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HOOFDSTUK I 

INLEIDENDE BEPALINGEN 

AFDELING I 

TOEP ASSINGSGEBIED 

§ 1. Ratione personae 

1. ARBEIDSOVEREENKOMST - De omschrijving van het personeel toepas
singsgebied van de Arbeidsongevallenwet heeft de vorm van een legistieke 
cascade, die aanvangt bij artikel 1 van de Arbeidsongevallenwet en in 
verreweg de meeste gevallen eindigt bij de vraag naar het ondergeschikt 
verband. In eerste instantie wordt immers verwezen naar de R.S.Z.-Wet, 
die op haar beurt voor alles vraagt na te gaan of een arbeidsovereenkomst 
aanwezig is. Blijkt dit laatste het geval te zijn, dan moet er rekening mee 
worden gehouden dat een aantal gevallen uitdrukkelijk uit het toepassings
gebied van de R.S.Z.-Wet geweerd worden (art. 16 tot en met 18 K.B. 28 
november 1969). In regel vallen deze dan wei weer onder het toepassingsge
bied van de Arbeidsongevallenwet (K.B. 25 oktober 1971, zie verder, nr. 
3). 

Specifiek over de constitutieve bestanddelen van deze overeenkomst ver
schenen in de beschouwde periode een aantal studies (VANACHTER, 0., 
,Het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomstenwet" in Actuele 
problemen van het Arbeidsrecht, II, RioAux, M. (ed.), Antwerpen, Klu
wer, 1987, 1-28; VANACHTER, 0., ,Het toepassingsgebied van het arbeids
recht", T.P.R., 1987, 67-90; ENGELS, C., Het ondergeschikt verband naar 
Belgisch arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1989, 644 p.) en wij beperken ons 
hier dan ook tot die uitspraken waarin deze vraagstelling aan bod kwam 
met het oog op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet. 
Wanneer een 74-jarige, gepensioneerde schrijnwerker een lek gaat stoppen 
in de dakgoot van een - eveneens gepensioneerde - aannemer en hij 
hiervoor een (weliswaar) zeer bescheiden vergoeding ontvangt, kadert deze 
prestatie binnen een arbeidsovereenkomst en blijft zij geenszins beperkt tot 
een gewone vriendendienst. Een dergelijke verbintenis kan immers ook 
worden aangegaan voor het slechts occasioned verrichten van een bepaalde 
taak en, zo stelt het Arbeidshof te Gent, ,een loutere vriend zou hem nooit 
hebben toegelaten op deze leeftijd nog dergelijk gevaarlijk werk te verrich
ten" (Arbh. Gent, 5 mei 1988, J.T.T., 1989,373 en T.S.R., 1988, 444). Ten 
onrechte meent het arrest daarnaast enig argument voor deze thesis te 
kunnen vinden in het bestaan van een arbeidsongevallenpolis voor huis- en 
tuinpersoneel. Ook het feit dat de betrokkene ondanks zijn pensionering 
nog volkomen gerechtigd was bepaalde prestaties te verrichten, was hier
voor niet echt relevant. De Arbeidsongevallenwet is immers van toepassing 
zodra effectief prestaties worden uitgevoerd in het kader van een arbeids
overeenkomst, ook al mocht dit niet, bijvoorbeeld omdat de werknemer op 
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hetzelfde ogenblik zijn militaire dienst verricht (Cass., 10 januari 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, 603, Pas., 1983, I, 543, R. W., 1982-83, 2065, conclusie 
Adv. Gen. LENAERTS, H., R.G.A.R., 1985, nr. 10.905 en Soc. Kron., 1983, 
264; vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1097; zie inmiddels evenwel art. 18, par. 
2 Wet 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht, 
zoals ingevoegd door art. 47 Wet 22 december 1989, B.S., 19 januari 1990, 
zie verder, nr. 7). Evenmin relevant voor het vaststellen van de band van 
ondergeschiktheid zijn overwegingen omtrent de wijze van bezoldigen, de 
beroepsbekwaamheid en de maatschappelijke toestand van de getroffene. 
De feitenrechter kan dan ook niet louter op basis van deze gegevens en de 
vaststelling dat het ongeval aanvankelijk door de arbeidsongevallenverzeke
raar werd erkend, besluiten tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
(Cass., 5 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 404, Pas., 1984, I, 375, 
T.S.R., 1984, 140 en Soc. Kron., 1984, 30). Het op deze gronden vernietigde 
arrest had nochtans eveneens vastgesteld dat de getroffene, die als student 
tuinbouwtechnicus had aanvaard samen met een vriend tegen betaling van 
een uurloon van tweehonderd frank een aantal dode bomen te vellen, zeker 
de nodige instructies en aanwijzingen had ontvangen van de schoonbroer 
van de eigenares van de bomen. 

Wordt een sollicitant onderworpen aan een test, dan kan het uitvoeren ervan 
niet beschouwd worden als de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, op 
voorwaarde dat de test niet langer duurde dan noodzakelijk was om zijn 
geschiktheid te beoordelen (Arbrb. Namen, 28 september 1988, De Verz., 
1989, 257, noot L.V.G.). Het effectief bestaan van een arbeidsovereen
komst werd ook niet bewezen geacht door de loutere aanwezigheid van een 
werkzoekende in de kantoren van een uitzendbureau, waarvoor hij vroeger 
nog gewerkt had en mogelijk ook in de nabije toekomst opnieuw prestaties 
zou gaan verrichten (Arbh. Luik, 30 juni 1987, De Verz., 1988, 457, noot 
L.V.G., bevestigt Arbrb. Dinant, 6 maart 1986, De Verz., 1988, 456). 

Ook de problematiek van de bediende, die tevens afgevaardigd bestuurder 
is van de naamloze vennootschap waarin hij werkt, kwam in de beschouwde 
periode opnieuw aan bod. Een arrest van het Arbeidshof te Bergen vat de 
actuele stand van de cassatierechtspraak ter zake samen, door enerzijds op 
zoek te gaan naar de tweeledigheid van de uitgeoefende functies en ander
zijds de effectieve mogelijkheid van ondergeschiktheid te onderzoeken. De 
dualiteit van functies wordt in casu erkend door de uitoefening van een 
commercHHe functie, die de betrokkene bovendien ook al bekleedde voor 
hij bestuurder werd en die bovendien op een andere wijze bezoldigd werd. 
Over de ondergeschiktheid aan de raad van bestuur blijft het arrest veel 
vager: het feit dat de getroffene slechts tien procent van de aandelen van 
de vennootschap bezat, zou op zich reeds verhinderen dat hij een machtspo
sitie bekleedde binnen de vennootschap (Arbh. Bergen, 27 februari 1984, 
J. T., 1984, 389; zie over deze problematiek o.m.: VAN EECKHOUTTE, W., 
DEMEDTS, M., SAELAERT, C. en TAGHON, A., ,Overzicht van rechtspraak 
arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", T.P.R., 1989, 519-527). 
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Hoewel sommige rechtspraak het moeilijk heeft in de verhouding tussen 
bloed- of aanverwanten oak een arbeidsovereenkomst te onderkennen, 
werd deze hypothese reeds bij her haling aanvaard (VAN EECKHOUTTE, W., 
Het personen- en familierechtelijk statuut in het sociale zekerheidsrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1986, 53 e.v.). Het feit dat een dame gehuwd is met 
de afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschap die haar tewerk
stelt, sluit dan oak geenszins de band van ondergeschiktheid uit (Arbh. 
Gent, 23 april 1987, De Verz., 1987, 565, bevestigt Arbrb. Kortrijk, 19 
maart 1986, De Verz., 1987, 562). Indien de betrokkene het slachtoffer 
wordt van een verkeersongeval, moet echter worden nagegaan of haar 
bezigheden op dat ogenblik nag wel verband hielden met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst. Terecht was het arbeidshof van oordeel dat de 
veroordeling door de strafrechter van de werkgever als burgerlijk aanspra
kelijke partij dit onderzoek niet verhindert, aangezien de beslissing van de 
strafrechter op louter burgerlijk gebied slechts een relatieve kracht van 
gewijsde geniet (zie verder, nr. 24). 

2. 0NGEVAL NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - Is de arbeidsovereen
komst eenmaal beeindigd, bijvoorbeeld door het verstrijken van de termijn 
waarvoor zij werd afgesloten, dan kan onmogelijk nog sprake zijn van 
ondergeschiktheid, oak al blijven nag verplichtingen bestaan die indirect 
verband houden met de vroegere arbeidsovereenkomst. Zo kan de werkne
mer, die zich enkele weken na het einde van zijn overeenkomst van bepaalde 
duur voor een medische controle dient aan te bieden bij de arbeidsongeval
lenverzekeraar van zijn vroegere werkgever, op dat ogenblik niet meer 
onder het gezag van zijn werkgever staan (Cass., 9 september 1985, Arr. 
Cass., 1985-86, 16, De Verz., 1986, 338, noot L.V.G., J.T.T., 1986, 223, 
Jur. Liege, 1986, 1, Pas., 1986, I, 15, vernietigt Arbh. Luik, 26 juni 1984, 
De Verz., 1986, 335, J.T.T., 1985, 501, noot V.P.). Bij een ontslag om 
dringende reden eindigt de arbeidsrelatie onmiddellijk, oak wanneer de 
werknemer de aangetekende brief waarin hem dit ontslag wordt meegedeeld 
en toegelicht niet heeft ontvangen en vanaf dat ogenblik verdwijnt oak de 
ondergeschiktheid (Arbh. Luik, 28 november 1988, J. T. T., 1989, 369 en 
Soc. Kron., 1989, 310, noot JACQMAIN, J.). Ben andere vraag is of de 
betrokkene zich op een dergelijk ogenblik nag op een met de weg naar en 
van het werk gelijkgesteld traject kan bevinden: wij verwijzen in dit verband 
naar de rechtspraak over de ongevallen tijdens een periode waarin de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst (zie verder nr. 62). 

3. UITBREIDINGEN - Hoewel het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
weliswaar het quod plerumque fit is gebleven voor de toepasselijkheid van 
de Arbeidsongevallenwet, moet eveneens rekening worden gehouden met 
een toenemende reeks uitbreidingen van deze wet tot categorieen van 
personen die niet (noodzakelijk) door een arbeidsovereenkomst verbonden 
zijn. De vorm die de wetgever hiervoor heeft gekozen is geenszins eenduidig 
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(voor een volledig overzicht: FoRGES-GRIGNARD, P. en VAN GossuM, L., 
,L'assujetissement a la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail", 
De Verz., 1985, 629-672), maar stemt voor het overgrote deel overeen met 
deze waarin het toepassingsgebied van de sociale zekerheid voor werkne
mers werd uitgebreid. De problemen die hiermee gepaard gaan zijn dan ook 
gelijklopend, zodat wij ter zake dan ook kunnen verwijzen naar een studie 
over het toepassingsgebied van de sociale zekerheid voor werknemers (Sr
MOENS, D., ,Knelpunten in het toepassingsgebied van de sociale zeker
heidsregelingen voor werknemers en zelfstandigen", T.P.R., 1987, 91-159, 
inz. 119-140). 

