 2, zesde lid W.A.O. wordt het vertrekpunt van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid ofwel door overeenkomst tussen par
tijen ofwel door eindvonnis vastgesteld. 

Bij homologatie van een akkoord tot toepassing van artikel 26 W.A.O. 
beperkt de vrederechter zich ertoe, nate hebben erkend dat de conventio
nele regeling van het ongeval overeenkomstig de wettelijke bepalingen is 
gebeurd, het bestaan vast te stellen van een overeenkomst tussen partijen 
gesloten. De uitgifte van het proces-verbaal van het plechtig contract 
wordt bekleed met de formule van tenuitvoerlegging (Cass., 23 oktober 
1965, Pas., 1966, I, 250). De overeenkomst die door de vrederechter 
werd gehomologeerd is nietig, indien de toestemming van de getroffene 
door dwaling aangetast is ; de arbeidsongevallenwetgeving is immers van 
openbare orde (Vred. Gembloux, 10 december 1965, ]. T., 1966, 241; 
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T. Vred., I96s-66, I27). De overeenkomst gesloten tussen de getroffene 
en de verzekeraar is een plechtig contract ; er bestaat geen reden om deze 
opnieuw aan de orde te brengen indien het slachtoffer, door twee arbeids
ongevallen getroffen, het tweede ongeval als gevolg van het eerste be
schouwt en, na ondertekening van het akkoord, verklaart in dwaling te 
zijn gebracht nopens de inhoud van het akkoord en gemeend te hebben 
dat een tweede overeenkomst zou worden gesloten ; hiervoor moet het 
gebrek in de toestemming van deze partij worden bewezen (Rb. Namen, 
27 februari I967, De Verz., I968, 666). 

59• V ASTSTELLING 

De blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in de aantasting van de ar
beids- en concurrentiegeschiktheid van de getroffene, d.w.z. in het verlies 
of in de vermindering van zijn economisch potentieel; dit wordt beoordeeld 
in functie van de algemene arbeidsmarkt en van het geheel van de beroepen 
die de getroffene nog in staat is uit te oefenen (Cass., I I september I969, 
Pas., I970, I, 3I; -in dezelfde zin: Cass., 30 september I96S, Bull. Ass., 
I966, 263; f. T., I966, I49; Pas., I966, I, ISO; - Rb. Brussel, 9 maart 
I96S, Bull. Ass., I967; 282). 
Dit beginsel geldt zowel bij blijvende gehele als bij blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid (Cass., I2 mei I966, Pas., I966, I, IISS; - in de
zelfde zin : Cass., 2S september I969, R. W., I969-70, I I47; f. T., I970, 
261; Pas., I970, I, 90; - zie ook : Rb. Aarlen, 27 juni I969, fur. Liege, 
I969-70, 6I). 
De blijvende aard van de arbeidsongeschiktheid kan voortvloeien uit de 
onmogelijkheid waarin de getroffene zich tengevolge van de letsels be
vindt, zich normaal een regelmatig inkomen uit arbeid te verschaffen 
(Cass., 3 I maart I966, Pas., I966, I, 993). In beginsel client iedere arbeids
ongeschiktheid te worden vergoed. De lichte blijvende ongeschiktheid die 
veroorzaakt wordt door pijnen en verzwakking van het getroffen lid kan 
beschouwd worden de arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer aan te 
tasten (Rb. Hoei, 2S oktober I967, R.G.A.R., I968, 7989; - zie ook: 
Rb. Luik, I6 juni I967, R.G.A.R., I968, 7990; - Rb. Luik, I oktober 
I96S, f.f. T., I96s-66, I63;- Vred. Louveigne, 7 november I968, T.vred., 
I969, 28I; R.G.A.R., I968, 814S; - Vred. Gembloux, zs maart I966, 
T. Vred., 1966-67, 96;- Vred. Florenville, IS oktober 1968, fur. Liege, 
I968-69, I99). 
Inzake arbeidsongevallen wordt aileen de vermindering van de arbeids
geschiktheid van het slachtoffer in acht genomen ; indien de getroffene 
tengevolge van het ongeval aan een atrofie van een teelbal lijdt, zonder 
weerslag op zijn arbeidsgeschiktheid, vindt de regeling geen toepassing 
(Vred. Seraing, 2I juni I967, R.G.A.R., I968, 8oso). 

Om de graad van ongeschiktheid te bepalen moet men de economische 
ongeschiktheid van de getroffene schatten door de mogelijkheden van 
winstgevende activiteiten te onderzoeken, rekening gehouden met zijn 
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aanleg, zijn ouderdom, zijn vorming, en zijn mogelijkheden tot heraan
passing. Het feit dat het slachtoffer werkloos is en sedert tien jaar werk
loosheidsuitkeringen ontvangt, heeft in dit opzicht een bijzonder groot 
belang (Rb. Charleroi, 19 maart, 1970, T. vred., 1970, 85;- in dezelfde in : 
Vred. Luik, 19 december 1966, T.vred, 1966-67, 214). lndien de bediende 
die het slachtoffer is geweest van een ongeval, bij de herscholing een 
diploma van elektro-technicus behaald heeft, moet de arbeidsmarkt waar
mede client rekening te worden gehouden ruimer opgevat worden dan de 
arbeidsmarkt voor een bediende. De aard van blijvende arbeidsongeschikt
heid moet vastgesteld worden in functie van het geheel van de beroepen 
die hij nog op een regelmatige wijze kan uitoefenen (Rb. Leuven, 23 
februari 1968, R.G.A.R., 1969, 8357). 

De gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat enkel indien be
wezen is dat de getroffene ingevolge het ongeval werkelijk een vermin
dering van zijn economische kracht of waarde ondergaat. De burgerlijke 
rechtbank te Kortrijk verklaart dat dit niet het geval is wanneer de ge
troffene zijn vorig beroep heeft hernomen en verder normaal blijft uit
oefenen, hij over geen enkele hinder klaagt en een onveranderd inkomen 
heeft (Rb. Kortrijk, 26 april 1966, Bull, Ass., 1967, 298). 

60. VERMEERDERDE VERGOEDING VOOR ZWAAR GETROFFENEN 

De arbeidsongevallenvergoeding kan meer dan roo% van het basisloon 
bedragen, indien het zwaar getroffen slachtoffer de geregelde hulp van een 
ander persoon volstrekt nodig heeft (art. 2, zevende lid W.A.O.). De 
rechter oordeelt vrij of het slachtoffer van een arbeidsongeval de bijstand 
van een derde nodig heeft, en in welke mate. De omvang van deze hulp 
is zonder belang voor zover deze evenwel gewoonlijk en onontbeerlijk is, 
zonder echter totaal bestendig te moeten zijn (Rb. Verviers, 5 november 
1969, fur. Liege, 1969-70, 272). De uitspraak beantwoordt aan een vaste 
rechtspraak (zie: vorig overzicht, nr. 59, T.P.R., 1967, 277). 

61, GEDEELTELIJKE OMZETTING IN KAPITAAL 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval of zijn rechthebbenden mogen 
een deel- maximum 1{3- van de waarde der rente in kapitaal bekomen, 
indien de rechter van oordeel is dat zulks voordelig is voor het slachtoffer. 
In een vonnis van 21 februari 1969 heeft de burgerlijke rechtbank te Gent 
de aanvraag tot uitkering afgewezen omdat de vermindering van lasten 
die uit die toekenning zou voortvloeien - terugbetaling van een lening 
aangega:an wegens ziekte van de echtgenote - in dit geval niet opweegt 
tegen het wegvallen van de zekerheid van een ongewijzigde rente (Rb. 
Gent, 21 februari 1969, De Verz., 1969, 214). De vrederechter te Gosse
lies verklaarde dat de belegging in staatsfondsen niet beantwoordt aan de 
vereisten, dat het verlangen van de getroffene samengaat met de vermin
dering van de rente (Vred. Gosselies, 8 oktober 1969, De Verz., 1970, 71). 
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De vordering tot toekenning van 1/3 in kapitaal is onontvankelijk indien 
deze werd ingeleid nadat de verzekeraar het rentekapitaal in toepassing 
van artikel 12, tweede lid W.A.O. reeds gevestigd heeft (Scheidsrechter
lijke commissie Patronale Kas, 24 september 1965, Bull. Ass., 1965, 260; -
in dezelfde zin : Scheidsrechterlijke Commissie La Louviere, 22 november 
1965, Bull. Ass., 1966, 271; - zie oak: Rb. Antwerpen, 13 februari 1968, 
De Verz., 1969, 197). De wet bepaalt niet wanneer de vordering moet 
worden ingesteld; de verzekeraar is bevrijd van zijn verplichtingen van 
zodra het rentekapitaal gevestigd is, en deze uitspraak beantwoordt aan 
een vaste rechtspraak in dit verband. Het slachtoffer moet echter over 
een bepaalde tijd kunnen beschikken na het bericht te hebben ontvangen 
dat op zijn rechten wijst (Horion, Traite des accidents du travail, nr. 420). 

AFDELING 3 

HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER 

62. RECHTHEBBENDEN 

Indien het slachtoffer van een arbeidsongeval overlijdt, heeft zijn echtge
note die noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden is, recht op een 
lijfrente die berekend wordt op 30% van het jaarloon van de getroffene, 
op voorwaarde dat het huwelijk v66r het ongeval · heeft plaatsgehad. In 
geval van dubbel huwelijk, waarvan het tweede te goeder trouw werd 
aangegaan, is de vraag of iedere echtgenote van het overleden slachtoffer 
recht heeft op de gehele vergoeding, of op de helft ervan. De helft kan 
bezwaarlijk worden toegekend omdat dit de fout of de kwade trouw van 
de echtgenoten zou veronderstellen. Indien de goede trouw of het goed 
recht van de beide echtgenoten erkend wordt, moet de verzekeraar een 
dub bel bedrag uitkeren; een dergelijke oplossing is meer gelijkvormig 
met de wet. De beide echtgenoten die zich in de voorwaarden bevinden 
om zich op de wet te beroepen, bezitten een eigen recht en kunnen heiden 
de voordelen van de wet inroepen; het voordeel van de ene beperkt niet 
dat van de andere, aangezien een dergelijke sanctie vreemd is aan de wet 
(Rb. Hasselt, 18 februari 1966, Bull. Ass., 1967, 289; Pas.; 1966, III, 88; 
R.G.A.R., 1967, 7867; - in dezelfde zin: Brussel, 17 november 1943, 
]. T., 1946, us). De tegengestelde opvatting wordt verdedigd in een von
nis van de burgerlijke rechtbank te Charleroi: artikel4, tweede lid W.A.O. 
beperkt de rechthebbenden die bij arbeidsongeval met dodelijke afl.oop 
een persoonlijk recht op vergoeding ten laste van het ondernemingshoofd 
kunnen laten gelden ; deze beperking beoogt een evenwicht tot stand te 
brengen tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen die het forfaitair 
stelsel aan werknemers en werkgevers oplegt. Indien een wettelijke en een 
putatieve echtgenote heiden de toepassing van deze beschikking inroepen, 
zou de toekenning van twee renten tegen de algemene economie van de 
wet stuiten. De verzekeraar is in dergelijk geval gehouden een enkele 