Zoals dit ook voor de R.S.Z.-Wet het geval is, worden voor de toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet leerlingen gelijkgesteld met werknemers en de 
personen die hen tewerkstellen met werkgevers (art. 1, par. 2 R.S.Z.-Wet). 
In ons vorig overzicht werd er reeds op gewezen dat geen enkele wet op 
algemene wijze omschrijft wat een leerovereenkomst is, zodat ook een 
leerling van de school voor burgerlijke luchtvaart, opgericht door SABE
NA, als zodanig kan worden beschouwd, ook al wordt hij niet opgeleid tot 
een beroep met een overwegend manueel karakter en verricht hij tijdens de 
opleiding geen arbeidsprestaties in de gebruikelijke zin van het woord 
(Cass., 22 april1982, Arr. Cass., 1981-82, 1012, Pas., 1982, I, 952, J. T. T., 
1983,383, R.G.A.R., 1985, nr. 10.866 en Soc. Kron., 1982,230 (samenvat
ting)). 

Studenten zijn daarentegen niet begrepen in deze gelijkstelling en aangezien 
zij althans wat hun opleiding betreft, niet verbonden zijn door een arbeids
overeenkomst, blijven zij buiten het toepassingsgebied van de Arbeidsonge
vallenwet (PERNOT, A.M. en BRACKE, E., ,De student en de preventieve 
aspecten inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en gezondheid", 
T.S.R., 1986, 304 en 307). Ook leerlingen in het technisch onderwijs vallen 
buiten dit toepassingsgebied en terecht verklaarde bet Arbeidshof te Bergen 
zich onbevoegd om kennis te nemen van de vraag tot homologatie van een 
vergoedingsovereenkomst, gesloten tussen een verzekeraar en een leerling 
die een letsel had opgelopen tijdens een sportwedstrijd op school (Arbh. 
Bergen, 22 december 1986, Pas., 1987, II, 64 en J. T. T., 1987,246, bevestigt 
Arbrb. Charleroi, 20 maart 1986, Pas., 1986, III, 63 en T.S.R., 1987, 224; 
in dezelfde zin: GooRDEN, H., ,De 'arbeidsongevallen' van de leerlingen 
in het 'technisch' onderwijs", T.S.R., 1984, 133). Een K.B. van 9 juli 1934 
verplichtte de ,erkende" technische scholen weliswaar een verzekeringspo
lis af te sluiten die dezelfde vergoedingen waarborgde als deze uit de 
(toenmalige) Arbeidsongevallenwet, doch dit besluit werd impliciet opgehe
ven door de opheffing van het organieke besluit in uitvoering waarvan het 
genomen werd (anders: Arbrb. Turnhout, 23 juni 1987, Soc. Kron., 1988, 
61 (samenvatting)). Bovendien was in voornoemd K.B. enkel sprake van bet 
door middel van deze polis dekken van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de inrichtende macht, wat bezwaarlijk als een uitbreiding van het toepas
singsgebied van de arbeidsongevallenwetgeving kan worden gelezen. 
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Ret toepassingsgebied van de R.S.Z.-Wet werd ook bij K.B. verruimd tot 
bepaalde categorieen van personen die niet verbonden zijn door een arbeids
overeenkomst, zoals de studenten die gerechtigd zijn op een specialisatie
beurs van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onder
zoek in de Nijverheid en de Landbouw, het I.W.O.N.L. (art. 15 K.B. 28 
november 1969). Ondanks het feit dat zij luidens de bepalingen van het 
aangehaalde K.B. beschouwd worden als ,personen die in de openbare 
sector worden tewerkgesteld", werd de arbeidsongevallenregeling voor de 
publieke sector nooit tot hen uitgebreid. Ret toepasselijk verklaren van de 
R.S.Z.-Wet brengt voor hen dan ook meteen de toepasselijkheid van de 
Arbeidsongevallenwet met zich (Arbrb. Nijvel, 12 november 1986, J. T. T., 
1988, 85, T.S.R., 1987, 539 en Soc. Kron., 1987, 241). Wat hun basisloon 
betreft, past de Arbeidsrechtbank te Nijvel bij analogie de regeling toe die 
geldt voor leerlingen: het gemiddeld loon van de werknemers in de categorie 
waartoe de getroffene zou hebben behoord bij het beeindigen van zijn 
studies (art. 38 Arbeidsongevallenwet). Ret Arbeidshof te Brussel deelt 
grosso modo deze zienswijze, maar tempert wel het door de arbeidsrecht
bank aangenomen basisloon (Arbh. Brussel, 23 november 1987, Soc. Kron., 
1988, 366, zie verder, nr. 105). 

Vallen eveneens onder het toepassingsgebied van de R.S.Z.-Wet zonder dat 
(noodzakelijk) een arbeidsovereenkomst aanwezig is, de schouwspelarties
ten, dit zijn alle artiesten die worden aangeworven om tegen loon op te 
treden voor een al dan niet direct aanwezig publiek (art. 3, 2° K.B. 28 
november 1969). Over deze beroepscategorie stelde het Hof van Cassatie 
bij herhaling dat de sociale zekerheidsregeling voor werknemers van toepas
sing is zodra alle elementen, genoemd in artikel 3, 2°, verenigd zijn. Ret 
moet met andere woorden niet supplementair worden aangetoond dat zij 
hun activiteit ook uitoefenen ,onder gelijkaardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst", zoals de tekst van artikel 2, 1° van de R.S.Z.
Wet voorschrijft (Cass., 12 februari 1979, Arr. Cass., 1979,678 en J.T.T., 
1980, 44; Cass., 22 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 902, Pas., 1982, I, 856, 
R. W., 1982-83, 980, noot DECLERCQ, H. en T.S.R., 1982, 461; Cass., 30 
april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1134, Pas., 1984, I, 1069 en J.T.T., 1985, 
86; Cass., 5 november 1984, Arr. Cass., 1984-85, 337, Pas., 1985, I, 298 
en Soc. Kron., 1985, 11). In het decennium voor deze arresten sloot de 
lagere rechtspraak bij her haling schouwspelartiesten uit het toepassingsveld 
van de R.S.Z.-Wet, onder meer op grond van de overweging dat de 
omstandigheden waarin zij hun prestaties verrichten, te zeer verschillen van 
de klassieke arbeidsverhouding. Ook na de thans gevestigde cassatierecht
spraak rest de feitenrechter evenwel nog een, zij het beperkte, soevereine 
beoordelingsmacht. De uitbreiding geldt immers enkel voor , ,schouwspelar
tiesten'' en het arbeidshof kon van oordeel zijn dat een landbouwer, die met 
zijn drie paarden figureert tijdens de opname van een film, geen artistieke 
prestatie verricht, nu van hem alleen verwacht werd dat hij lichamelijk 
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tegenwoordig was bij een scene waaraan hij een zekere materiele medewer
king verleende (Cass., 6 april1987, Arr. Cass., 1986-87, 1021, Pas., 1987, 
I, 929, De Verz., 1988, 277 en R. W., 1987-88, 706; bevestigt Arbh. Brussel, 
23 juni 1986, Soc. Kron., 1988, 59 (samenvatting), dat werd gewezen op 
andersluidende conclusie van de Advocaat-Generaal). 

De Arbeidsongevallenwet wordt verder door een K.B. van 25 oktober 1971 
(B.S., 4 november 1971) uitgebreid tot een aantal categorieen van werkne
mers, die precies uit het toepassingsgebied van de R.S.Z.-Wet gebannen 
worden: een daarvan wordt gevormd door de personen die enkel tijdens de 
schoolvakanties als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tewerkge
steld worden door inrichters van vakantiekolonies, speelpleinen en sport
kampen (art. 17, par. 1, 3° K.B. 28 november 1969). Deze uitbreiding dient 
evenwel eng ge1nterpreteerd te worden en zij vindt geen toepassing op een 
leraar die wordt aangeworven om tijdens de vakantie taalcursussen te geven 
aan buitenlanders (Cass., 20 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1294, Pas., 
1983, I, 1178, J.T.T., 1984, 145, J.T., 1984, 104 (samenvatting), R.W., 
1984-85, 267 (verkort)). Het blijft uiteraard mogelijk dat deze leraar ver
bonden was door een arbeidsovereenkomst en in deze hoedanigheid toch 
onder het toepassingsgebied van R. S .Z.- Wet en Arbeidsongevallenwet valt. 

Een andere groep waarvoor eigen en naar de vorm vrij complexe regels 
gelden inzake de toepasselijkheid van de sociale zekerheidsregeling voor 
werknemers en aan de Arbeidsongevallenwet zijn de sportbeoejenaars. Zo 
is er voor de beroepsrenners de Wet van 7 november 1969 (B.S., 5 december 
1969) en voor de beroepsvoetballers de Wet van 3 maart 1977 (B.S., 17 
maart 1977), die beiden de toepasselijkheid van (bepaalde sectoren) van de 
sociale zekerheid voor werknemers en meteen dus ook van de Arbeidsonge
vallenwet regelen. Daarnaast speelt het onweerlegbaar vermoeden dat aile 
betaalde sportbeoefenaars verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden (art. 3 Wet 24 februari 1978, B.S., 9 maart 1978) en dus 
ook voor de sociale zekerheid werknemers zijn. Ten slotte kunnen ook de 
sportbeoefenaars die een te lage vergoeding ontvangen om aanspraak te 
kunnen maken op het statuut van ,betaalde" sportbeoefenaar, steeds zelf 
het bewijs leveren van hun arbeid in ondergeschikt verband, wat verre van 
denkbeeldig is (Cass., 11 oktober 1982, B. T.S.Z., 1983, 91 en R. W., 
1983-84, 1020). Een K.B. van 12 augustus 1985 (B.S., 23 augustus 1985) 
mildert deze complexe toestand in enige mate door duidelijk de sectoren af 
te bakenen die respectievelijk op betaalde sportbeoefenaars (in de zin van 
de Wet van 24 februari 1978 of met een arbeidsovereenkomst) en op 
beroepsrenners toepasselijk zijn, en door de lonen te bepalen op basis 
waarvan bijdragen worden geheven (PUTTENEERS, A., ,De balligt in het 
kamp van de wetgever", Verzekeringswereld, 1986, februari, 16); Een K.B. 
van 10 augustus 1987 (B.S;, 26 augustus 1987) legt ten slotte de basislonen 
vast voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet (VAN MOLLE, J., 
,Arbeidsongevallen en sportlui", Verzekeringswereld, 1988, september, 
43). Toch blijft de situatie verre van eenduidig: voor de beroepsvoetballers 

1212 



-- j_~_e_:_ ___ -

zijn het steeds de clubs die als werkgever fungeren, voor de beroepsrenners 
is arbeidsrechtelijk de sponsor van de ploeg de werkgever, daar waar de 
Belgische Wielrijdersbond optreedt als werkgever ten aanzien van de sociale 
zekerheid (voor deze laatste groep: Gent, 11 januari 1983, R. W., 1985-86, 
2361). 

4. TEWERKGESTELDE WERKLOZEN - De discussie over aard en omvang 
van de arbeidsongevallenregeling voor tewerkgestelde werk/ozen kwam 
reeds aan bod in ons vorig overzicht (T.P.R., 1984, 1045). In de thans 
beschouwde periode werd zij aangevuld met een aantal uitspraken die zowel 
het recht op bijslagen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(R.V.A.) als de bevoegdheid van de arbeidsgerechten in deze materie 
bevestigen. 
Aangezien artikel169 van het Werkloosheidsbesluit de tewerkgestelde werk
loze ten laste van de R.V.A. dezelfde voordelen waarborgt als die welke in 
de Arbeidsongevallenwet worden toegekend aan de werknemers , dient de 
R. V .A. en niet het Fonds voor Arbeidsongevallen (F .A. 0.), in te staan voor 
de betaling van bijslagen en sociale bijstand, zoals voorzien in het K.B. van 
21 december 1971 (Cass., 12 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,27, Pas., 
1984, I, 21, J. T. T., 1984, 96 en Soc. Kron., 1984, 52 (samenvatting); Arb h. 
Antwerpen, 1 april1985, T.S.R., 1986, 199; Arbrb. Tongeren, 29 januari 
1986, T.S.R., 1986, 175). Wijzen wij er volledigheidshalve op dat voor de 
na 31 december 1987 overkomen ongevallen het F.A.O. in geen geval de 
bijslagen nog ten laste neemt, aangezien deze taak in het kader van de 
privatiseringsoperatie vervat in het K.B. nr. 530, aan de verzekeraars werd 
toevertrouwd. 

Aangezien het recht op vergoeding, met inbegrip van de bijslagen en sociale 
bijstand, steunt op artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit, hebben ge
schillen hieromtrent betrekking op de rechten en verplichtingen, voortvloei
end uit de wetgeving inzake werkloosheid. Overeenkomstig artikel 580, 2° 
en 3° van het Gerechtelijk Wetboek behoren deze geschillen tot de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten (Cass., 5 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1186, 
Pas., 1986, I, 1068 en J. T. T., 1986, 473, bevestigt Arbh. Brussel, 15 april 
1985, J.T.T., 1986,416 enRechtspr. Arb. Br., 1986, 241; Arbh. Antwer
pen, 21 mei 1986, Soc. Kron., 1987, 44, noot P.P., die van oordeel is dat 
de arbeidsgerechten hun bevoegdheid dienen te steunen op art. 579, 1° 
Ger.W.; Arrondrb. Tongeren, 29 januari 1986, J.T.T., 1986, 507 en 
T.S.R., 1986, 175). 

Aangezien de R. V .A. een verzekeringspolis onderschreef tot dekking van 
de ongevallen, overkomen aan tewerkgestelde werklozen, restte ten slotte 
de vraag tot wie deze zich dienden te richten om vergoeding te bekomen. 
De Arbeidsrechtbank te Brussel was van oordeel dat, naar analogie met de 
Arbeidsongevallenwet, waarnaar artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit 
toch refereert, de werkloze rechtstreeks de verzekeraar van de R.V.A. kan 
dagvaarden. Uiteindelijk is het, aldus de arbeidsrechtbank, toch deze verze-
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keraar die beslist het ongeval al dan niet te aanvaarden, die de ongeschikt
heidscontroles uitvoert en die optreedt bij de homologatie van de vergoe
dingsovereenkomst (Arbrb. Brussel, 17 maart 1987, Rechtspr. Arb. Brussel, 
1987, 159). Deze argumentatie overtuigt ons niet. De R.V.A. heeft immers 
louter op vrijwillige basis een polis van gemeen recht onderschreven en blijft 
dus principieel zelf schuldenaar van de vergoedingen (PUTTENEERS, A., 
,Arbeidsongevallen overkomen aan tewerkgestelde werklozen", Verzeke
ringswereld, 1985, oktober, 61). Het geciteerde vonnis stelt bovendien zelf 
in een andere overweging ,dat de werklozen zich niet hoeven te bekomme
ren om de aard van de overeenkomst tussen de R.V.A. en haar verzeke
raar". Eerder werd oak reeds beslist dat homologatie van een vergoedings
akkoord in deze context dan oak niet mogelijk is (Arbh. Luik, 20 december 
1980, Jur. Liege, 1981, 96; anders: Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 
1981-82, 1231). Met het Arbeidshof te Gent zijn wij dan oak de mening 
toegedaan dat de door een arbeidsongeval getroffen tewerkgestelde werklo
ze enkel de R. V .A. in rechte kan aanspreken, aangezien hem noch wettelijk, 
noch conventioneel enige basis geboden wordt om zich rechtstreeks tot de 
verzekeraar te wenden (Arbh. Gent, 7 februari 1985, T.S.R., 1985, 385). 

5. TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S - Tijdens de voorbije vijftien jaar 
zag onder invloed van de economische crisis en de ermee gepaard gaande 
stijging van de werkloosheid, een reeks tewerkstellingsprogramma's het 
licht, gaande van het bijzonder tijdelijk kader (B.T.K.) tot het stelsel van 
gesubsidieerde contractuelen (GeCo's). In de beschouwde periode werden 
een aantal bijdragen gewijd aan de uiteenlopende wijze waarop de in deze 
stelsels tewerkgestelde personen dekking wordt geboden inzake arbeidson
gevallen (PUTTENEERS, A., ,De arbeidsongevallen en de door de staat 
gesubsidieerdecontractuelen", Verzekeringswereld, 1987, mei, 71-72; PuT
TENEERS, A., ,Bijzondere statuten en arbeidsongevallen", Verzekerings
wereld ,1987, juli/augustus, 31-34; X, ,Bevordering van de werkgelegen
heid en arbeidsongevallenregeling", Verzekeringsnieuws, 1986, extranum
mer 1). Vermelden wij in dit verband dat zowel de personen die worden 
tewerkgesteld in het bijzonder tijdelijk kader (B.T.K.) als in het derde 
arbeidscircuit (D.A.C.) onder het toepassingsgebied van de Arbeidsonge
vallenwet vallen. Aangezien voor de toepassing van het sociale zekerheids
recht de R. V .A. geacht wordt hun werkgever te zijn, worden zij bij ongeval 
vergoed door de verzekeraar van de R.V.A. en de rechtsvordering tot het 
bekomen van de vergoedingen moet dan oak tegen deze verzekeraar worden 
ingesteld: voor tewerkgestelden in het B. T .K. is dat deN. V. La Royale Beige 
(Arbrb. Charleroi, 20 juni 1985, J. T. T., 1986, 314), voor tewerkgestelden 
in het D.A.C. de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (Arbh. 
Brussel, 24 oktober 1988, J. T. T., 1989, 371). Op de ongevallen overkomen 
aan gesubsidieerde contractuelen daarentegen, is de Wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 

1214 



(Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel) van toepassing en schuldenaar 
van de vergoedingen is hier de gemeente die of het O.C.M.W. dat de 
betrokkene tewerkstelt. 

6. PUBLIEKE SECTOR - De specifieke vergoedingsregeling voor arbeidson
gevallen overkomen aan ambtenaren, valt in principe buiten het bestek van 
ons overzicht. Rechtspraak die betrekking heeft op begrippen of mechanis
men die analoog zijn aan deze uit de Arbeidsongevallenwet wordt wel 
opgenomen. 

In de beschouwde periode verschenen een aantal bijdragen die op een 
exhaustieve wijze de reglementering en de rechtspraak met betrekking tot 
de arbeidsongevallen in de publieke sector benaderen (JANVIER, R., Ar
beidsongevallen publieke sector, Brugge, die Keure, 1988, 479 p.; RESPEN
TINO, M., ,Les accidents du travail dans le secteur public", in Chroniques 
de droit a !'usage du Palais, Tome VI: Risque Projessionnel- Droit social 
etjiscal, Brussel, Story-Scientia, 27 p.) of de wijzigingen aan de uitvoerings
besluiten van de (kader)wet van 3 juli 1967 tot voorwerp hebben (JANVIER, 
R., ,Is nieuw ook beter?", T.B.P., 1986, 372-386). 

De Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneellaat de omschrijving van zijn 
toepassingsgebied over aan de Koning en vereist dat dit gebeurt bij een in 
ministerraad overlegd koninklijk besluit. Een K.B. van 12 juni 1970 (B.S., 
18 juni 1970), tot stand gekomen na overleg in de ministerraad, voert deze 
opdracht uit, wat de arbeidsongevallenregeling betreft, ten behoeve van het 
personeel van de instellingen van openbaar nut die voorkomen op een 
limitatieve lijst. Bij andere, niet in ministerraad overlegde besluiten werd 
deze lijst bij her haling uitgebreid, zo onder meer tot de personeelsleden van 
de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (N.M.V.B.) en dit reeds 
bij K.B. van 23 december 1970 (B.S., 6 januari 1971). Een - opnieuw in 
ministerraad overlegd - K.B. van 5 januari 1971 (B.S., 19 januari 1971) 
ten slotte verklaart ook de regeling inzake beroepsziekten (eveneens vervat 
in de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel) van toepassing op de 
instellingen van openbaar nut ,zoals omschreven bij artikel2 K.B. van 12 
juni 1970". De Arbeidshoven te Brussel en Luik beschouwden het eerste 
uitbreidingsbesluit (K.B. van 12 juni 1970) als een ,kaderbesluit" en waren 
van oordeel dat voor het toevoegen van andere instellingen van openbaar 
nut aan de daarin opgenomen lijst een gewoon K.B. volstond (Arbh. Luik, 
9 september 1985, Soc. Kron., 1986, 156; Arbh. Brussel, 8 september 1986, 
onuitg.). Het Hof van Cassatie was evenwel strikter: waar de Arbeidsonge
vallenwet Overheidspersoneel een in ministerraad overlegd besluit vereist en 
het uitvoeringsbesluit van 12 juni 1971 niet bepaalt dat verdere uitbreiding 
bij gewoon K.B. mogelijk is, vormt het K.B. van 23 december 1970 geen 
geldige uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaderwet (Cass., 21 
september 1987, Arr. Cass., 1987-88, 92, Pas., 1988, I, 85, J.T.T., 1988, 
115, noot, R. W., 1987-88, 715, Soc. Kron., 1988, 77, noot JANVIER, R. en 
T.S.R., 1988, 277, noot HuYS, J.). Op het personeel van de N.M.V.B. is 

1215 



dan oak noch de arbeidsongevallen-, noch de beroepsziektenregeling voor 
de publieke sector van toepassing. Aangezien artikel11, par. 2 van het K.B. 
28 november 1969 wel gedeeltelijk de R.S.Z.-Wet op hen toepasselijk 
maakt, geldt voor hen dus ook de Arbeidsongevallenwet particuliere sector 
(zie de reeds aangehaalde commentaren bij Cass., 21 september 1987 en 
VANDER STEICHEL, R., , , Over een paar curiosa in onze sociale wetgeving' ', 
R. W., 1988-89, 485 en B. T.S.Z., 1989, 159). 

In ons vorig overzicht kwam reeds het cassatiearrest aan bod waarin gesteld 
werd dat ook het burgerpersoneel van het ministerie van dejensie onder het 
regime van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel valt en dit op basis 
van het K.B. van 24 januari 1969 (B.S., 8 februari 1969) (Cass., 15 maart 
1982, Arr. Cass., 1981-82, 867, Pas., 1982, I, 826, R.G.A.R., 1984, nr. 
10.809 en T.S.R., 1982, 534). Deze stelling werd in de thans beschouwde 
periode bevestigd (Arbh. Luik, 12 januari 1987, T.S.R., 1988, 136). 

In tegenstelling tot de beroepsbrandweerlieden die deel uitmaken van het 
gemeentepersoneel, vallen brandweerlieden-vrijwilligers niet onder het toe
passingsgebied van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. Voor hen 
dient de gemeente krachtens artikel 55 van het K.B. van 6 mei 1971 (B.S., 
19 juni 1971) een polis van gemeen recht af te sluiten bij een erkende 
arbeidsongevallenverzekeraar. Omdat deze polis minstens dezelfde waar
borgen moet bieden als de arbeidsongevallenregeling voor de publieke 
sector en bovendien verplicht dient onderschreven te worden, was het 
Arbeidshof te Gent van oordeel dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
te oordelen over de geschillen die kunnen ontstaan tussen de verzekeraar 
en de getroffene of diens nabestaanden (Arbh. Gent, 17 december 1987, 
J. T. T., 1988, 71). In het licht van wat boven gezegd werd over de door de 
R. V .A. onderschreven arbeidsongevallenpolis voor de tewerkgestelde werk
lozen (zie nr. 4), werd dit arrest terecht vernietigd door het Hofvan Cassatie 
(Cass., 19 december 1988, J. T. T., 1989, 175 en J. T., 1989, 437). 