rente te betalen, die in dergelijk geval aan de wettelijke echtgenote moet 
worden uitgekeerd (Rb. Charleroi, r juni 1963, Bull. Ass., 1967, roo5; 
R.G.A.R., 1967, 7909). 
Bij toepassing van artikel 4, E W.A.O. hebben de ascendenten, broers, 
zusters en kleinkinderen aanspraak op vergoedingen indien zij rechtstreeks 
voordeel haalden uit het loon van de getroffene. De moeder van een 
leerling kan enkel als rechthebbende in de zin van de wet worden beschouwd 
indien vaststaat dat de leerling een loon ontving, en dat zijn moeder een 
rechtstreeks voordeel haalde uit het loon van haar verongelukte zoon 
(Rb. Doornik, 17 december 1968, De Verz., 1969, 365). Het bewijs van 
regelmatige stortingen komende uit de stad waar het slachtoffer was te
werkgesteld, aan het adres van zijn schoonbroeder bij wie zijn moeder 
toen inwoonde, mag als een voldoende bewijs worden aangezien dat de 
moeder van het loon van haar zoon, minstens gedeeltelijk genoot (Rb. 
Antwerpen, 4 mei 1970, De Verz., 1970, 8r7). De ouders van het slacht
offer die in het moederland gebleven zijn hebben recht op de rente indien 
het blijkt dat de getroffene bij zijn aankomst in Belgie, om er als mijn
werker te worden tewerkgesteld, geen geld bezat, zodat hij tijdens de 
eerste twee maanden van zijn tewerkstelling niet in de mogelijkheid was 
geweest geld naar zijn ouders te sturen. Deze elementen volstaan om te 
besluiten dat de economische band tussen het slachtoffer en zijn familie 
niet verbroken was (Rb. Charleroi, 3 april 1965, ]. T., 1966, 67;- zie ook: 
Rb. Brussel, 28 maart 1968, De Verz., 1970, 453). 

63. BEGRAFENISKOSTEN 

In een vonnis van de vrederechter te Luik wordt verklaard dat, volgens 
artikel 4 W.A.O., de vergoeding voor begrafeniskosten berekend wordt 
in functie van het basisloon dat het slachtoffer op het ogenblik van zijn 
overlijden werkelijk heeft ontvangen, zelfs indien deze een minderjarige 
was ; dat ze niet berekend wordt in functie van het gemiddeld basisloon 

·van een meerderjarige en valide werknemer van dezelfde beroepscategorie 
(Vred. Luik, r6 oktober 1965, T. vred., 1965-66, r66; Bull. Ass., 1966, 
431; Pas., 1967, III, r). 

Er client evenwel te worden opgemerkt dat artikel4 W.A.O. de vergoeding 
voor begrafeniskosten in functie van het gemiddeld dagloon bepaalt, 
hetwelk, volgens artikel 6 in fine W.A.O., voor minderjarigen berekend 
wordt in functie van het gemiddeld loon van de andere meerderjarige en 
valide werknemers in hetzelfde beroep. 



AFDELING 4 

HET BASISLOON 

64. WETGEVING 

De vergoedingen wegens arbeidsongeval worden vastgesteld in een per
centage van het basisloon. Dit loon is de werkelijke bezoldiging die aan 
de getroffene ingevolge zijn arbeidsovereenkomst toegekend werd geduren
de het jaar dat het ongeval voorafging en in de onderneming waar het 
ongeval is gebeurd (art. 6 W.A.O.). De regeling die het bedrag van het 
jaarlijks minimumloon bepaalt, vindt toepassing op de vergoeding van 
het slachtoffer van een arbeidsongeval dat zich voordeed v66r de inwerking
treding van deze regeling, tenzij de vergoeding v66r deze datum definitief 
was vastgesteld (Cass., 21 oktober 1966, R. W., 1966-67, 1572; ]. T., 
1967, 57; Pas., 1967, I, 243). 
De gelijktijdige toepassing van verschillende leden van artikel 6 W.A.O. 
is mogelijk (Verslag Van de Cleemputte, nr. 102, blz. 101; - Horion, 
Traite des accidents du travail, nr. 581 e.V'.) In een vonnis van de burgerlijke 
rechtbank te Luik wordt echter verklaard dat onafgezien de algemene 
draagwijdte van artikel 6, eerste lid W.A.O., het tweede en vijfde lid van 
dit artikel ieder en afzonderlijk een volledig statuut voor de berekening 
van het basisloon bepalen ; dat sommige van deze hypothesen zich ge
zamenlijk kunnen voordoen, maar dat zij door het onderscheid in be
rekeningswijze onderling onverenigbaar zijn, zodat er geen sprake van 
kan zijn de berekeningsmethodes gelijktijdig toe te passen (Rb. Luik, 4 
maart 1965, Bull. Ass., 1967, 273). 

65. WERKELIJK LooN, 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval moet vergoed worden op grand 
van het loon dat hij wettelijk verdiend heeft gedurende het jaar dat het 
ongeval voorafgaat. De vergissing of onnauwkeurigheid in de loonaan
gifte die door de werkgever wordt afgeleverd heeft geen weerslag op de 
berekening van het basisloon ; de verzekeraar kan eventueel een verhaal 
instellen tegen de verzekerde werkgever (Vred. Luik, 5 juni 1969, ]ur. 
Liege, 1969-70, 54). Bij de berekening van het basisloon van een schipper 
dienen volgende elementen in aanmerking te worden genomen : het vast 
loon verdiend tijdens het jaar v66r het ongeval, de waarde van het loge
ment op het schip, de bijdragen voor jaarlijkse vakantie, het stofgeld, de 
premies op het brutovervoer, het telgeld en de vergoedingen voor nacht
en zondagwerk (Vred. Beringen, 8 januari 1965, ]. T., 1968, 281). 

66. WERKNEMERS DIE SEDERT MINDER DAN EEN JAAR ZIJN TEWERKGESTELD 

In geval de werknemer op het ogenblik van het ongeval sedert minder 
dan een jaar was tewerkgesteld in de onderneming waar het ongeval is 
gebeurd, moet het werkelijk loon dat voor het ongeval door de getroffene 
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werd ontvangen, vermeerderd worden met het gemiddelde loon dat wordt 
toegekend aan de werknemers van dezelfde categorie en in dezelfde on
derneming (art. 6, tweede lid W.A.O.). Indien de getroffene de enige 
werknemer was in een categorie, moet het gemiddeld loon dat toegekend 
wordt aan de andere werknemers van dezelfde categorie ex-aequo et bono 
worden bepaald. Hiervoor moet niet noodzakelijk het gemiddeld loon van 
de werknemers van een gelijkaardige onderneming tot grondslag worden 
genomen (Cass., 19 september 1969, Pas., 1970, I, 54). 

67. MINDERJARIGE WERKNEMERS 

In toepassing van artikel 6, achtste lid W.A.O. hebben de vader en de 
moeder bij overlijden van hun minderjarige zoon ten gevolge van een 
arbeidsongeval recht op een rente die berekend wordt op grand van het 
gemiddeld loon van de 21-jarige valide werknemers in dezelfde beroeps
categorie; zij wordt niet berekend op grond van het gemiddeld basisloon 
van de ganse beroepsloopbaan vanaf 21 jaar (Vred. Luik, 16 oktober 1965, 
Bull. Ass., 1966, 431; Pas., 1967, III, x; R.G.A.R., 1967, 7945;- zie ook 
nr. 63, biz. 305). 

68. 8EIZOENBEDRIJVEN 

Indien het slachtoffer tewerkgesteld was in een seizoenbedrijf of in een 
bedrijf waarin met tussenpozen wordt gewerkt, moet het basisloon be
rekend worden bij toepassing van artikel 6, derde lid W.A.O.; er client 
rekening te worden gehouden met het loon enerzijds en met de verdien~ 
sten van de getroffene gedurende het overige deel van het jaar buiten de 
onderneming anderzijds (Vred. Fosses-la-Ville, 22 september 1965, T. 
Vred., 1966-67, 247). 

69. TEWERKSTELLING BIJ TUSSENPOZEN 

Het basisloon van de werknemer die zijn arbeidsbetrekking heeft opge
zegd en die verongelukt tijdens een verrichting ten behoeve van een 
andere werkgever bij wie hij tijdelijk in dienst stand met het oog op een 
aanstaande bedrijvigheid, maar bij wie hij een geringer aantal uren werkte 
dan de gewone arbeidsduur in deze onderneming, client niet te worden 
bepaald bij toepassing van artikel 6, derde lid W.A.O. maar integendeel 
bij toepassing van artikel 6, vijfde lid W.A.O., zelfs indien de elementen 
van het loon ex aequo et bono moeten bepaald worden. Het loon dat als 
grondslag moet dienen voor de vaststelling van de vergoedingen, kan in 
geen geval de bezoldiging zijn die toegekend werd aan het slachtoffer 
gedurende het jaar dat het ongeval is voorafgegaan, in een andere onder
neming dan die waar het ongeval zich heeft voorgedaan (Cass., 3 december 
1965, Bull. Ass., 1966, 849; ]. T., 1966, 339; Pas., 1966, I, 435; - vonnis 
a quo: Rb. Brussel, 26 september 1963, R.G.A.R., 1967, 7793). Indien de 
dienstbode bij haar werkgever bij tussenpozen was tewerkgesteld, moet 
het basisloon berekend worden volgens artikel 6, vijfde lid W.A.O. In-
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dien het slachtoffer een overlevingspensioen genoot, moet het hypothe
tisch loon voor de inactiviteitsuren berekend worden mits inachtneming 
van de beperking die de wet aan deze beroepsactiviteiten heeft gesteld 
(Cass., 12 maart 1970, Pas., 1970, I, 615). 