V ermelden wij ten slotte dat het binnen de publieke sector - en dit in 
tegenstelling tot de particuliere sector - steeds de tewerkstellende overheid 
is die schuldenaar blijft van de vergoeding wegens arbeidsongevallen, ook 
wanneer gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid hiervoor een verzeke
ring af te sluiten. De getroffene of zijn nabestaanden beschikken dan ook 
niet over een rechtstreekse vordering tegenover deze verzekeraar (Cass., 4 
juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1298, Pas., 1984, I, 1209, J. T. T., 1985, 200 
en T.S.R., 1985, 30). De bepalingen inzake de verjaring van de vordering 
tot vergoeding zijn dan weer in beide regelingen analoog (Arbh. Brussel, 
6 juni 1983, J. T. T., 1984, 151; schijnbaar anders, maar ten onrechte: Rb. 
Brussel, 23 maart 1984, Pas., 1985, III, 13). 

7. MILITAIREN - Militairen en gelijkgestelden vallen buiten het toepas
singsgebied van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en wanneer 
zij tijdens de dienst getroffen worden door een arbeidsongeval wordt de 
vergoeding hiervan geregeld door het Regentsbesluit van 5 oktober 1948 
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(B.S., 17 oktober 1948), dat de wetgeving op de militaire vergoedingspen
sioenen coordineert. Deze wetgeving voorziet in een bijzondere administra
tieve rechtspleging en de arbeidsgerechten zijn dan ook niet bevoegd om 
kennis te nemen van de vraag tot vergoeding, ingesteld door een rijkswach
ter (Arbh. Gent, 7 maart 1985, J.T.T., 1985, 500 en T.S.R., 1986, 90). 

De Belgische Staat, schuldenaar van de vergoedingen op basis van voor
noemde wetgeving, kan echter niet worden gelijkgesteld met een arbeidson
gevallenverzekeraar en het ziekenfonds dat geneeskundige kosten heeft 
terugbetaald van een militair die het slachtoffer was van een arbeidsongeval, 
kan deze uitgaven dan ook niet verhalen op de Belgische Staat (Cass., 8 
februari 1985, Arr. Cass., 1984-85,786, Pas., 1985, I, 704, R.G.A.R., 1987, 
nr. 11.199, R. W., 1985-86, 595, noot PIETERS, D.). Op dienstplichtigen die 
worden getroffen door een arbeidsongeval op een ogenblik dat zij een 
winstgevende activiteit uitoefenen, blijft de gewone Arbeidsongevallenwet 
van toepassing (art. 18, par. 2 Wet 14 januari 1975, zoals ingevoerd door 
art. 47 Wet 22 december 1989, B.S., 19 januari 1990; voor de situatie voor 
de inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling: Cass., 10 januari 1983, Arr. 
Cass., 1982-83, 603, Pas., 1983, I, 543, R. W., 1982-83, 2065, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H., R.G.A.R., 1985, nr. 10.905 en Soc. Kron., 1983, 264; 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1097). 

8. N.M.B.S.- Anders dan dit voor de werknemers van de N.M.V.B. het 
geval was (zie boven: nr. 5), lag het duidelijk niet in de bedoeling van de 
wetgever de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel toepasselijk te rna
ken op het volledige personeel van de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen. Een K.B. van 29 mei 1972 (B.S., 9 juni 1972) sluit inderdaad 
de leden van het definitief en stagedoend personeel van deN .M.B.S. uit het 
toepassingsveld van de arbeidsongevallenregeling voor de publieke sector. 
Dit ,uitbreidingsbesluit" heeft derhalve enkel betrekking op de overige 
personeelsleden en aangezien er geen over leg in de ministerraad aan vooraf
ging, is de uitbreiding wat hen betreft zelfs onregelmatig (zie boven: nr. 6). 
Voor het definitief en stagedoend personeel van de N.M.B.S. geldt een 
afzonderlijk regime, dat van conventionele aard is, daar het werd opgesteld 
door een paritaire commissie, die haar bevoegdheid putte uit artikel 13 van 
de Wet van 23 juli 1926 (B.S., 24 juli 1926) (HENUSSE, E., ,La S.N.C.F.B., 
ses assurances sociales, son recours contre le tiers responsable'', Bull. Ass., 
1942, 410). De rechtspraak ziet dan ook sinds geruime tijd het bestaan van 
dit specifieke statuut als een hinderpaal voor de toepassing van het gemene 
sociale-zekerheids- en arbeidsongevallenrecht (Cass., 18 juni 1964, Pas., 
1964, I, 1119; Cass., 27 juni 1963, Pas., 1963, I, 1134; Cass., 4 december 
1959, Arr. Verbr., 1960, 303 en Bull. Ass., 1960, 216). De bepalingen ervan 
zijn evenwel grotendeels analoog met deze uit de arbeidsongevallenregelin
gen voor particuliere en publieke sector (Arbh. Bergen, 26 november 1984, 
J.T., 1985, 111). 

Een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde sluit zich bij deze 
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zienswijze aan en stelt bovendien dat deze specifieke regels een volkomen 
zelfstandige vergoedingsregeling vormen, die niet hierarchisch onderge
schikt zijn aan de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel (Arbrb. Den
dermonde, 9 december 1986, R. W., 1986-87, 2181). Minder expliciet is dit 
standpunt ook terug te vinden in een vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Dinant, dat het heeft over de verjaringsregels binnen dit stelsel (Arbrb. 
Dinant, 17 maart 1988, J. T. T., 1989, 118, noot; de annotator aldaar is van 
oordeel dat het vastleggen van de verjaringsregels tot de exclusieve bevoegd
heid van de wetgever behoort). In deze optiek is het derhalve mogelijk dat 
de N.M.B.S.-vergoedingsregeling andere, ook striktere voorwaarden kan 
opleggen voor de erkenning van een ongeval, dan de twee wettelijke 
regimes. Met name kan het N .M.B.S.-reglement geldig de vereiste behouden 
dat een ongeval op de weg naar of van het werk om ten laste genomen te 
worden het gevolg dient te zijn van een ,met de normale weg onafscheide
lijk verbonden risico", hoewel deze voorwaarde in de arbeidsongevallenre
gelingen voor particuliere en publieke sector is opgeheven (Arbrb. Dender
monde, 9 december 1986, t.a.p.). Wij hebben vragen bij deze visie, daar 
zij er geen rekening mee houdt dat het sociaal statuut van het N.M.B.S.-per
soneel slechts ongemoeid werd gelaten door artikel 2 van de Besluitwet van 
28 december 1944 (zoals gewijzigd door art. 1 Wet 14 juli 1961 en inmiddels 
opgeheven) onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het minstens gelijk
waardige voordelen bood als de sociale zekerheid voor werknemers. 

§ 2. Ratione temporis 

9. PRINCIPES - De principes die het overgangsrecht beheersen kwamen 
reeds uitgebreid aan bod in ons vorig overzicht (T.P.R., 1984, 1048 e.v.) 
en de nieuwe regelvloed, die de beschouwde periode kenmerkte, bood de 
rechtspraak nog meer dan tevoren de gelegenheid om ze concreet toe te 
passen. 
Herhalen wij hier wat deze principes betreft enkel dat luidens een vaste 
cassatierechtspraak wetsbepalingen die vergoedingsregels invoeren of wijzi
gen, van openbare orde zijn en onmiddellijk dienen te worden toegepast, 
ook op de vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de gevolgen van een 
voor de inwerkingtreding van de (nieuwe) wet gebeurd ongeval die zich 
voordoen of die voortbestaan na de inwerkingtreding, tenzij de vergoeding 
op het ogenblik van die inwerkingtreding reeds definitief was vastgesteld 
(Cass., 21 oktober 1966, Arr. Cass., 1967, 246, Pas., 1967, I, 243 en J.T., 
1967, 57). Bepalingen die een regel van aansprakelijkheid wijzigen zijn 
daarentegen slechts van toepassing op de ongevallen die zich voordoen na 
de inwerkingtreding van de (nieuwe) wet (RoUBIER, P., Les conjlits de lois 
dans le temps, II, Parijs, Sirey, 1933, nr. 78). 

10. 0NMIDDELLIJKE TOEPASSING- BASISLOONGRENS- Regels die betrek
king hebben op begroting en betaling van de vergoedingen dienen onmiddel
lijk te worden toegepast op aile nog niet definitief geregelde zaken. 
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Ook tijdens de vorige periode leidde deze regel ertoe dat de arbeidsgerechten 
bij het bepalen van het toepasselijke basisloon rekening hielden met de op 
bet ogenblik van de einduitspraak (of homologatie) vigerende basisloon
grens. Deze toepassing werd in de beschouwde periode nogmaals bevestigd 
door het Hof van Cassatie (Cass., 27 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 
141 (samenvatting) en Pas., 1983, I, 131 (samenvatting) Cass., 10 april1989, 
Arr. Cass., 1988-89, 896 en T.S.R., 1989, 337). Indien het basisloon van 
de getroffene deze grens overschrijdt brengt dit met zich dat de uitkeringen 
voor de jaren, voorafgaand aan het jaar waarin de vergoeding definitief 
wordt vastgelegd, telkens aan de hand van de voor dat jaar geldende 
basisloongrens worden bepaald (Arbh. Brussel, 15 november 1982, J. T. T., 
1985, 209; voor de evolutie van deze grens tijdens de beschouwde periode: 
zie verder, nr. 100). 

Voor een ongeval, overkomen in 1984 aan een werknemer die een reeel 
basisloon genoot van 791.640 frank of hoger en waarvoor de vergoedingen 
definitief worden vastgelegd in 1989, zullen de uitkeringen voor de reeds 
verstreken jaren worden bepaald op grond van de respectieve grenzen en 
wat de toekomst betreft op basis van de voor 1989 geldende grens. Dit 
principe geldt ook in het kader van de Beroepsziektenwet (Arbrb. Brussel, 
15 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.728). 

11. 0NMIDDELLIJKE TOEPASSING- UITBETALING IN KAPITAAL- Tijdens 
de vorige peri ode kwam reeds de cassatierechtspraak aan bod die toeliet dat 
de getroffene, wiens vergoeding reeds definitief werd vastgesteld onder de 
oude wet, op basis van de nieuwe wet toch nog de uitbetaling van ten 
hoogste een derde van de waarde van de hem toegekende rente in kapitaal 
aanvroeg (Cass., 28 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1198). Hetzelfde princi
pe werd tijdens de thans beschouwde periode bevestigd, maar de praktische 
gevolgen ervan waren, gelet op de evolutie in de wetgeving, precies omge
keerd. Met ingang van 1 april 1982 werd de tekst van artikel 45 van de 
Arbeidsongevallenwet immers in die zin aangepast dat het onmogelijk werd 
nog de partiele uitbetaling in kapitaal te vragen van de waarde van de rente, 
indien deze na het verstrijken van de herzieningstermijn werd berekend op 
basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan tien procent 
(art. 5 K.B. nr. 39 van 31 maart 1982, B.S., 3 april1982; het K.B. van 19 
april 1982, B.S., 24 april 1982, dat deze regeling in werking stelde met 
ingang van 1 april1982, werd vernietigd door de Raad van State bij arrest 
nr. 24.292 van27 april1984, B.S., 15 juni 1984. De datum van inwerkingtre
ding werd evenwel bevestigd door artikel 14 van de Herstelwet van 31 juli 
1984, B.S., 10 augustus 1984). Consequent oordeelde het Hofvan Cassatie 
dat de onmogelijkheid om in deze gevallen nog de uitbetaling in kapitaaJ 
te bekomen gold voor elke aanvraag die na de datum van inwerkingtreding 
van de nieuwe wet werd gedaan, ook al dateerde de vergoedingsovereen
komst waarbij de blijvende arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld van 
voor die datum (Cass., 2 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 715, Pas., 
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1987, I, 637, J.T.T., 1987,267, J.T., 1988, 128 (verkort), R. W., 1987-88, 
368 (verkort) en Soc. Kron., 1987, 238). Het Arbeidshof te Luik weigerde 
dan ook terecht in te gaan op een op 22 augustus 1983 gestelde vraag tot 
uitbetaling in kapitaal door een getroffene, wiens blijvende ongeschikt
heidsgraad op drie procent was bepaald (Arb h. Luik, 14 april1986, J. T. T., 
1987, 421). Het aangehaalde arrest .besteedt ons inziens wel nodeloos 
aandacht aan het onderzoek naar aanvang en einde van de herzieningster
mijn, aangezien enkel het tijdstip van de concrete aanvraag tot uitbetaling 
determinerend is voor de bepaling van de toepasselijke rechtsnorm. 

Ook de op dat ogenblik via bijzondere machten legifererende regering had 
blijkbaar oog voor de wrijvingen die de onmiddellijke toepassing van de 
nieuwe regeling meebracht. Het K.B. nr. 212 van 26 september 1983 (B.S., 
7 oktober 1983) wenste deze te beperken door een tijdelijke overgangsrege
ling, die meteen ook een nieuwe reeks problemen inzake overgangsrecht 
creeerde. De overgangsregeling, die in werking trad op 7 oktober 1983, 
stand in afwijking van de sinds 1 april1982 in voege getreden bepalingen, 
toe dat nog een aanvraag tot partiele uitbetaling in kapitaal gebeurde door 
getroffenen met een kleine blijvende ongeschiktheid, op voorwaarde dat de 
herzieningstermijn voor hen uiterlijk op 1 juli 1983 was verstreken, en zij 
voor 31 december 1983 bij aangetekend schrijven een aanvraag tot uitbeta
ling van het kapitaal richtten aan het F.A.O., aan wie de verzekeraar het 
rentekapitaal had dienen te storten. 

Het Arbeidshof te Luik achtte ook een tijdige aanvraag bij gewoon schrij
ven, waarvan het F.A.O. de ontvangst had bevestigd, voldoende om de 
overgangsregeling toe te passen, aangezien de vormvereiste niet op straffe 
van nietigheid zou zijn voorgeschreven en ,de Arbeidsongevallenwet enkel 
in het belang van de werknemers de open bare orde raakt'' (Arbh. Luik, 20 
februari 1986, J. T. T., 1987, 116). Deze Iaatste overweging lijkt ons strijdig 
met de notie openbare orde zelf (Cass., 5 mei 1949, Arr. Verbr., 1949, 298 
en Pas., 1949, I, 335), daar waar de door het arrest gehuldigde oplossing 
ook ingaat tegen de cassatierechtspraak inzake de stuiting van de verjaring 
overeenkomstig artikel 70 Arbeidsongevallenwet (zie verder nrs. 16 en 158). 

Wel terecht werd de uitbetaling van een derde van de waarde van de rente 
in kapitaal ons inziens toegekend aan de getroffene met een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 4,5 OJo, voor wie de herzieningstermijn was 
verstreken op 24 juli 1982 en die op 28 december 1982 bij aangetekend 
schrijven een vraag tot betaling had verstuurd aan het F.A.O. (Arbh. 
Antwerpen, 18 maart 1987, J. T. T., 1988, 79 en Soc. Kron., 1987, 239). Het 
F.A.O. had weliswaar eveneens terecht de vraag verworpen op 13 januari 
1983, maar toen de getroffene de zaak aanhangig maakte bij de arbeids
rechtbank bij dagvaarding van 5 maart 1985 was het mogelijk rekening te 
houden met de (onmiddellijk toepasselijke) overgangsregeling uit het K.B. 
nr. 212 van 26 september 1983, die wel bepaalde dat de aanvraag uiterlijk 
tegen 31 december 1983 diende te gebeuren, maar geenszins aanvragen 
uitsloot die dateerden van voor haar inwerkingtreding. De aanvraag tot 
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betaling diende evenwel tot het F.A.O. te worden gericht en de getroffene 
met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 9 OJo, voor wie de herzienings
termijn verstreek op 24 april 1982, dagvaardde op 18 juni 1982 tevergeefs 
de arbeidsongevallenverzekeraar. Het uitblijven van enige vordering van de 
getroffene tegenover het F.A.O., dat nochtans onmiddellijk door de ar
beidsongevallenverzekeraar in vrijwaring was geroepen, liet dan ook niet 
toe enige uitkering in kapitaal toe te kennen (Arbrb. Dendermonde, 10 april 
1984, J.T.T., 1985, 211). 

Vermelden wij ten slotte volledigheidshalve nog dat voor dena 31 december 
1987 overkomen ongevallen de waarde van de (weliswaar eerst met 25 of 
50% verminderde) lijfrente opnieuw integraal in kapitaal wordt uitbetaald 
aan de getroffene die bij het verstrijken van de herzieningstermijn een 
ongeschiktheid vertoont van minder dan tien procent (art. 45bis Arbeidson
gevallenwet, zoals ingevoegd door art. 9 K.B. nr. 530 van 31 maart 1987 
(B.S., 16 april 1987); zie: PERSYN, C., ,De Arbeidsongevallenwet na het 
K.B. nr. 530", Or., 1988, 91-95). 

12. GEEN ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- AANSPRAKELIJKHEIDSREGEL
W etswijzigingen die een regel van aansprakelijkheid wijzigen, kunnen 
slechts worden toegepast op ongevallen die zich voordoen na hun inwer
kingtreding, onverminderd andersluidende overgangsbepalingen in de wet 
zelf. 

Een controverse die in dit verband ontstond heeft betrekking op de toepas
sing in de tijd van de Wet van 7 juli 1978 (B.S., 12 oktober 1978), die het 
zogenaamde optierecht van de getroffene of zijn nabestaanden heeft afge
schaft. Zij kwam reeds aan bod tijdens ons vorig overzicht (T.P.R., 1984, 
1182) en voor de toen reeds bijgetreden meerderheidsstelling kan wellicht 
een argument worden gevonden in een arrest van het Hof van Cassatie: 
artikel46, par. 2 van de Arbeidsongevallenwet voerde ten overstaan van de 
vroegere arbeidsongevallenwetgeving een nieuwe regel van aansprakelijk
heid in (Cass., 22 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 904 en J. T., 1983, 275; 
zie ook GILLAIN, J., , ,La vie privee, et le risque d' origine professionnelle'', 
Ann. Dr., 1984, 24, die wel ten onrechte suggereert dat het geciteerde arrest 
zich uitspreekt over de toepassing in de tijd van art. 4 van de Wet van 7 
juli 1978). De lagere rechtspraak bleef in de beschouwde periode evenwel 
verdeeld over deze kwestie (Arbrb. Charleroi, 18 januari 1984, R.G.A.R., 
1985, nr. 11.001, noot M.S.C.: geen onmiddellijke toepassing; Arbh. Luik, 
24 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 396; Arbrb. Hasselt, 18 december 1984, 
J. T. T., 1985, 209, Soc. Kron., 1985, 216 en T.S.R., 1985, 276: wel onmid
dellijke toepassing). 

13. GEEN ONMIDDELLIJKE TOEPASSING- EENHEID VAN VERZEKERING
Duidelijkheid ontstond inmiddels wel over de toepassing in de tijd van het 
K.B. nr. 18 van 6 december 1978 (B.S., 23 januari 1979), dat in het tweede 
en derde lid van artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet de eenheid van 
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verzekering vastlegt. Deze bepaling voert wei degelijk een verplichting in die 
tevoren niet bestond en de rechter die na de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet moet oordelen over de dekking door de arbeidsongevallenverzekeraar 
van een vroeger overkomen ongeval, onderzoekt terecht welk risico precies 
werd gedekt door de afgesloten polis (Cass., 9 april 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 1051, Pas., 1984, I, 342 en R. W., 1984-85, 342, noot HUYS, J.). 
Deze zienswijze kwam eerder reeds tot uiting in enkele arresten van het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt (Arbh. Antwerpen, afd. Has
selt, 20 oktober 1982, R. W., 1983-84, 2696 en Arbh. Antwerpen, afd. 
Hasselt, 15 februari 1984, R. W., 1984-85, 822). 

§ 3. Ratione loci 

14. I.P .R. - Tijdens de vorige periode werd het voor de toepassing ratione 
loci van het (oude) arbeidsongevallenrecht erg belangrijke, maar wat de 
grondslag van zijn concrete oplossing betreft niet zo duidelijke cassatiear
rest van 22 juni 1977 gewezen (R. W., 1978-79, 2655, noot ERAUW, J.). 
ERAuw meent uit dit arrest af te leiden dat het Hof de aanknoping bij de 
contractwet als techniek niet afdoende vond en deze met name liet wijken 
voor de (oude) Belgische arbeidsongevallenwetgeving, die als imperatief 
erkend werd (ERAUW, J., ,Toepasselijke wet bij arbeidsongeval in de 
vreemde", noot onder Cass., 22 juni 1977, R. W., 1978-79, 2261-2263). 
DuMORTIER daarentegen leest in het arrest dat de schadeloosstelling van 
arbeidsongevallen wordt beheerst door de contractwet, in zoverre die niet 
in strijd is met de toepassingsbegrenzing van de arbeidsongevallenwetgeving 
(DUMORTIER, J., ,Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaat
recht", Antwerpen, Kluwer, 1981, 288-289). Deze laatste visie sluit ons 
inziens het beste aan bij de finale overwegingen van het arrest, die enerzijds 
de uitlegging van de partijwil en meteen de bepaling van de op het contract 
toepasselijke recht aan de feitenrechter overlaten en anderzijds binnen deze 
context vaststellen dat de (oude) arbeidsongevallenregeling geen vergoeding 
uitsluit om de enkele reden dat het ongeval zich voordeed in Zai:re. 

De actuele Arbeidsongevallenwet bevat wei een duidelijke afgrenzingsregel 
en verwijst voor zijn toepassingsgebied ratione loci in principe naar de 
R.S.Z.-Wet, die op zijn beurt van toepassing is op de werknemers die in 
Belgie tewerkgesteld zijn in dienst van een in Belgie gevestigde werkgever 
of die verbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel (art. 3 
R.S.Z.-Wet). Internationale rechtsnormen en het stelsei van de overzeese 
sociale zekerheid milderen evenwel in belangrijke mate het impact van deze 
bepaling (DUMORTIER, J., a. W., 289-303). 