70. FICTIEF LOON VOOR WERKLOOSHEID 

Bij toepassing van artikel 6, negende lid W.A.O. moet een fictief loon 
toegevoegd worden aan het werkelijk loon, indien het slachtoffer zijn 
bedrijvigheid gedurende het ganse jaar niet heeft kunnen verrichten wegens 
ziekte, oproeping of wederoproeping onder de wapens, werkstaking, 
lock-out, bij tussenpozen geregelde of ongeregelde in het bedrijf voor
komende werkloosheid of elke andere gerechtvaardigde, toevallige werk
loosheid. 

Aan het werkelijk loon moet geen fictief loon worden toegevoegd wan
neer de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de werkloosheid, 
geen abnormaaJ karakter vertoont; in zover het bouwbedrijf ieder jaar 
door vorst beinvloed wordt, maakt deze weersomstandigheid geenszins 
een abnormale gebeurtenis uit, maar wei een normaal verschijnsel (Cass., 
10 september 1965, R. W., 1965-66, 1676; ]. T., 1966, 92; Pas., 1966, I, 
so; R.G.A.R., 1966, 7691). 

Artikel 6, negende lid W.A.O. geeft een niet-limitatieve opsomming aan 
van de oorzaken van de werkloosheid die eigen zijn aan de werknemer. 

De werkloosheid die veroorzaakt wordt door de niet-uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst tengevolge van een gevangenisstraf maakt een ge
val van gerechtvaardigde toevallige werkloosheid uit die aanleiding geeft 
tot een hypothetisch loon dat berekend wordt bij toepassing van artikel 6, 
negende lid W.A.O. tenzij het feit bedreven werd met de bedoeling de 
werkloosheid te veroorzaken (Cass., 10 november 1966, R. W., 1966-67, 
1604; ]. T., 1967, 133; Pas., 1967, I, 338; R.G.A.R., 1968, 7991; - vonnis 
a quo: Rb. Kortrijk, 19 oktober 1965, R. W., 1965-66, 1119; R.G.A.R., 
1966, 7674, het verblijf van de getroffene in een gevangenis wegens dronken
schap aan het stuur met een dodelijk ongeval voor gevolg moet beschouwd 
worden als een geval van toevallige werkloosheid, en het basisloon client 
te worden aangevuld bij toepassing van artikel 6, negende lid W.A.O.). 

71. HursPERSONEEL 

Bij toepassing van de besluitwet van 20 september 1945 bepaalt het K.B. 
16 september 1963 de geldwaarde van de kost en inwoon die in aanmerking 
komt voor de berekening van het basisloon voor dienstboden. Dit K.B. 
bepaalt dat het bedrag voor huisvesting niet noodzakelijk moet toegepast 
worden indien de dienstbode over een huis of verscheidene kamers kan 
beschikken. In dit geval bepaalt de rechter zelf het bedrag dat in aanmer
king komt. Voor de andere voordelen oordeelt de rechter vrij; de vrijge
vigheid van de werkgever die onafhankelijk van de uitvoering van de ar-
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beid wordt toegekend, client niet als voordeel in natura te worden be
schouwd (Vred. Louveigne, 18 maart 1969, De Verz., 1969, 217; R.G.A.R., 
1970, 8378). Indien de dienstbode bij tussenpozen was tewerkgesteld, 
moet het basisloon berekend worden volgens artikel 6, vijfde lid (Cass., 
12 maart 1970, Pas., 1970, I, 615). 

AFDELING _<, 

HERZIENING 

72· BEGINSEL 

In geval de ongeschiktheid van de getroffene vermeerdert of vermindert, 
kunnen beide partijen tot drie jaar na het eindvonnis of akkoord waarbij 
de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, de herziening 
van de vergoedingen vragen (art. 28, tweede lid W.A.O.). 

De vergoedingen die door de verzekeraar verschuldigd zijn, worden 
definitief bepaald op grond van de datum van de heling, en niet op grond 
van het resultaat van de voorlopige berekening bij het proces-verbaal 
van het vroeger tussen de partijen gesloten akkoord (Vred. Roeselare, 23 
december 1966, Bull. Ass., 1967, 554). De herziening onderscheidt zich 
hierin van de consolidatie, dat men bij consolidatie uitgaat van het stand
punt dat de arbeidsongeschiktheid, geneeskundig gezien, een quantum 
bedraagt dat blijvend vaststaat; bij herziening wordt daarentegen uitge
gaan van een nieuw feit dat ontgaan is aan de vooruitzichten van de des
kundige of van de rechter (Vred. Bergen, 5 oktober 1966, Pas., 1966, Ill, 
86). De beschikkingen van de wet zijn van openbare orde zodat de rechter 
niet gebonden is door de conclusies van de partijen; de rechter mag bij
gevolg een hogere arbeidsongeschiktheidsgraad toekennen dan aange
vraagd werd, indien het blijkt dat de eiser zich in zijn schatting heeft 
vergist (Vred. Bergen, 26 oktober 1965, Bull. Ass., 1966, 268). 

73· VooRWAARDEN 

Als voorwaarden voor een vordering tot herziening wordt gesteld, dat in 
de arbeidsongeschiktheid van de getroffene na het akkoord of eindvonnis 
een wijziging is ontstaan, die niet in aanmerking werd genomen bij de 
bepaling van de arbeidsongeschiktheidsgraad en die het gevolg is van 
het ongeval. 

De motivering is tegenstrijdig indien de rechter enerzijds verklaart dat 
de letsels reeds voor de homologatie van het akkoord werden vastgesteld, 
en anderzijds dat deze slechts waarneembaar werden op een later tijdstip 
en zij dus aan het vooruitzicht van de deskundige bij de homologatie zijn 
ontgaan (Cass., 26 april 1968, Pas., 1968, I, 1013). Indien er vastgesteld 
wordt dat de invloed van de verwonding op een bepaald ogenblik heeft 
opgehouden uitwerking te hebben, terwijl de evolutieve pathologische 



toestand, van inwendige oorsprong, voortaan alleen werkt, moet men 
zich op dit ogenblik plaatsen om over te gaan tot de schatting van de 
economische ongeschiktheid van het slachtoffer, daar men anders onwet
telijk aan het arbeidsongeval een verergering toeschrijft zonder oorzakelijk 
verband met dit ongeval (Cass., 23 december 1965, R. W., 1966-67, 645; 
]. T., 1966, 338). 
Wanneer men maanden na een arbeidsongeval ontdekt dat het slachtoffer 
van dit ongeval door ziekte is aangetast, en er geruime tijd nadien voor 
de vrederechter een overeenkomst wordt gesloten, is een herziening van 
deze overeenkomst niet meer mogelijk, wanneer het niet blijkt dat bij het 
afsluiten ervan de vaststelling van die ziekte onmogelijk was (Cass., 6 
september 1968, R. W., 1968-69, 1647; Pas., 1969, I, 22; - nadien: Rb. 
Dendermonde, 9 december 1969, De Verz., 1970, 642). De vordering tot 
herziening kan worden ingesteld wanneer de verergering in de toestand 
van de getroffene te wijten is aan zijn pathologische toestand die reeds 
v66r het ongeval hestand (Cass., 2 april 1970, De Verz., 1970, 804; ]. T., 
1970, 4II; R.G.A.R., 1970, 8548). 
In geval van herziening moet de toestand van de getroffene worden in 
acht genomen na de datum van het akkoord of definitief vonnis, maar 
v66r de uiterste datum voor een aanvraag tot herziening; de besluiten 
van de deskundige moeten worden in acht genomen voor wat betreft de 
periode die het einde van de herzieningstermijn voorafgaat (Rb. Brussel, 
29 november 1967, ]. T., 1968, 96; R.G.A.R., 1968, 8029). De aanvraag 
tot herziening is niet ontvankelijk indien de genezing voorzienbaar was 
op het ogenblik van het akkoord en in werkelijkheid oak voorzien werd, 
want de onontbeerlijke voorwaarde tot herziening is dat een nieuw en 
onverwacht feit aanwezig zou zijn (Vred. Gent, 14 mei u65, R. W., ~966-
67, II53). In een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Kortrijk wordt 
verklaard dat het weliswaar juist is dat een man, die de middelbare leef
tijd voorbij is, moeilijker werk zal vinden dan een jonge man en dat een 
ongeschoolde arbeider doorgaans minder gevraagd wordt dan een ge
specialiseerde arbeider ; dat die omstandigheden van ouderdom en onge
schooldheid die op het economische rendement drukken, echter niet 
moeten verward worden met de gevolgen van het ongeval; dat de vorde
ring tot herziening gegrond is en dat de arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene, die ongeveer 70 jaar oud was, van 100% op 16% client te 
worden herleid, d.w.z. op de invaliditeitsgraad door de deskundige be
paald (Rb. Kortrijk, 29 april 1969, De Verz., 1969, 535). Dit vonnis is 
tegenstrijdig met de gevestigde rechtspraak (zie : vorig overzicht, nr. 79, 
T.P.R., 1967, 286). 

74· TERM1JNEN 

De termijn van herziening voorzien in artikel 28 tweede lid W.A.O. 
maakt een vervaltermijn uit die van openbare orde is. Hij werd bepaald 
om de werknemer en werkgever niet te lang in de onzekerheid te laten; 
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geen van de partijen mag afwijken van die termijn, en krachtens artikel 
21 W.A.O. is elke afwijking van de bepalingen van de wet, bij overeenkomst 
bepaald, nietig. De rechter is bijgevolg, in weerwil van elke erkenning of 
berusting van de partijen, ertoe gehouden na te gaan of de vordering tot 
herziening binnen de wettelijke termijn ingesteld werd. De tegenvordering 
tot herziening moet zelf binnen de termijn van drie jaar worden ingesteld 
(Cass., 17 november 1967, R. W., 1968-69, I r8o; ]. T., 1968, 6o; Pas., 
1968, I, 365; R.G.A.R., 1968, 8052; - in dezelfde zin : Cass., 19 april 
1968, R. W., 1968-69, 1025; ]. T., 1968, 399; Pas., 1968, I, 985; - zie ook : 
Rb. Brussel, 29 november 1967, Pas., 1968, III, 59). 

De termijn van drie jaar, in de wet bepaald, is een vaste termijn, die ai
leen kan worden verlengd in geval van overmacht, of in geval de wijziging 
in de toestand van het slachtoffer mogelijk was maar zich enkel na deze 
termijn heeft gemanifesteerd (Vred. Namen-Noord, 3 maart 1967, T. 
vred., 1966-67, 256). De termijn kan ook verlengd worden in geval de ver
zekeraar het recht op herziening erkent ; de. aanvraag tot herziening die 
het slachtoffer gericht heeft tot de verzekeraar of diens geneesheer, is 
niet van aard een erkenning vanwege de verzekeraar te bewijzen (Rb. 
Luik, 9 maart 1967, Bull. Ass., 1967, rors). 