De regeis die de burgerlijke vordering die voortspruit uit een arbeidsongeval 
beheersen, volgen dan weer de lex loci delicti, maar indien de Belgische 
Arbeidsongevallenwet toepasselijk is, zal eerst aan de hand van artikel 46 
ervan moeten worden uitgemaakt of de burgerlijke vordering wei ontvanke
lijk is (DuMORTIER, J., a. w., 294). De arbeidsongevallenverzekeraar die 
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zijn uitgaven wenst te verhalen op de voor het ongeval aansprakelijke 
werkmakker van de getroffene en die van oordeel is dat hierbij niet het 
Belgische, maar het Duitse recht dient te worden toegepast omdat het 
ongeval zich in de Bondsrepubliek voordeed, kan dit argument evenwel niet 
voor het eerst inroepen voor het Hof van Cassatie (Cass., 17 november 
1983, Arr. Cass., 1983-84, 310 en Pas., 1984, I, 292). 

§ 4. De Arbeidsongevallenwet raakt de openbare orde 

15. PRINCIPE- Reeds onder de toepassing van de oude arbeidsongevallen
wetgeving bevestigde de rechtspraak geregeld dat de regels van het arbeids
ongevallenrecht de openbare orde raken. Artikel 6 van de Arbeidsongeval
lenwet, dat elke overeenkomst strijdig met de bepalingen van deze wet van 
rechtswege nietig acht en bovendien de rechter oplegt bij zijn uitspraak over 
de rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden ambtshalve nate gaan 
of de Arbeidsongevallenwet werd nageleefd, expliciteerde dan ook slechts 
dit reeds tevoren algemeen aangenomen beginsel (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1984, 1052), dat overigens ook geldt in de arbeidsongevallenrege
ling voor de publieke sector (Cass., 4 september 1989, J. T. T., 1989, 487 en 
T.S.R., 1989, 421). 
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet raken in die optiek met andere 
woorden ,de essentiiHe belangen van de Staat of van de gemeenschap of 
/eggen in het privaatrecht de juridische grondslagen vast waarop de 
economische ofmorele orde van de maatschappij rust" (Cass., 9 december 
1948, Arr. Verbr., 1948, 615, Pas., 1948, I, 699 en R.C.J.B., 1954, 252, 
noot DE HARVEN, P.; VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, inBeginselen van 
Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (ed.), I, 
Antwerpen, Standaard, 1973, 79-81). 

16. NUANCERING - Hoewel in de beschouwde periode opnieuw tal van 
uitspraken vaak terloops en zonder nadere motivering specifieke bepalingen 
uit de Arbeidsongevallenwet van openbare orde noemden, deed zich tevens 
een evolutie voor die zo niet een kentering, dan tach in elk geval een ernstige 
nuancering van de bestaande visie schijnt in te luiden. 
Vooreerst stipten wij boven reeds aan dat sommige rechtspraak de term 
,openbare orde" weliswaar blijft gebruiken, maar er meteen op wijst dat 
dit ,enkel in het belang van de werknemers gebeurt" (zie bijvoorbeeld 
Arbh. Luik, 20 februari 1986, J.T.T., 1987, 116, zie boven, nr. 11). Een 
dergelijke omschrijving miskent ons inziens het begrip openbare orde en 
herleidt de toegepaste bepalingen meteen tot de categorie van de dwingende 
rechtsregels, waarvan de overtreding slechts met een relatieve nietigheid 
wordt gesanctioneerd, aangezien zij de bescherming van louter particuliere 
belangen op het oog hebben (VAN GERVEN, W., t.a.p., 81; zie evenwel DE 
HARVEN, P., ,Contribution a l'etude de la notion d'ordre public", 
R.C.J.B., 1954, 259-266, inz. 262-264, die meent dat de cassatierechtspraak 
gradaties erkent in de notie openbare orde). 
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LENAERTS stelt in het Iicht daarvan consequent de vraag of het niet correcter 
zou zijn de meeste bepalingen van de Arbeidsongevallenwet als dwingend 
ten voordele van de getroffene en zijn rechthebbenden en dus niet langer 
als behorend tot de openbare orde aan te merken (concl. voor Cass., 27 
februari 1989, R. W., 1988-89, 1191). Zijn uiteindelijke stellingname blijft 
evenwel genuanceerder: indien de Arbeidsongevallenwet de openbare orde 
raakt, is dat tach maar in zoverre zij de rechten van de getroffene en zijn 
rechthebbenden op arbeidsongevallenvergoeding en de goede werking van 
de openbare dienst waarborgt (LENAERTS, H., t.a.p., 1193). In het spoor 
van deze visie was het Hof van Cassatie van oordeel dat de wetsbepalingen 
betreffende de rechten die de getroffene, zijn rechthebbenden of de gesub
rogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kunnen doen gelden tegenover de 
aansprakelijke derde, niet van openbare orde of van dwingend recht zijn 
(Cass., 27 februari 1989, R. W., 1988-89, 1191, concl. Adv. Gen. LE

NAERTS, H.). Dit standpunt kan enige verwondering wekken, aangezien het 
Hof pas enkele jaren vroeger nag, zij het terloops, artikel 46, par. 2 van 
de Arbeidsongevallenwet, waarin deze regeling vervat ligt, van openbare 
orde had genoemd (Cass., 22 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 904 en J. T., 
1983, 275; Cass., 4 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 741). Tach vormt de 
recente stellingname van het Hof veeleer een verfijning van het vroegere 
standpunt dan een breuk ermee: de argumentatie die in het cassatiemiddel 
werd ontwikkeld, had inderdaad slechts betrekking op de precieze omvang 
van de vergoeding die de rechthebbenden van de getroffene en de in hun 
rechten gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar in gemeen recht had 
kunnen bekomen van de voor het ongeval aansprakelijke derde. De eiser 
in cassatie, een aansprakelijkheidsverzekeraar, verweet met name het aan
gevochten arrest vergoedende interest te hebben toegekend op een toekom
stige schade, door deze interest te berekenen op het totale door de arbeids
ongevallenverzekeraar betaalde of gevestigde bedrag. Dit middel en meteen 
de stellingname van het Hof, had dus geen betrekking op de vergoedingen, 
voortvloeiend uit de Arbeidsongevallenwet, steunde derhalve niet op wets
bepalingen van openbare orde (of zelfs van dwingend recht) en kon dan oak 
niet voor het eerst in graad van cassatie worden ingeroepen. Of artikel 46, 
par. 2 en meteen oak de andere bepalingen van de Arbeidsongevallenwet 
de openbare orde raken, hangt met andere woorden af van de gekozen 
invalshoek: enkel indien zij worden aangewend om de rechten van de 
getroffene (en zijn rechthebbenden of de in zijn of hun rechten gesubrogeer
de arbeidsongevallenverzekeraar) op de arbeidsongevallenvergoeding en 
meteen de goede werking van de openbare dienst te waarborgen, zal dit het 
geval zijn. 

17. NUANCERING - ERKENNING VAN EEN FEITELIJK GEGEVEN - Ben 
tweede markante nuancering van het te algemeen gestelde beginsel dat de 
Arbeidsongevallenwet de open bare or de raakt, vinden we terug in de recente 
rechtspraak over de betekenis van de erkenning in het arbeidsongevallen-
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recht. Bij herhaling werd reeds aangenomen dat bij het onderzoek naar de 
toepasselijkheid van de Arbeidsongevallenwet noch het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst, noch de aanwezigheid van de constitutieve bestand
delen van een arbeidsongeval kunnen worden geleverd door een bekentenis, 
gerechtelijk of buitengerechtelijk (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1053). 
Oak tijdens de beschouwde periode bevestigde de rechtspraak met name dat 
het bestaan van een arbeidsongeval niet mag worden afgeleid uit het feit dat 
de verzekeraar na de aangifte , ,met volledige kennis van zaken en zonder 
dat sprake was van enige fraude in hoof de van de getroffene" vergoedingen 
heeft uitgekeerd (Cass., 3 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 129, Pas., 
1989, I, 115, J.T.T., 1989, 364, Soc. Kron., 1989, 41 enR.G.A.R., 1989, 
nr. 11.592), zelfs al werd dit meerdere maanden volgehouden (Arbh. Luik, 
4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 529; Arbh. Brussel, 11 april1988, De Verz., 
1989, 49; Arbrb. Leuven, 8 januari 1987, De Verz., 1987, 438; Arbrb. Gent, 
23 januari 1989, De Verz., 1989, 444). Dit verbod blijft evenwel beperkt tot 
de bewijsvoering omtrent juridische feiten (,arbeidsovereenkomst", ,ar
beidsongeval") en slaat dus niet op het bewijzen van Iauter materiele feiten 
(zie bijvoorbeeld reeds Cass., 7 december 1967, Arr. Cass., 1968, 501; 
Cass., 26 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 729, Pas., 1975, I, 633, R. W., 
1974-75, 2339 en J. T., 1975, 249). Deze dus oak reeds in oudere rechtspraak 
terug te vinden nuance werd in de thans beschouwde periode hernomen door 
het Hof van Cassatie en dit naar aanleiding van een stellingname van het 
Arbeidshof te Gent in verband met de terugvordering van ten onrechte 
uitbetaalde arbeidsongeschiktheidsvergoedingen. 

In een eerste zaak had het arbeidshof beslist dat de arbeidsongevallenverze
keraar, die eenmaal hij een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 
een consolidatiedatum heeft aanvaard en op grand daarvan uitkeringen 
heeft betaald, hierdoor gebonden is, daar anders de rechtmatige belangen 
van de getroffene zouden worden geschaad (Arbh. Gent, 3 oktober 1985, 
R. W., 1986-87, 1232). Een voorziening tegen een tweede, hiermee vergelijk
baar arrest, werd verworpen door het Hof van Cassatie, dat aannam dat 
de duur van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene een feitelijk gege
ven is, oak al wordt op basis daarvan de wettelijk verschuldigde vergoeding 
vastgesteld. Geen enkele wetsbepaling verhindert dan oak dat de verzeke
raar gebonden is door zijn erkenning van dit gegeven (Cass., 7 november 
1988, Arr. Cass., 1988-89, 271, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 
1989, I, 245, J.T.T., 1989, 103 en R. W., 1988-89, 747, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H.). 

Deze zienswijze, die in oorsprong ongetwijfeld door billijkheidsgronden 
werd ingegeven, lijkt ons nag moeilijk verzoenbaar met de klassieke opvat
tingen omtrent de notie ,openbare orde". De erkenning van het ,feitelijk 
gegeven" van de duur van de arbeidsongeschiktheid wordt in deze gevallen 
trouwens louter afgeleid uit de paging van de verzekeraar zich conform de 
wet te gedragen, paging die naderhand blijkt te falen. Indien hierdoor de 
belangen van de getroffene zouden zijn geschaad, zal geen enkel rechtscolle-
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ge worden gevonden dat hem de correcte vergoedingen zou weigeren, ook 
al heeft hij, expliciet of impliciet, het ,feitelijk gegeven" van de duur van 
zijn arbeidsongeschiktheid aanvaard. Terecht, want de vergoedingsregeling 
raakt precies de openbare orde omdat een correcte vergoeding bij arbeids
ongeval een van de (vele) peilers vormt waarop de (sociaal-) economische 
en morele orde van onze (verzorgings-) maatschappij rust. Dezelfde redene
ring gaat ons inziens evenwel ook op wanneer in strijd met de bepalingen 
van de Arbeidsongevallenwet een te hoge vergoeding werd uitbetaald, 
aangezien de maatschappelijke ordening correcte - dit is voldoende hoge, 
maar ook in gelijke gevallen gelijke - vergoeding eist. Beweren dat deze 
zienswijze strijdig is met het belang van de getroffene, waarop deze wetge
ving toch is afgestemd, impliceert trouwens dat men aanneemt dat dit 
belang verder zou gaan dan wat als het rechtmatige belang kan worden 
beschouwd. De Arbeidsongevallenwet biedt trouwens in se nog andere 
waarborgen om het (rechtmatige) belang van de getroffene te vrijwaren en 
met name zal de verzekeraar die Iaattijdig het ziekenfonds van de getroffene 
op de hoogte brengt van zijn weigering tot (verdere) tussenkomst, zelf de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verschuldigd blijven, zij het op het peil 
van de wetgeving op de ziekteverzekering (artikel63, par. 2 Arbeidsongeval
lenwet). 

Terecht was naar ons oordeel het Arbeidshof te Luik dan ook van oordeel 
dat het feit dat de verzekeraar tot op een bepaalde datum de uitkeringen 
wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid had betaald, niet met zich brengt 
dat de ongeschiktheid tijdens deze periode effectief bewezen is en het recht 
op de uitkering verworven (Arbh. Luik, 8 september 1986, De Verz., 1988, 
103). 

Een meerderheid van de rechtspraak blijft ook aannemen dat de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid niet kan worden bewezen door de nochtans 
manifeste erkenning van de verzekeraar die een vergoedingsvoorstel formu
leerde (Arb h. Antwerpen, 15 januari 1985, J. T. T., 1985, 203, Soc. Kron., 
1985, 212 en T.S.R., 1986, 66; Arbrb. Brussel, 18 mei 1984, De Verz., 1984, 
627), maar evenmin door de aanvaarding van dit voorstel door de behande
lende geneesheer van de getroffene (Arbh. Luik, 6 oktober 1983, J. T. T., 
1984, 149). Geruggesteund door het boven besproken cassatiearrest van 7 
november 1988 gaat een recent vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent 
evenwel tegen deze zienswijze in. Ook de graad van blijvende arbeidsonge
schiktheid zou, volgens dit vonnis, net als de gegevens met betrekking tot 
de berekening van het basisloon, het bestaan van een ongeval of de duur 
van de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid een !outer materieel feit vormen, 
dat vatbaar is voor erkenning (Arbrb. Gent, 4 september 1989, R. W., 
1989-90, 543). Deze interpretatie brengt niet enkel opnieuw de rechtszeker
heid omtrent de aanvang van de herzieningstermijn in het gedrang, maar 
is naar ons oordeel ook vanuit juridisch technisch oogpunt aanvechtbaar. 
Dat een werknemer op een welomschreven plaats en tijdstip ten val kwam, 
het jaar daaraan voorafgaand een welomschreven loon ontving, tengevolge 
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van de val zijn pols brak, twee weken gehospitaliseerd werd, zes maanden 
lang niet in staat was zijn vroegere job uit te oefenen en finaal een door 
medici meetbaar blijvend verlies van de polsfunctie lijdt, zijn louter materie
le gegevens, voor erkenning vatbaar. Of dit gebeuren meteen ook als een 
arbeidsongeval te beschouwen is, welke loonbestanddelen precies in aan
merking komen voor de begroting van het basisloon, hoe lang de getroffene 
algeheel tijdelijk en gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is, wanneer de 
consolidatie moet worden gesitueerd en in welke arbeidsongeschiktheids
graad de gereduceerde polsfunctie moet worden vertaald, zijn naar ons 
oordeel juridische feiten. Zij kunnen enkel conventioneel worden vastgelegd 
indien bet tussen partijen bereikte akkoord wordt bekrachtigd door het 
F.A.O. of als correct wordt erkend door de arbeidsrechtbank. 

18. GEVOLGEN- Doordat de regels die de vergoeding bepalen de openbare 
orde raken, kunnen de getroffene of zijn rechthebbenden niet afzien van 
deze vergoedingen (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 11 april 1988, Limb. 
Rechtsl., 1988, 214) en op procedureel vlak leidt dit beginsel tot de 
onmogelijkheid te berusten in een tussengekomen vonnis. Zelfs wanneer de 
getroffene zich voor de arbeidsrechtbank aansloot bij de bevindingen van 
de gerechtsdeskundige en deze in het vonnis bevestigd werden, beschikt hij 
verder over het rechtens vereiste belang om boger beroep in te stellen tegen 
dit vonnis (Cass., 16 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1412, Pas., 1986, I, 
1271, J.T., 1987, 149 (verkort), R.G.A.R., 1987, nr. 11.312, R. W., 1986-
87, 1481 en T.S.R., 1986, 450; Arbh. Luik, 13 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 
957; Arbh. Brussel, 12 december 1988, Rechtspr~ Arb. Br., 1989, 133; 
anders: Arbh. Bergen, 15 november 1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10.868). 
Hetzelfde geldt uiteraard wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar na een 
aanvankelijke berusting toch nog beslist boger beroep aan te tekenen (Arb h. 
Luik, afd. NeufcMteau, 13 mei 1987, J. T. T., 1988, 75 en J.L.M.B., 1987, 
957). De partijen leggen door hun hoofd- en incidenteel beroep evenwel de 
grenzen vast waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de bij 
de eerste rechter aanhangig gemaakte geschillen en wanneer een niet-verze
kerde werkgever geen boger beroep instelt tegen zijn persoonlijke veroorde
ling tot het betalen van de vergoedingen, kan het arbeidshof deze beslissing 
niet wijzigen, ook al is zij strijdig met wettelijke bepalingen van openbare 
orde (Cass., 9 april1984, Arr. Cass., 1983-84, 1051, Pas., 1984, I, 992 en 
R. W., 1984-85, 342, noot HUYS, J.). 

In dezelfde lijn ligt de rechtspraak die de vordering tot (gehele of gedeelte
Iijke) vernietiging van een gehomologeerde vergoedingsovereenkomst die 
strijdig is met de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet, ontvankelijk 
verklaart (Arb h. Gent, 16 januari 1986, J. T. T., 1986, 414 en R. W., 1986-
87, 1509 (verkort); Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, R. W., 1986-87, 
1409; Arbrb. Charleroi, 20 januari 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10.937; zie 
ook VAN LIMBERGHEN, G., , ,De overeenkomst betreffende de door een 
arbeidsongeval verschuldigde vergoeding", Soc. Kron., 1987, 39). 
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De onmogelijkheid te berusten in een vonnis dat uitspraak doet over de 
toepassing van de Arbeidsongevallenwet zorgt er ook voor dat de herzie
ningstermijn niet kan aanvangen vanaf de dag van de uitspraak van dat 
vonnis, maar pas nadat het in kracht van gewijsde is gegaan (Cass., 17 
oktober 1988, Pas., 1989, I, 165, J. T. T., 1989, 105 en R. W., 1988-89, 982; 
Cass., 4 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1303, Pas., 1984, I, 1214, B. T.S.Z., 
1985, 128, noot PoTs, P., De Verz., 1984, 353, noot L.V.G., J.T., 1984, 
656 (verkort), R.G.A.R., 1986, nr. 11.020 en R. W., 1984-85, 1776, noot 
VAN BULCK, K., vernietigt Arbh. Bergen, 13 juni 1983, R.G.A.R., 1984, 
nr. 10.839; Arbh. Brussel, 23 december 1985, J.T.T., 1986, 225; Arbh. 
Brussel, 9 juni 1986, J.T.T., 1986, 412, gewezen op verwijzing na Cass., 
4 juni 1984, t.a.p.; Arbh. Brussel, 12 december 1988, Rechtspr. Arb. Br., 
1989, 133; Arbh. Gent, 16 februari 1989, T.S.R., 1989, 303; Arbrb. Brussel, 
3 maart 1987, J.T.T., 1987, 425; Arbrb. Brussel, 1 september 1987, J.T.T., 
1987, 422; Arbrb. Brussel, 9 februari 1988, J. T. T., 1988, 262, anders: 
Arbrb. Gent, 4 september 1989, R. W., 1989-90, 543, hoven besproken; zie 
ook verder nr. 163). 

Ook in het stelsel van de publieke sector raken de bepalingen die de aan 
de getroffene toekomende schadeloosstelling regelen de openbare orde en 
een middel hieromtrent kan dan ook voor het eerst voor het Hof van 
Cassatie worden ingeroepen (Cass., 23 oktober 1989, J. T. T., 1989, 484; zie 
ook vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1048). 

Aangezien ook de bepalingen inzake de verjaring van de rechtsvordering tot 
betaling van de vergoeding de openbare orde raken, is het ten slotte niet 
mogelijk afstand te doen van een verkregen verjaring (Cass., 27 juni 1983, 
Arr. Cass., 1982-83, 1330, Pas., 1983, I, 1214, J. T., 1984, 105 (verkort), 
J. T. T., 1984, 144 en R. W., 1984-85, 267 (verkort); Arbh. Gent, 19 decem
ber 1985, R. W., 1985-86, 2351). De regels die de stuiting van deze verjaring 
regelen, moeten dan ook strikt worden gei:nterpreteerd en een gewone brief 
volstaat hiertoe niet, ook al erkent de verzekeraar deze ontvangen te hebben 
(Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 836, Pas., 1983, I, 741, J.T., 
1984, 105 (verkort),R.G.A.R., 1985, nr. 10.958 en R. W., 1983-84, 1295 
(verkort); Cass., 6 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 12, Pas., 1983, I, 
10 en R. W., 1983-84, 1635 (verkort), zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1984, 
1205 en verder, nr. 158). 

AFDELING 2 

BEGRIP EN BEWIJS 

19. INLEIDING- Ook in de thans beschouwde periode kon het kwantitatief 
epicentrum van de omtrent de Arbeidsongevallenwet gepubliceerde recht
spraak worden gesitueerd bij de problematiek van begrip en bewijs. Uitge
sproken evoluties waren hierbij even wei niet te noteren en men kan zich bij 
de lectuur van een aantal gepubliceerde uitspraken zelfs niet van de indruk 
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ontdoen dat hun selectie veeleer voortvloeide uit het feitelijk curiosum dat 
eraan ten grondslag lag dan uit het juridisch dispuut waartoe dit aanleiding 
gaf. 