75• INGANGSDATUM VAN DE NIEUWE VERGOEDINGEN 

De nieuwe vergoedingen worden toegekend vanaf de dag waarop de her
ziening werd aangevraagd (zie: vorig overzicht, nr. 72, T.P.R., 1967, 
283). 

AFDELING 6 

GENEESKUNDIGE VERZORGING 

76, GENEESKUNDIGE, HEELKUNDIGE EN FARMACEUTISCHE KOSTEN EN 

VERPLEGINGSKOSTEN 

Volgens artikel 3, eerste lid W.A.O. vallen deze kosten ten laste van de 
werkgever tot het einde van de herzieningstermijn. Bij toepassing van het 
tweede lid heeft de getroffene geen vrije keus van dokter of apotheker in
dien de werkgever of de verzekeraar uitsluitend op zijn last een genees
kundige, farmaceutische en verplegingsdienst heeft ingesteld, en ervan 
melding heeft gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsregle
ment (Cass., 20 oktober 1967, Pas., 1968, I, 244; -in dezelfde zin: Vred. 
Kontich, 24 december 1968, R. W., 1968-69, II9I) .. 

Indien de geneeskundige, farmaceutische en verplegingsdienst, door de 
werkgever ingericht, weigert het slachtoffer van een arbeidsongeval te 
verzorgen, heeft deze getroffene het recht vrij een geneesheer te kiezen. 
Hij moet zich niet richten tot een van de drie geneesheren die in artikel 
3, derde lid W.A.O. zijn bepaald. De getroffene moet bewijzen dat hij 
zich tot die dienst heeft gewend en dat de weigering niet gerechtvaardigd 
was (Vred. Nijvel, 3 februari 1966, T. vred., 1966, 361). 
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Het slachtoffer kan de terugbetaling van de geneeskundige kosten van de 
werkgever niet terugvorderen indien hij beroep heeft gedaan op een 
andere geneeskundige dienst dan deze door de werkgever ingericht, al
hoewel in het arbeidsregelement uitdrukkelijk wordt bepaald dat de werk
nemer verplicht is, behoudens hoogdringendheid, de geneeskundige 
dienst door de werkgever ingericht ervan op de hoogte te houden dat hij 
het werk op advies van zijn behandelende geneesheer niet kon hervatten 
(Vred. Seraing, 14 februari 1968, De Verz., 1968, 702). 

77• PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN 

Bij toepassing van artikel 3, eerste lid W.A.O. draagt de werkgever de 
kosten voor prothesen en voor orthopedische toestellen waarvan het sla,cht
offer het gebruik nodig heeft, en dit tot de datum van het gehomologeerd 
akkoord of van het eindvonnis. De getroffene heeft ook recht op een bij
komende vergoeding die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor 
het vernieuwen van de toestellen ; deze vergoedingen wordt in het akkoord 
of eindvonnis vastgesteld. 

De kosten voor het vernieuwen van deze toestellen kan worden vastgesteld 
ofwel door het akkoord of definitief vonnis, ofwel door een afzonderlijk 
akkoord of vonnis (Cass., 7 november 1969, Pas., 1970, I, 218). De wet 
vereist niet dat levering van een prothese afhankelijk zou worden gesteld 
van de voorwaarde dat het gebruik ervan de ongeschiktheid vermindert. 
In geval de prothese enig nut heeft en van aard is om de arbeidsgeschikt
heid van de getroffene enigszins te vermeerderen, maar indien zij daaren
tegen de pijn verergert, client de graad van arbeidsongeschiktheid niet te 
worden verminderd (Vred. Pieron, 9 december 1966, Bull. Ass., 1967, 
784). 
De burgerlijke rechtbank te Luik oordeelde dat de werkgever de kosten 
voor een prothetisch of orthopedisch toestel niet moet dragen indien een 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis de vergoeding toekent aan de ge
troffene voor een blijvende arbeidsongeschiktheid die door dergelijke toe
stellen niet kan worden verminderd (Rb. Luik, 23 december 1968, De Verz., 
1969, 49; fur. Liege, 1968-69, 237). 

Het hof van cassatie stelde nochtans duidelijk dat de toekenning van een 
vergoediRg voor een prothese niet afhankelijk mag worden gesteld van de 
voorwaarde dat het gebruik ervan de ongeschiktheid vermindert (Cass., 
5 mei 1961, Pas., 1961, I, 944; - zie ook: vorig overzicht, nr. 74, T.P.R., 
1967, 284). De breuk of beschadiging van een prothetisch toestel moet 
beschouwd worden als een arbeidsongeval, omdat dit toestel moet gelijk
gesteld worden met het verloren lid. Een deskundige client eventueel te 
worden aangeduid om vast te stellen of de werknemer arbeidsongeschikt 
is tijdens de periode gedurende dewelke het toestel hersteld wordt (Vred. 
Gembloux, 26 september 1969, fur. Liege, 1969-70, 64). 
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HooFDSTUK IV 

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

AFDELING I 

ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR DE WERKGEVER OF 
DIENS ARBEIDERS OF AANGESTELDEN 

78, ARBEIDSONGEVAL 

Bij toepassing van artikel 19 W.A.O. heeft het slachtoffer van een arbeids
ongeval, veroorzaakt door de onvrijwiilige schuld van de werkgever of 
diens aangestelden, aileen recht op de forfaitaire vergoedingen door de 
arbeidsongevailenwet bepaald. lndien het ongeval opzettelijk werd ver
oorzaakt, worden de gewone regels van het burgerlijk recht toegepast ; 
het slachtoffer beschikt in dit geval over een dubbel verhaal, zonder 
cumulatie evenwel. Uit de voorbereidende werkzaamheden van de arbeids
ongevailenwet blijkt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van ge
meen recht inzake opzettelijke misdrijven door de arbeidsongevallenwet 
niet werd opgeheven. De arbeider die in de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst opzettelijk letsels toebrengt aan een werkgezel, blijft onder
worpen aan de regels van het gemeen recht (Cass., 29 september 1969, 
R.W., 1969-70, 1090; Pas., 1970, I, 97). Dit arrest beantwoordt aan het
geen reeds vroeger bepaald werd door het hof, nl. dat artikel 19, eerste 
lid W.A.O. dat aileen de werkgever vernoemt, oak toepassing vindt in
dien het ongeval door een andere werknemer is veroorzaakt (Cass., 23 
mei 1935, Pas., 1935, I. 254; -in dezelfde zin : Rb. Antwerpen, 7 februari 
1967, ]. T., 1967, 352). 

lndien een arbeider, zonder daartoe uitgedaagd te worden, een werkmak
ker opzettelijk slaat, beschikt het slachtoffer over een gemeenrechtelijke 
vordering tegen de schuldige arbeider; deze client de uitgekeerde for
faitaire vergoedingen terug te betalen (Rb. Brussel, 17 december 1968, 
De Verz., 1969, 732). 

Het misdrijf vrijwillige slagen en verwondingen beantwoordt niet aan de 
opzettelijke fout zoals in artikel 19 W.A.O. bepaald, omdat de opzettelijke 
fout onderstelt dat de dader het ongeval zelf heeft gewild. Bij opzettelijk 
veroorzaakt ongeval moet het bedrijfshoofd de bedoeling hebben gehad 
het ongeval zelf te veroorzaken; het volstaat niet dat het bedrijfshoofd, 
die zijn eigen broer wilde treffen, toevallig de werknemer heeft gekwetst 
(Rb. Antwerpen, 7 februari 1967, ]. T., 1967, 352). 

79 0NGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

Bij toepassing van artikel 19, derde lid in fine W.A.O., zoals dit gewijzigd 
werd door de wet van II juni 1964 (zie: vorig overzicht, nr. 75, T.P.R., 
1967, 283) heeft het slachtoffer van een niet opzettelijk ongeval op de weg 
naar en van het werk overkomen, het recht een burgerrechtelijke vorde-
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ring in te stellen tegen zijn werkgever of tegen diens arbeiders of aange
stelden ; deze vordering blijft echter beperkt tot een vergoeding voor 
materiele schade aan de goederen, die door de wetgever buiten beschou
wing werd gelaten (Cass., 20 november 1967, Pas., 1968, I, 380;- Cass., 
21 februari 1969, Pas., 1969, I, 557; - in dezelfde zin: Brussel, 28 juni 
1965, Bull. Ass., 1966, 38). ' 

De rechtsonzekerheid die vroeger in dit verband heeft geheerst, is heden 
verdwenen. Nu rijst echter een nieuwe vraag, nl. of de ongevallen over
komen tijdens het vervoer door de werkgever ingericht, als arbeidsongeval 
of als ongevallen op de weg moeten beschouwd worden (zie hoven, nr. 
16, biz. 282). 

Wat de terugwerkende kracht van de wet van II juni 1964 betreft heeft 
het hof van cassatie herhaaldelijk verklaard, dat deze wet geen interpre
tatieve wet is en dat zij bijgevolg geen retroactieve kracht heeft (Cass., 
3 oktober 1966, Pas., 1967, I, 137; - Cass., 20 november 1967, Pas., 1968, 
I, 380; - Cass., 19 december 1968, R.G.A.R., 1969, 8301). 

So. BEGRIP,,AANGESTELDE '' 

Het begrip aangestelde heeft in artikel 19 W.A.O. dezelfde betekenis als 
in artikel 1384 B.W. (Cass., 5 januari 1970, Pas., 1970, I, 364). Dit be
grip vindt zijn oorsprong in het bestaan van een band van ondergeschikt
heid; het bestaan van een arbeidsovereenkomst wordt niet als -vereiste 
gesteld (Cass., 22 november 1965, De Verz., 1968, 485; Pas., 1966, I, 
381; - in dezelfde zin: Gent, 4 april 1969, ]. T., 1969, 663; - Gent, 24 
april 1969, De Verz., 1970, 243; - zie ook: Brussel, 18 maart 1970, ]. T., 
1970, 280; - Brussel, 23 juni 1966, R.G.A.R., 1967, 7829). 

AFDELING 2 

ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE 

81, VERANTWOORDEL1JKE DERDE 

Bij toepassing van artikel 19, derde lid W.A.O. heeft het slachtoffer bij 
arbeidsongeval door een derde veroorzaakt het recht een burgerrechtelijke 
vordering in te stellen en vergoeding voor de geleden schade op grond van 
artikel 1382 B.W. te vorderen. De getroffene behoudt zijn recht op de 
forfaitaire vergoedingen ; hij mag de beide vergoedingen niet cumuleren 
(artikel 19, vierde lid W.A.O.); de som die hem wordt toegekend mag 
echter niet lager zijn dan het bedrag van de forfaitaire vergoedingen 
(artikel 19, zevende lid W.A.O.). 
De werknemer die in Belgie het slachtoffer is van een ongeval op de weg 
naar of van het werk maar die in Nederland"wks tewerkgesteld, valt bij 
toepassing van de verordening nr. 3 van de E.E.G. onder de werking van 
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de Nederlandse regeling; de stelling als burgerlijke partij voor de Bel
gische rechtbank is ontvankelijk (Rb. Tongeren, 24 september 1965, De 
Verz., 1968, 71). 

82. KEUZE VAN HET SLACHTOFFER 

De getroffene is vrij zich ofwel tot de werkgever ofwel tot de verantwoor
delijke derde te richten (zie: vorig overzicht, nr. 78, T.P.R., 1967, 286). 
De getroffene kan een verhaal uitoefenen op grond van het gemeen recht, 
zelfs indien hij een vordering op grond van de arbeidsongevallenregeling 
tegen het bedrijfshoofd of diens verzekeraar heeft ingesteld (Cass., 4 
december 1967, Pas., 1968, I, 446). 

83. GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING 

De materiele schade die uit een arbeidsongeval voortvloeit en die volgens 
de arbeidsongevallenwet berekend wordt, wordt volgens het gemeen 
recht niet altijd op gelijke wijze berekend (meer over dit onderscheid in 
het vorig overzicht, nr. 79, T.P.R., 1967, 286). 

84. DE ARBEIDERSONGEVALLENVERGOEDING 

Indien het bedrag van de vergoedingen die ingevolge het gemeen recht 
aan het slachtoffer van een arbeidsongeval, door een derde veroorzaakt, 
werden toegekend, lager is dan het bedrag van de forfaitaire vergoedingen, 
kan het slachtoffer het overblijvend deel van de wettelijke vergoedingen 
van de verzekeraar vorderen (Luik, 20 december 1967, De Verz., 1968, 
695; ]. T., 1968, u6; R.G.A.R., 1968, 8o66). De getroffene mag niet 
minder ontvangen dan het bedrag van de forfaitaire vergoedingen; hij 
mag dus het verschil tussen de gemeenrechtelijke en de forfaitaire ver
goedingen van de verzekeraar vorderen, indien deze laatste de hoogste 
vergoedingen vertegenwoordigen. De verzekeraar heeft er belang bij het 
bedrag van de schade volgens het gemeen recht door de getroffene te zien 
vaststellen, al mag de derde verantwoordelijke niet veroordeeld worden 
tot de betaling van een som die hoger ligt dan de vergoeding volgens ge
meen recht (Rb. Doornik, II maart 1966, Bull. Ass., 1967, 79). De werk
gever is ook gehouden tot de betaling van de vergoedingen indien de 
verantwoordelijke derde onvermogend is (Rb. Seraing, 9 december 1966, 
R.G.A.R., 1969, 8169). Indien de vordering die de getroffene in gemeen 
recht heeft ingesteld, ongegrond werd verklaard wat de materiele schade 
betreft en indien hem alleen een vergoeding voor morele schade werd 
toegekend op grond van een arbeidsongeschiktheid, heeft de getroffene 
het recht een vordering in te stellen bij toepassing van de arbeidsonge
vallenwet omdat de wettelijke en juridische oorzaken, verschillend zijn 
(Vred. Louveigne, 20 april 1967, T. Vred., 1968, 3). 



ss. VERBon vAN cuMuLATIE 

Artikel 19, vierde lid van de arbeidsongevailen wet voorziet dat de gemeen
rechtelijk schadevergoeding niet mag gecumuleerd worden met de forfai
taire vergoedingen. Indien de burgerlijke rechtbank aan het slachtoffer 
aileen morele schadevergoeding toekent mag de rechter, die zich over 
de arbeidsongevailenvergoedingen en eventuele cumulatie moet uitspre
ken, niet steunen op de kwalificatie die door de burgerlijke rechtbank aan 
de schade werd toegekend ; hij moet nagaan of de schade die door deze 
rechtbank aangezien werd als morele schade, dezelfde schade is als deze 
waarvoor de forfaitaire vergoedingen worden aangevraagd (Cass., 9 de
cember 1966, R. W., 1967-68, 484; Pas., 1967, I, 448; R.G.A.R., 1968, 
8093). Bij toepassing van deze beschikking kan, wanneer voor het ongeval 
uitsluitend een derde aansprakelijk is, de getroffene nooit meer bekomen 
dan het hoogste van de twee bedragen die herri, hetzij volgens het wette
lijk stelsel van de arbeidsongevailenregeling, hetzij volgens het gemeen 
recht, ter vergoeding van dezelfde schade kunneri worden toegekend 
(Cass., 23 oktober 1967, R. W., 1968-69, II71; Pas., 1968, I, 259). 
Bij toepassing van het vierde en zesde lid van artikel 19 W.A.O. heeft het 
slachtoffer van een arbeidsongeval waarvoor een derde gedeeltelijk - in 
casu 1/3 - wordt verantwoordelijk gesteld, recht op het totaal bedrag van 
de schadevergoeding die door de derde verantwoordelijke in de mate van 
zijn schuld verschuldigd is; hij heeft ook recht op de 2/3 van de wettelijke 
vergoedingen die ten laste blijven van het bedrijfshoofd omdat deze het deel 
van de schade moet dekken waarvan de vergoeding niet ten laste van de 
verantwoordelijke derde valt. Aileen het overblijvende derde van de 
forfaitaire vergoedingen die het slachtoffer reeds ontvangen heeft, dekt 
dezelfde schade als deze die door de gemeenrechtelijke vergoedingen wordt 
gedekt. De forfaitaire vergoedingen die het slachtoffer reeds ontvangen 
heeft, mogen niet worden afgetrokken van de schadevergoeding die door 
de verantwoordelijke derde is verschuldigd (Cass., 6 februari 1967, Pas., 
1967, I, 695; R.G.A.R., 1968, 8147; - zie ook: Vn!d. Roeselare, 23 de
cember 1966, Bull. Ass., 1967, 554;- ook: Rb. Brussel, 12 mei 1970, De 
Verz., 1970, 662). 
De verzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van de getroffene, beschikt 
over een verhaal tot beloop van hetgeen de verantwoordelijke derde 
volgens het gemeen recht voor materiele schade is verschuldigd (zie daar
over meer onder nr. 82, blz. 315). Hij kan dit verhaal uitoefenen tot terug
betaling van het voiledig kapitaal gevestigd volgens een coefficient van 
vermoedelijke levensduur; het is niet beperkt tot het kapitaal gevestigd 
volgens een coefficient van lucratieve levensduur. De forfaitaire en de 
gemeenrechtelijke vergoedingen vormen twee modaliteiten van vergoeding 
die eenzelfde materiele schade dekken, nl. het nadeel dat voor de weduwe 
voortvloeit uit het verlies van het voordeel dat zij normaal uit het loon 
van de getroffene zou gehaald hebben indien deze niet gestorven was 
(Cass., 9 november 1967, De Verz., 1969, 517; Pas., 1968, I, 335; R.G.A.R., 
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1968, 8146). Dit arrest ligt in de lijn van de vroegere rechtspraak van het 
hof van cassatie (zie om. : Cass., 25 mei 1959, Pas., 1959, I, 968; R.G.A.R., 
1960, 6523; - in dezelfde zin: Vred. Mol, 19 september 1967, De Verz., 
1969, 359). De wet maakt geen onderscheid tussen de vergoeding die 
betrekking heeft op de materiele schade voor of na de pensioengerechtigde 
leeftijd van de getroffene. In het arrest van 3 januari 1969 is echter een 
duidelijke ommekeer in de zienswijze van het hof merkbaar : het hof 
verklaart inderdaad dat de schadevergoeding die door de verantwoorde
lijke derde uitgekeerd wordt wegens inkomensverlies voor en inkomens
verlies na de pensioengerechtigde leeftijd, twee verschillende materiele 
schadeposten dekken; dat de schadevergoeding die toegekend wordt 
wegens verlies aan extra- of postprofessionele inkomens na de leeftijd van 
65 jaar niet dezelfde schade dekt als deze die door de forfaitaire vergoe
dingen wordt vergoed; dat artikel 19, vierde lid W.A.O. in dergelijk geval 
geen toepassing vindt (Cass., 3-januari 1969, ]. T., 1969, 526; Pas., 1969, 
I,394;-indezelfdezin: Cass., 31 maart 1968, Pas., 1969, I, 678; R.G.A.R., 
1970, 8546; - Luik, 16 september 1969, R.G.A.R., 1970, 8376 : de cu
mulatie is toegelaten van de forfaitaire vergoedingen met de vergoeding 
wegens verlies van bijverdienste die het slachtoffer na de pensioengerech
tigde leeftijd had kunnen verdienen. Dit beginsel geldt ook in geval van 
cumulatie van de forfaitaire vergoedingen met een inkomen als zelfstan
dige na de leeftijd van 65 jaar. Bij dodelijk arbeidsongeval wordt aan de 
echtgenote een rente toegekend die het winst-verlies forfaitair vergoedt 
dat deze echtgenote persoonlijk uit het arbeidsinkomen van het slacht
offer putte ; deze rente vergoedt niet het verlies van de voordelen die de 
getroffene zou bekomen hebben door een bijkomende bedrijvigheid 
buiten de arbeidsovereenkomst of na de pensioengerechtigde leeftijd. Het 
nadeel dat de weduwe lijdt ingevolge het verlies van de professionele in
komens die de getroffene als zelfstandige na de leeftijd van 65 jaar z~u 
hebben gehad, is een schade die verschillend is van deze die vergoed 
wordt door de arbeidsongevallenwet; de schadevergoeding die in hoofde 
van deze schade wordt toegekend komt aan de weduwe toe ; de verzekeraar 
kan geen verhaal uitoefenen (Cass., 3 maart 1969, Pas., 1969, I, 584). 
Indien de rechter het bedrag van de materiele schade volgens gemeen 
recht ex aequo et bono bepaalt, moet dit bedrag geventileerd worden ; de 
verantwoordelijke derde mag geen voordeel halen uit het feit dat de ge
troffene geen loonverlies gedurende de periode van tijdelijke arbeidson
geschiktheid heeft geleden (Brussel, 8 oktober 1965, R.G.A.R., 1966, 
7701; - hervormt Rb. Charleroi, II maart 1965, R.G.A.R .. 1966, 7710). 
De cumulatie van de forfaitaire vergoedingen met het bedrag van het 
overlevingspensioen, is volgens een vaste rechtspraak toegelaten (zie: 
Luik, 19 oktober 1967, ]. T., 1968, 258; - Cass., 4 april 1966, Pas., 1966, 
I, 1009; - Cass., 10 juni 1963, Pas., 1963, I, 1071). 
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86. DE SUBROGATIE 

Indien het bedrijfshoofd een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten 
tegen het risico arbeidsongeval, heeft de verzekeraar, die de wettelijke ver
goedingen heeft betaald, het recht de rechtsvordering van de getroffene 
of diens rechtverkrijgenden tegen de aansprakelijke derde in te stellen 
(artikel 22 wet I I juni I874). Daar het bedrijfshoofd een verzekerings
overeenkomst heeft gesloten tot betaling van de vergoedingen verschul
digd in geval van arbeidsongeval, zijn zijn verplichtingen van rechtswege 
overgegaan op de verzekeraar. Ingevolge deze dubbele indeplaatsstelling 
behoort voortaan de rechtsvordering van de getroffene toe aan de ver
zekeraar die de vergoedingen heeft betaald (Cass., 3 februari I967, De 
Verz., I968, 653; Pas., 1967, I, 678; R.G.A.R., I967, 7868; - zie ook: 
Cass., I3 september I968, Pas., I969, I, 44; R.G.A.R., I970, 8377; -
Brussel, 26 oktober I967, R.G.A.R., I968, 8094). 

Het hof van cassatie heeft in zijn arrest van I 5 april I940 (Pas., I940., I, I21) 
duidelijk gesteld dat de verzekeraar geen rechtstreekse vordering heeft 
tegen de derde verantwoordelijke; het verhaalsrecht van de verzekeraar 
is beperkt tot de subrogatoire vordering (Brussel, 23 oktober I968, De 
Verz., I968, I8I). 

De verzekeraar kan aileen als gesubrogeerde in de rechten van het slacht
offer optreden, indien hij het slachtoffer effectief heeft vergoed of indien 
hij bij toepassing van artikel I9, laafste lHW:AO.-henentekapitaal heeft 
gevestigd (Cass., 2I februari I967, Pas., I967, I, 770; - Cass., 12 mei 
I969, Pas., 1969, I, 830; - zie ook : Rb. Brussel, 30 juni I966, ]. T., I966, 
6I6). 

De vestiging van een voorlopige wiskundige reserve maakt geen betaling 
uit en bevrijdt de verzekeraar niet van zijn schuld tegenover de getroffene; 
de waarden die door hem bestemd worden tot vestiging van deze reserve 
blijven zijn eigendom en verlaten zijn patrimonium niet; hij zal ervan 
slechts, gebeurlijk, definitief de vrije beschikking kunnen verliezen bij 
het verstrijken van de herzieningstermijn (Rb. Hasselt, I9 november I968, 
R.G.A.R., I969, 8168; - in dezelfde zin: Rb. Charleroi, II maart 1965, 
R.G.A.R., I966, 77IO; - zie hierover meer in een studie van S. Rouffy, 
R.G.A.R., I966, 7710). De verzekeraar die de forfaitaire vergoedingen 
aan de getroffene niet heeft uitgekeerd mag de veroordeling van de derde 
verantwoordelijke niet bekomen ; zijn aanvraag tot provisionele vergoeding 
is bijgevolg niet gegrond; hij mag echter voorbehoud formuleren om te 
pogen vast te stellen dat de getroffene recht heeft op hogere gemeen
rechtelijke vergoedingen (Rb. Doornik, II maart I966, Bull. Ass., I967, 
79). 

Het niet verzekerde bedrijfshoofd dat van de derde verantwoordelijke 
het bedrag van het rentekapitaal terugvordert ten belope van het bedrag 
dat lager ligt dan dat van het kapitaal en die het voorstel maakt de mate
riele schade volgens gemeen recht ex aequo et bono te bepalen is niet vrij-
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gesteld het bewijs te leveren dat hij dit kapitaal heeft gevestigd (Cass., I I 
maart I968, Pas., I968, I, 865). De verzekeraar die het rentevertegen
woordigend kapitaal heeft gevestigd kan de terugbetaling daarvan eisen 
vanwege de verantwoordelijke derde in verhouding tot het recht dat hij 
tegen hem kan doen gelden; dit recht is beperkt tot de vergoedingen die 
de verantwoordelijke derde volgens het gemeen recht wegens materiele 
schade aan de getroffene is verschuldigd (Cass., I4 februari I969, R. W., 
I968-69, 1552; f. T., 1969, 296; Pas., 1969, I, 527; - zie ook: Brussel, 28 
mei 1968, De Verz., I969, 25;- Rb. Leuven, 4 oktober 1965 en Brussel, 2I 
april I967, De Verz., I968, 98; - Rb. Luik, 11 juni 1968, f. T., I969, 66; 
fur. Liege, I968-69, 19; R.G.A.R., 1968, 8148; - en ook: Luik, 30 mei 
I968, fur. Liege, 1968-69, 137). De verzekeraar heeft het recht de omvang 
van de materiele schade die de getroffene heeft geleden, door de rechter 
te laten vaststellen, zelfs indien de getroffene niet meer in de zaak betrok
ken is (Luik, 20 december 1967, De Verz., 1968, 695; f. T., 1968, 116; 
R.G.A.R., I968, 8o66; - zie ook: Brussel, 20 november 1965, Bull. Ass., 
1967, 6s). 
De gesubrogeerde verzekeraar heeft het recht de terugbetaling te vor
deren van hetgeen hij betaald heeft voor de arbeidsongeschiktheid van 
het slachtoffer zonder overschrijding van het bedrag dat het slachtoffer 
toekomt volgens het gemeen recht voor materiele schade en nl. voor de 
aantasting van de fysische integriteit. Indien een globale vergoeding in 
gemeen recht werd toegekend, client het bedrag te worden geventileerd. 
De beslissing die aan de verzekeraar iedere terugbetaling weigert van het
geen hij voor de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer heeft betaald, 
om reden dat het ongeval geen invloed heeft gehad noch zal hebben op de 
inkomsten van de getroffene, client te worden verbroken (Cass., 22 april 
1963, De Verz., 1970, 6os). 

Indien het slachtoffer van een arbeidsongeval, door een derde veroorzaakt, 
aan deze laatste enkel vergoeding voor morele schade vraagt, kan de ver
zekeraar niettemin een subrogatoire vordering instellen tegen deze derde 
(Cass., 12 februari 1968, f. T., 1968, 272; Pas., 1968, I, 728). De ver
zekeraar heeft er belang bij het tussen te komen vonnis tegenstelbaar 
te doen verklaren aan de verantwoordelijke derde teneinde een nieuw 
onderzoek te vermijden nopens de graad van arbeidsongeschiktheid, in 
geval hij een vordering zou instellen tegen de derde verantwoordelijke tot 
terugbetaling van de forfaitaire vergoedingen, aan de getroffene betaald. 
De gemeenverklaring is ook gerechtvaardigd door het belang van de 
verzekeraar om op tegenspraak met de aansprakelijke derde de feiten te 
doen vaststellen waarop de subrogatoire vordering zal steunen, zoals het 
feit van het ongeval en de opgelopen verwondingen (Cass., 18 november, 
1966, Bull. Ass., I967, 767; - zie ook: Rb. Brugge, 19 februari 1966, 
Bull. Ass., 1967, 759). 

Indien de werkgever een bijkomende verzekering had gesloten ten voor
dele van zijn werknemers, moet de rechter ten grande zich uitspreken 
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over de wettelijke subrogatie die gerechtvaardigd kan zijn door het karakter 
van de vergoedingen, door de partijen aan deze bijkomende voordelen 
toegekend, en over de contractuele subrogatie die uit de algemene voor
waarden van de verzekeringspolis kan voortvloeien (Cass., 9 november 
1967, Bull. Ass., 1969, SI7; ]. T., 1968, 77). 
Bij toepassing van artikel 9 W.A.O. mag de verzekeraar de buitendezaak
stelling vorderen van de verzekerde werkgever tegen wie de getroffene 
een vordering heeft ingesteld (Cass., 28 mei 1965, R.G.A.R., 1966, 7734). 
De verzekeraar heeft geen verhaal tegen de verantwoordelijke derde 
voor de uitgekeerde forfaitaire vergoedingen indien hij niet het bewijs 
levert dat het slachtoffer wegens zijn blijvende arbeidsongeschiktheid 
materiele gevolgen heeft ondergaan (Brussel, 1 maart 1967, Pas., 1967, 
II, 237; - in dezelfde zin : Rb. Antwerpen, 26 december 1969, De Verz., 
1970, 652). 
De verantwoordelijke derde die in solidum veroordeeld werd de schade te 
vergoeden die uit het arbeidsongeval is ontstaan, beschikt niet over een 
specifiek verhaal ten overstaan van het bedrijfshoofd ten belope van de 
sommen die deze derde aan de getroffene heeft betaald. De wetsbeschik
kingen die in geval van gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de derde, 
het deel van de forfaitaire vergoedingen dat overeenstemt met het ge
deelte van verantwoordelijkheid dat niet ten laste is gesteld van de derde, 
ten laste legt van het bedrijfshoofd, voorziet niet in een verhaal ten voor
dele van de derde. De schuldvordering die de werknemer bezit ten over
staan van de werkgever is dus niet vatbaar voor afstand behalve in geval 
van wettelijke alimentatieplicht; bijgevolg kan de derde, die de getroffene 
vergoed heeft, bij overeenkomst niet gesubrogeerd worden in de rechten 
die het slachtoffer ten overstaan van het bedrijfshoofd bij toepassing van 
de arbeidsongevallenregeling bezit (Brussel, 21 juni 1967, Pas., 1968, II, 
46). 
De verzekeraar die gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer, heeft 
het recht de vergoedende intresten te ontvangen op de bedragen die be
taald werden; deze worden berekend vanaf de datum van deze betaling 
tot de datum van de betaling door de derde verantwoordelijke (Rb. Brus
sel, 21 oktober 1965, R.G.A.R., 1967, 7943). De honoraria van de advi
serende geneesheer van de verzekeringsmaatschappij kunnen niet ten 
laste worden gelegd van de verantwoordelijke derde (Luik, 30 mei 1968, 
]ur. Liege, 1968-69, 137). 
Het verhaalsrecht dat de verzekeraar tegenover de verantwoordelijke clerde 
bezit, geldt enkel op het burgerlijk vlak; niets wijst erop dat de artikelen 9 
en 19 W.A.O. aan deze wetsverzekeraar het recht toekennen een straf
rechtelijke vervolging in te stellen tegen de verantwoordelijke derde (Rb. 
Luik, 10 juni 1969, ].T., 1970, 31). 

Op het ogenblik dat bij toepassing van artikel 26 W.A.O., de verzekeraar 
met het slachtoffer een akkoord sluit, wordt hij gesubrogeerd in de rechten 
van het slachtoffer. Hij blijft zijn verhaal tegen de dader behouden on-
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clanks het feit dat de~e door een vonnis, geveld na het proces-verbaal van 
akkoord, werd veroordeeld op grand van het gemeen recht om aan het 
slachtoffer een vergoeding voor materiele schade wegens arbeidsonge
schiktheid te betalen (Rb. Tongeren, 18 juni 1965, R. W., 1965-66, 1449). 

De verzekeraar die in de hoedanigheid optreedt van gesubrogeerde in de 
rechten van de getroffene van een arbeidsongeval, en niet in de hoedanig
heid van gesubrogeerde in de rechten van het bedrijfshoofd, heeft een 
verhaal tegen de verzekeraar van de werkgever die het risico burgerrechte
lijke aansprakelijkheid-auto van de werkgever dekt ; deze verzekeraar is 
een derde in gemeen recht ten overstaan van de verzekeraar die het risico 
arbeidsongevallen dekt (Rb. Brussel, 5 juni 1968, R.G.A.R., 1969, 8209). 
Tevoren werd reeds de tegenovergestelde zienswijze verdedigd (V.H., 
Bull., Ass., 1965, 593). 

87. DADING TUSSEN SLACHTOFFER EN VERANTWOORDELIJKE DERDE 

Het bedrijfshoofd of de verzekeraar mogen afzien van elk verhaal tegen 
de aansprakelijke derde, maar een dergelijke afstand kan aileen blijken 
uit · een persoonlijke verbintenis; de verzekeraar kan bijgevolg van het 
verhaal, dat hem bij de wet is erkend, beroofd worden noch ingevolge de 
afstand door de getroffene noch ingevolge de afstand door het bedrijfs
hoofd, waarmede hij niet zou hebben ingestemd (Cass., 3 februari 1967, 
De Verz., 1968, 653; Pas., 1967, I, 678; R.G.A.R., 1967, 7868; - in 
dezelfde zin: Cass., 13 september 1968, Pas., 1969, I, 44; R.G.A.R., 
1970, 8371; - Brussel, 26 oktober 1967, R.G.A.R., 1968, 8094). Het feit 
dat de getroffene geen beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de 
rechter en dat deze beslissing in kracht van gewijsde is gegaan kan niet 
worden tegengesteld aan de verzekeraar (Cass., 7 maart 1966, R.G.A.R., 
1967, 7927). Deze stelling werd bevestigd na verzending (Luik, 20 decem
ber 1967, R.G.A.R., 1968, 8o66). De vordering van de verzekeraar onder
gaat geen invloed van de houding van de getroffene (Luik, 20 december 
1967, De Verz., 1968; 695; ]. T., 1968, n6; R.G.A.R., 1968, 8666). 

Noch de verzaking van de getroffene aan ieder verhaal tegen de verant
woordelijke derde, noch de dading die tussen hen wordt aangegaan be
treffende de materiele schade die het voorwerp uitmaakt van de forfaitaire 
vergoedingen, noch de verzaking van de getroffene beroep in te stellen 
tegen het vonnis dat verklaart dat het slachtoffer geen materiele schade 
ingevolge zijn bestendige arbeidsongeschiktheid lijdt, kunnen aan de 
werkgever of verzekeraar verhinderen een regresvordering in te stellen 
tegen deze verantwoordelijke derde (Rb. Doornik, r 1 maart 1966, Bull. 
Ass., 1967, 79). De dading tussen het slachtoffer en de verantwoordelijke 
derde wordt steeds aangegaan onder het voorbehoud dat het ontvangen 
bedrag minstens gelijk is aan het bedrag van de vergoedingen die bij toe
passing van de arbeidsongevallenwet zijn verschuldigd (Rb. Seraing, 9 
december 1966, R.G.A.R., 1969, 8169). 
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HooFDSTUK V 

DE VERJARING 

88. BEGINSEL 

Bij toepassing van artikel28, eerste lid W.A.O., verjaart de rechtsvordering 
tot betaling van de forfaitaire vergoedingen na een termijn van drie jaar. 
De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van het feit dat 
aanleiding heeft gegeven tot de vordering, d.w.z. vanaf het begin van de 
arbeidsongeschiktheid (Brussel, 24juni 1969, Pas., 1969, II, 222; R.G.A.R., 
1970, 8547). Er client geen onderscheid te worden gemaakt tussen de 
tijdelijke en de blijvende arbeidsongeschiktheid ; dit geldt zelfs indien de 
getroffene enkel een vordering tot betaling van de blijvende arbeidson
geschiktheidsvergoedingen heeft ingesteld (Vred. St. Joost-ten-Node, 24 
april 1970, De Verz., 1970, 8o8). De arbeidsongeschiktheid begint meestal 
onmiddellijk na het ongeval, maar het kan ook gebeuren dat zij slechts 
later begint. Dit is het geval wanneer het. slachtoffer na een periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid het werk heeft hervat, en nadien terug 
arbeidsongeschikt is geworden met een bepaalde graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid voor gevolg (Brussel, 24 juni 1969, Pas., 1969, II, 
222; R.G.A.R., 1970, 8549). 

89. 8TUITING '\TAN DE VERJARING 

De verjaring wordt gestuit door de bekentenis van de verzekeraar; de 
verzekeraar die het slachtoffer zonder voorbehoud door zijn geneesheer 
heeft doen onderzoeken, erkent stilzwijgend dat, indien zou blijken dat 
de getroffene, die uitkeringen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft 
ontvangen, steeds een arbeidsongeschiktheidsgraad vertoont, een recht 
op vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid kan doen gelden 
(Cass., 10 november 1966, Pas., 1967, I, 336; R.G.A.R., 1968, 7993). De 
verjaring wordt niet gestuit door een brief van de verzekeraar die geen 
expliciete of impliciete erkenning van de rechten van het slachtoffer in
houdt vergoedingen te ontvangen; de verzekeraar verzaakt niet aan de 
verjaring - artikel 2220 B.W. - indien hij, na het verstrijken van de 
verjaringstermijn, een brief stuurt die geen principiele beslissing inhoudt 
betreffende de rechten van het slachtoffer (Vred. Hamme, 6 dec':!mber 
1965, Bull. Ass., 1966, 439). 

HooFDSTUK VI 

VOORRECHT 

90· BEGINSEL 

Bij toepassing van artikel 13 W.A.O. is de schuldvordering van het slacht
offer van een arbeidsongeval gewaarborgd door een voorrecht; bij toepas-
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sing van artikel 14 W.A.O. bekomt de werkgever opheffing van het voor
recht indien hij een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten; de werk
gever is in dergelijk geval definitief en geheel bevrijd van zijn verbintenis
sen (artikel 9 W.A.O.). Ondanks de niet-betaling van de premies blijft 
de verzekeraar gehoudenjegens de getroffene (artikel 15, vierde lid W.A.O.). 
De verzekeringsinstelling die de wettelijke vergoedingen uitkeert tijdens 
een periode van schorsing van de verzekeringspolis wegens niet betaling 
van de premies, betaalt haar eigen schuld en niet deze van het bedrijfs
hoofd, zodat artikel 1251, derde lid B.W. geen toepassing vindt. Vermits 
de werknemer op het ogenblik dat de vergoedingen werden uitbetaald, 
geen voorrecht had tegen zijn werkgever, heeft de betaling van de forfai
taire vergoedingen geen overdracht van dit voorrecht kunnen teweeg
brengen (Cass., 7 januari 1966, R. W., 1966-67, 650; ]. T., 1966, 337; 
Pas., 1966, I, 591; R.G.A.R., 1967, 7949; -in dezelfde zin: Gent, 3 no
vember 1965, De Verz., 1968, 78; R.G.A.R., 1967, 7949 : de wetgever 
was bekommerd om aan de slachtoffers door een voorrecht zekerheid te 
verschaffen, echter niet aan de verzekeraar; - anders: Luik, 19 september 
1960, R.G.A.R., 1963, 7153). 

HooFDSTUK VII 

DE VERZEKERING 

91. BEGINSEL 

De verzekeraar van het bedrijfshoofd neemt rechtens diens verplichtingen 
over. Hij heeft het recht zijn verzekerde van zijn verplichtingen jegens het 
slachtoffer te ontslaan. Hij kan, door vrijwillige tussenkomst, vragen dat 
het bedrijfshoofd buiten de zaak zou worden gesteld (Cass., 28 mei 1965, 
R. W., 1966-67, 854; J.T., 1966, 41; Pas., 1965, I, 1045). De vordering in 
tussenkomst en vrijwaring ingesteld door de verzekeraar tegen de werk
gever, is ontvankelijk indien de verzekering geschorst werd. De werkgever 
kan echter niet worden veroordeeld de vervolging door de weduwe van 
het slachtoffer tegen de verzekeraar ingespannen te doen ophouden, ver
mits deze de vervallenverklaring tegen de rechthebbenden niet kan in
roepen (Vred. Beringen, 27 maart 1964, T. vred., 1966, 291). 

92. GEDEKT RISICO 

De verzekeraar is ertoe gehouden de wettelijke vergoedingen te betalen 
wanneer de verzekeringsovereenkomst leemten inhoudt en uit haar alge
mene bewoordingen kan worden afgeleid dat zij betrekking heeft op al de 
motorvoertuigen zonder onderscheid, de moto's inbegrepen, en dat het 
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niet blijkt dat de premies een hager bedrag zouden bereikt hebben indien 
de verzekerde uitdrukkelijk had verklaard dat de werknemer gebruik 
maakte van een moto (Cass., 10 september 1964, Bull. Ass., 1967, 523). 
Het hof van cassatie heeft gesteld dat het gebrek aan verzekering aan het 
slachtoffer kan tegengesteld worden indien het risico dat aanleiding gaf 
tot het arbeidsongeval niet gedekt was door de verzekeringspolis en in de 
premie niet berekend was (Cass., 24 oktober 1946, R.G.A.R., 1947, 4045). 
Bij toepassing van artikel 22 van het algemeen reglement betreffende de 
arbeidsongevallenregeling moeten de verzekeringspolissen bedingen dat 
de verzekeraar zich ertoe verbindt het geheel van de vergoedingen binnen 
de grenzen van het risico door de partijen beschreven en bepaald te waar
borgen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 1903 
werd verklaard dat de gemachtigde verzekeringsinstellingen niet toege
laten worden slechts een deel van het risico te verzekeren (Rb. Brussel, 23 
februari 1965, R.G.A.R., 1966, 7692). 

HooFDSTUK VIII 

DE RECHTSPLEGING 

AFDELING I 

DE BEVOEGDHEID 

93· BEGINSEL 

Bij toepassing van artikel 24 W.A.O. is de vrederechter bevoegd voor alle 
vorderingen betreffende de arbeidsongevallenvergoeding, alsook voor de 
geschillen die betrekking hebben op de verzekering van het risico dat uit 
deze wet voortvloeit, wanneer deze geschillen ontstaan zijn ter gelegenheid 
van de vergoeding van een arbeidsongeval. Onder risico dat uit deze wet 
voortvloeit client te worden verstaan, wat de verzekering betreft, de moge
lijkheid van een gebeurtenis van de verwezenlijking waarvan de verbin
tenis van de verzekeraar tot het uitvoeren van de in het contract overeen
gekomen prestaties afhankelijk is (Cass., 13 januari 1967, R. W., 1967-68, 
881; ]. T., 1967, 556; Pas., 1967, I, 569; R.G.A.R., 1968, 7992). 

De vrederechter is enkel bevoegd voor de vorderingen betreffende de 
toekenning van vergoedingen die toegekend worden bij toepassing van 
de Belgische arbeidsongevallenwet (Cass., 31 maart 1966, Pas., 1966, I, 
991). Bij toepassing van artikel 61, derde lid, van de wijzigende bepalingen 
van het gerechtelijk wetboek (wet 10 oktober 1967) werd artikel 24 
W.A.O. gewijzigd: voortaan is de arbeidsrechtbank bevoegd. 
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AFDELING 2 

AANGIFTE VAN HET ONGEVAL 

94· BEGINSEL 

Bij toepassing van artikel 4 van de besluitwet van 13 december 1945 moet 
het ongeval aan het bedrijfshoofd binnen de 48 uren met bepaling van de 
omstandigheden worden bekend gemaakt ; dit artikel voorziet niet dat het 
recht vervalt indien deze beschikking niet wordt nageleefd. Het bewijs 
van feiten die zich twee jaar tevoren hebben voorgedaan, is bijgevolg 
toegelaten (Arbitrale commissie van de Gemeenschappelijke kas Char
bonnage du Couchant de Mons, 13 december 1965, R.G.A.R., 1966, 
7735 ; - in dezelfde zin : Vred. Mechelen, 28 januari 1966, T. vred., 1968, 
58). De wet voorziet geen verval indien de werkgever slechts een maand 
na de feiten kennis krijgt van het ongeval. Het arbeidsreglement mag 
geen sancties voorzien die een verval van de wettelijke vergoedingen zouden 
meebrengen daar de wetgeving van openbare orde is (Vred. Mechelen, 3 
december 1965, T. vred., 1968, 133). De betaling door het bedrijfshoofd 
van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en van de 
geneeskundige kosten gedurende meer dan drie maanden client als een 
voldoende vermoeden te worden beschouwd waaruit het bestaan van een 
arbeidsongeval kan worden afgeleid, zelfs indien de omstandigheden van 
het ongeval nooit werden vastgesteld (Vred. St. Joost-ten-Node, 24 april 
1970, De Verz., 1970, 8o8). 

AFDELING 3 

VERKNOCHTHEID 

95· BEGRIP 

De vorderingen die ertoe strekken betaling te bekomen van wettelijke 
vergoedingen voor twee afzonderlijke arbeidsongevallen op verschillende 
data aan eenzelfde werknemer overkomen, mogen niet ingeleid worden 
door eenzelfde akte (Vred. Beringen, 14 februari 1969, De Verz., 1969, 
759; - anders : Vred. Vilvoorde, 27 juni en 19 december 1968, De Verz., 
1969, 738 : de beide zaken werden verknocht verklaard). 
In een noot doet V. H. opmerken dat het gevaarlijk is twee vorderingen, 
die betrekking hebben op verschillende arbeidsongevallen, te willen 
samenvoegen (V.H., De Verz., 1969, 761). 

AFDELING 4 

DE KOSTENREGELING 

96. BEGINSEL 

De wet van 20 maart 1948 voorziet in een afwijking op het beginsel neer
gelegd in haar artikel 130 wetboek burgerlijke rechtspleging. Deze af-
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wijking geldt echter aileen voor de procedurekosten ; hieronder vall en 
aileen de kosten van de gerechtelijke handelingen die in de wet zijn be
paald en die door de wet noodzakelijk worden geacht om de procedure te 
doen ingaan (Rb. Luik, 24 december 1965, T. Vred., 1965-66, 228; Bull. 
Ass., 1966, 871). 

Het gerechtelijk wetboek handhaaft het beginsel neergelegd in artikel 130 
wetboek burgerlijke rechtspleging (art. 1017 Ger. W.), en principieel 
wordt dus de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Het 
gerechtelijk wetboek heft echter de wet van 20 maart 1968 niet op, zodat 
de kosten van rechtspleging inzake arbeidsongevallen principieel ten laste 
worden gelegd van de werkgever of diens verzekeraar. 

97· AFWIJKING 

Bij toepassing van de wet van 20 maart 1948 client het slachtoffer van een 
arbeidsongeval tot de kosten van het geding te worden veroordeeld, in
dien blijkt dat het geding had kunnen vermeden worden, indien het slacht
offer te goeder trouw geweest was (Vred. Anderlecht, 22 juni 1967, De 
Verz., 1968, 329; -in dezelfde zin: Vred. Antwerpen, 22 juni 1967, ]. T., 
1967, 670). De kostenregeling voorzien in de wet van 1948 vindt geen 
toepassing indien de vordering uitsluitend ingesteld is op grand van de 
beschikkingen van een gemeentereglement (Cass., 10 mei 1968, Pas., 
1968, I, 1053). 

AFDELING 5 

GERECHTELIJKE INTERESTEN 

98. BEGINSEL 

De gerechtelijke interesten moeten berekend worden vanaf de datum van 
de dagvaarding en niet vanaf de datum van het arbeidsongeval (Cass., 3 
november 1967, De Verz., 1969, 720). 

AFDELING 6 

GEZAG VAN GEWIJSDE 

99· BEGINSEL 

Het gezag van rechterlijk gewijsde in strafzaken mag niet worden opge
worpen door de verzekeraar die tegenwoordig was op de twee gedingen, 
wanneer in het eerste geding de verzekeraar handelde als gesubrogeerde 
in de rechten van de getroffene en in het tweede als gesubrogeerde in de 
verplichtingen van het ondernemingshoofd (Cass., 20 november 1969, 
De Verz., 1970, 637; R.G.A.R., 1970, 8412). De beslissing van de straf-
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rechter volgens welke het slachtoffer geen schade lijdt volgens het gemeen 
recht, heeft niet het gezag van gewijsde in de vordering die het slacht
offer op grand van de arbeidsongevallenwet instelt (Rb. Namen, 6 januari 
1969, fur. Liege, 1968-69, 205). Indien een strafgerecht, na op strafgebied 
uitspraak te hebben gedaan, de stelling als burgerlijke partij afwijst om 
reden dat het een arbeidsongeval betreft, mag de verzekeraar die niet op 
het strafgeding aanwezig was, zich de beslissing van de strafrechter niet 
zien tegenstellen voor de vrederechter handelend overeenkomstig zijn 
bijzondere bevoegdheid inzake arbeidsongevallen. Het is de vrederechter 
steeds geoorloofd te beslissen dat het ongeval geen arbeidsongeval 1s 
(Rb. Dendermonde, 25 februari 1967, De Verz., 1970, 616). 

ADDENDUM 

100. BELASTINGEN 

Artikel 29, vierde lid van de gecoordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen wordt niet geschonden wanneer, na te hebben vastgesteld 
dat de schadevergoedingen, die aan eiser voor een arbeidsongeval worden 
uitbetaald, berekend worden op grand van een herstel a rata van 100% 
van het geleden verlies, het arrest beslist dat dit artikel 29, vierde lid client 
uitgelegd te worden in de zin dat die vergoedingen geen belastingsvrijdom 
genieten, wanneer het bedrag tenminste 8o% van de verloren brutobe
zoldiging vertegenwoordigt; uit de tekst van artikel 29, vierde lid zoals 
door de parlementaire voorbereiding toegelicht blijkt dat naar de mening 
van de wetgever de termen van ten minste 8o% het herstel bedoelen van 
de verloren bezoldiging en niet het verlies van bezoldiging (Cass., 23 
maart 1966, Bull. Ass., 1967, 84). In dit arrest bevestigt het hofvan cassatie 
de zienswijze die het in een vorig arrest heeft uitgedrukt (zie : Cass., 12 
december 1961, ]. T., 1962, 278). Deze zienswijze bekrachtigt de stelling 
van de administratie in fiscale zaken die in artikel 29, vierde lid een uit
zondering ziet op de belastingsvrijdom, en bij toepassing van deze be
schikking, belasting heft op de vergoedingen van zodra deze, na aftrok 
van de bijdragen voor sociale zekerheid, tenminste 8o% van het loon
verlies ten gevolge van een arbeidsongeval dekken, zonder rekening te 
houden met de omvang van het loonverlies. In een noot (Bull. Ass., 1967, 
87) doet J. A. opmerken dat deze stelling voor gevolg heeft dat al de ar
beidsongevallenvergoedingen belastbaar zijn, met uitzondering van de 
tijdelijke vergoedingen voor volledige arbeidsongeschiktheid gedurende 
de periode gaande van de achtste tot de negentwintigste dag arbeidson
geschiktheid, die na aftrek van de bijdragen voor sociale zekerheid geen 
8o% van het verloren loon meer bedragen. Daarbij komt dat de tekst van 
artikel 29, vierde lid van de gecoordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bepaalt dat de arbeidsongevallenvergoedingen geen be
lastingsvrijdom genieten wanneer het bedrag ervan minstens 8o% van het 
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verloren brutoloon vertegenwoordigt; maar bij toekenning van dergelijke 
vergoedingen wordt noch ingeval van blijvende, noch in geval van tijde
lijke arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met het loonverlies dat de 
getroffene lijdt; het probleem schijnt dus niet definitief te zijn opgelost. 
Zie o.m. de studie van J. Maes in Journal pratique de droit fiscal et finan
cier, 1960, 7 e.v. 