Toch wist deze problematiek ook nu opnieuw een aantal auteurs te inspire
ren. Vertrekkend bij de cassatiearresten van 26 mei en 3 november 1967 
biedt VAN GossuM een overzicht van de evolutie van de rechtspraak over 
de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet (VAN GossuM, L., ,La 
notion d'accident du travail et son systeme probatoire. Les articles 7 et 9 
de la loi du 10 avril1971", R.G.A.R., 1985, nr. 10.872; een eerste versie 
van deze tekst verscheen ook in X, La loi du 10 avril1971 sur les accidents 
du travail. Rapports de Ia journee d'etude du 23 septembre 1983, Luik, 
Editions de Ia Conference Libre du Jeune Barreau de Liege, 1983, 3-37; zie 
ook: VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 
23 e.v.). Hij is de mening toegedaan dat de op dat ogenblik gegeven definitie 
tot op heden blijft gelden en dat ook na het inwerkingtreden van de 
Arbeidsongevallenwet het Hof van Cassatie nooit uitdrukkelijk de vereiste 
van de uitwendige oorzaak achterwege heeft gelaten. Hoewel met DuCHA
TELET kan worden aangenomen dat het behoud van dit element in de 
definitie overbodig en verwarrend is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1053 
e.v.) blijft de discussie hieromtrent vrij theoretisch. Ook VAN GossuM 
onderstreept immers dat de getroffene of diens rechthebbenden het bewijs 
van een uitwendige oorzaak niet dienen te leveren, maar dat de verzekeraar 
wei het ontbreken ervan mag pogen aan te tonen. Meteen wordt deze kwestie 
dan ook herleid tot wat zij naar ons oordeel werkelijk is: een facet van de 
problematiek van het tegenbewijs in het kader van artikel 9 van de Arbeids
ongevallenwet. Dit is ook de mening van Wilfried RAuws, die evenwel in 
het spoor van J .R. RAuws ook het element plotselinge gebeurtenis uit de 
begripsomschrijving wenst te schrappen. Hiervoor haalt hij twee argumen
ten aan: bij de parlementaire voorbereiding van de Arbeidsongevallenwet 
werd duidelijk gesteld dat van het begrip ongeval enkel het onderdeel 
,letsel" in de wet zou worden opgenomen en door het handhaven van de 
noodzaak een plotselinge gebeurtenis aan te tonen ontstaat een- groeiende 
- blinde vlek tussen de twee vergoedingssystemen van het professioneel 
risico (RAuws, W., ,Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, plotselin
ge gebeurtenis en arbeidsongevallen", Soc. Kron., 1987, 105-110; zie ook 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1054). Hoewel in de rechtspraak tal van 
voorbeelden terug te vinden zijn die dit laatste argument kracht bijzetten, 
wordt de door RAuws voorgestelde oplossing er niet gevolgd. Zij zou naar 
ons oordeel een tussenkomst van de wetgever vereisen, net zoals dit het geval 
is bij de voorstellen om ter bestrijding van de genoemde ,blinde vlek" niet 
het begrip arbeidsongeval, maar de notie beroepsziekte uit te breiden (zie 
o.m. VAN LANGENDONCK, J., Handboek sociale zekerheid, Antwerpen, 
Kluwer, 1988, 322; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De 
Boeck, 1989, 25). 

In een totaal andere richting gaat ten slotte het voorstel tot ergonomische 
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reactualisering van de arbeidsongevalsdefinitie van TRICOT, met wie de 
medicus zijn intrede doet in dit debat. Rekening houdend met de evolutie 
van de rechtspraak enerzijds en de finaliteit van de wetgeving anderzijds, 
stelt hij voor het begrip arbeidsongeval te herdefinieren als ,een kortduren
de wijziging van arbeidsvoorwaarde(n) met gezondheidsschade tot gevolg'' 0 

Het ergonomisch aspect -de arbeidsvoorwaarden- staat hierbij centraal, 
maar zowel de plotselinge gebeurtenis als het letsel blijven, zij het onder een 
Iicht gewijzigde vorm, aanwezigo TRICOT pleit er evenwel voor het kortdu
rende karakter van de schadeoorzaak restrictiever te interpreteren - maxi
mum vier uur - maar het schadebegrip zelf uit te breiden tot elke gezond
heidsschade, ongeacht of deze met enige arbeidsongeschiktheid gepaard 
gaat (TRICOT, J 0, ,Ergonomische benadering van het begrip 
arbeidsongeval", Ro Wo, 1986-87, 2591-2598)0 Deze terugkeer naar de 
, ,roots'' van het arbeidsongevallenrecht, duidelijk mede gei:nspireerd vanuit 
de bekommernis de preventie te optimaliseren, biedt evenwel geen houvast 
in situaties waarin de band met de arbeid slechts indirect aanwezig is en 
moeilijk van reele arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken: ongevallen 
gedurende de rusttijd, tijdens een missie in het buitenland, op een bedrijfs
fuif, de talloze verkeersongevallen die zich tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst of op de weg naar of van het werk voordoeno 

Het komt ons dan ook voor dat volgende Iicht gewijzigde versie van de 
inmiddels ruim twintig jaar oude definitie van DucHATELET (DucHATE
LET, L., ,La notion d'accident du travail", RoC.JoBo, 1968, 310) het best 
de rechtspraak samenvat: een arbeidsongeval bestaat uit een plotselinge 
gebeurtenis die een letsel of schade aan een pro these of orthopedisch toestel 
veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de arbeidsovereen
komst (over het be grip ongeval in het verzekeringsrecht: VAN DE RYCK, J o, 
,Ret begrip lichamelijk ongeval in verzekeringen", Ro Wo, 1983-84, 1393-
1400)0 

§ 1. Bewijsregeling 

20. PRINCIPES - Van de verschillende componenten van het begrip ar
beidsongeval dient de getroffene of zijn rechthebbenden zoals bekend enkel 
het letsel (of de schade) en de plotselinge gebeurtenis tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst te bewijzeno De causale band tussen gebeurte
nis en schade en de band met de arbeid worden op dat ogenblik op 
weerlegbare wijze vermoed aanwezig te zijn (respectievelijk art. 9 en 7 
Arbeidsongevallenwet)o Ligt het bewijs voor van de drie genoemde elemen
ten, dan zal de verzekeraar enkel na het weerleggen van een van beide 
vermoedens terecht de vergoedingen weigereno Bij arbeidswegongevallen 
wordt de factor ,tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereen
komst'' vervangen door het begrip , ,op de weg van of naar de verblijfplaats 
naar of van de plaats waar hij werkt" en wordt meteen ook het tweede 
wettelijk vermoeden overbodigo 
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Nog verder kan de bewijslast evenwel niet worden verlegd en de werknemer 
die zich bijvoorbeeld tijdens een periode waarin de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst is geschorst naar het werk begeeft om zijn loon af te 
halen, zal zelf dienen aan te tonen dat hij hierbij vertrok vanuit zijn 
verblijfplaats. Het arrest dat zich beperkt tot de vaststelling ,dat het niet 
wordt aangetoond dat hij vanop een andere plaats vertrok" schendt dan 
ook de in de Arbeidsongevallenwet vastgelegde bewijsregels (Cass., 17 
september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 98, Pas., 1985, I, 80, J.T.T., 1985, 
200 en T.S.R., 1985, 41). 

Binnen deze context zijn het uiteraard de partijen die de bewijzen dienen 
voor te leggen van de respectievelijk door hen aan te brengen feiten of te 
weerleggen vermoedens. Eenmaal zij de omstandigheden waarin de getrof
fene om het leven kwam op regelmatige wijze aan de rechter kenbaar hebben 
gemaakt, kan deze hierin andere redenen als plotselinge gebeurtenis aanne
men dan die welke de rechthebbenden meenden te moeten aanbrengen 
(Cass., 16 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 574, Pas., 1986, I, 479, 
R. W., 1986-87, 815 (verkort), T.S.R., 1986, 146 en J.T., 1986, 691 (ver
kort). 

21. DRAAGWIJDTE VERMOEDEN ARTIKEL 9- In ons vorig overzicht verde
digden wij de stelling dat het vermoeden van causaliteit tussen plotselinge 
gebeurtenis en letsel ook kan gelden voor pas later ingeroepen letsels, zeker 
wanneer deze kunnen worden beschouwd als een evolutie van het oorspron
kelijk letsel (T.P.R., 1984, 1057). Dit standpunt wordt niet gedeeld door 
de in de thans beschouwde periode gepubliceerde rechtspraak en met VAN 
GossuM moet worden erkend dat deze rechtspraak het causaliteitsvermoe
den enkellaat spelen ten aanzien van de letsels die zich kort na de plotselinge 
gebeurtenis manifesteren (VAN GossuM, L., ,La notion d'accident du 
travail et son systeme probatoire. Les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 
1971", R.G.A.R., 1985, nr. 10.8726verso, die er wel op wijst dat enkel het 
samengaan van plotselinge gebeurtenis en letsel wordt vereist en niet het 
werkelijk samenvallen ervan). 

Door deze beperking sanctioneert de rechtspraak indirect de laattijdige 
aangifte van sommige ongevallen: indien de getroffene pas na veertien 
maanden aangifte doet van een plotselinge gebeurtenis tijdens het werk, 
waaraan hij een zekere blijvende arbeidsongeschiktheid zou overhouden, 
dient hij zelf het oorzakelijk verband tussen beiden aan te tonen (Arbh. 
Luik, 7 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 571). Ook een onvolledige aangifte 
kan hiertoe leiden en wanneer in het medisch attest dat onmiddellijk na het 
ongeval werd meegedeeld enkel sprake is van een rugletsel, opgelopen na 
de val van een stelling, komt een knieletsel slechts in aanmerking voor 
vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar wanneer de getroffene 
effectief het bewijs levert dat ook dit door hetzelfde ongeval werd veroor
zaakt (Arbh. Luik, 9 januari 1989, De Verz., 1989, 255; Arbh. Luik, 10 
februari 1986, J.L.M.B., 1987, 786 (samenvatting)). 
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Eensgezind wordt thans ook aangenomen dat de getroffene of diens recht
hebbenden zelf het bewijs dienen te leveren van het oorzakelijk verband 
tussen het arbeidsongeval en een latere verergering, zonder hierbij een 
beroep te kunnen doen op het vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsonge
vailenwet. Het volstaat weliswaar dat dit gebeurt met de grootst mogelijke 
graad van waarschijnlijkheid die de medische wetenschap biedt (Arbh. 
Luik, 11 mei 1987, Soc. Kron., 1988, 105, (samenvatting)), maar de 
gebeurlijke twijfel speelt hier niet in het voordeel van de getroffene. Indien 
het weliswaar mogelijk wordt geacht dat een knieletsel dat zich pas na enige 
tijd heeft gemanifesteerd, een gevolg is van het arbeidsongeval, maar 
hieromtrent geen voldoende zekerheid kan worden geboden, zal de behan
deling ervan en de arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit, dan ook niet 
worden vergoed op basis van de Arbeidsongevailenwet (Arbrb. Brussel, 16 
januari 1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.350). Het bewijs mag echter worden 
geleverd met aile middelen, vermoedens inbegrepen en de arbeidsrechtbank 
kan uit een reeks vaststaande en overeenstemmende feiten afleiden dat het 
overlijden van een zwaar gehandicapte werknemer zes maanden na de 
vaststelling van de vergoedingen nog het gevolg was van het arbeidsongeval, 
ook al had een gerechtsdeskundige dit verband , ,mogelijk, maar niet zeker'' 
genoemd (Arbrb. Gent, 23 maart 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 11.593 en 
R. W., 1986-87, 2868). 

22. 0MVANG VAN HET TEGENBEWIJS - Eenmaal een plotselinge gebeurte
nis en een- hiermee min of meer samengaand -letsel worden aangetoond, 
is het de verzekeraar die het oorzakelijk verband tussen beide dient te 
weerleggen. Dit vermoeden treedt niet in werking wanneer geen plotselinge 
gebeurtenis wordt bewezen en beschouwingen over een evolutief ziektepro
ces als oorzaak van het letsel zijn op dat ogenblik dan ook overbodig (Arbh. 
Antwerpen, 10 maart 1987, De Verz., 1987, 427, bevestigt Arbrb. Antwer
pen, 22 september 1983, De Verz. , 1987, 425). De bewezen val van een plank 
op het hoofd van een werknemer wordt echter vermoed de oorzaak te zijn 
van diens evenmin betwist schouderletsel. Indien de gerechtsdeskundige 
vaststelt dat deze causaliteit medisch onmogelijk is en het letsel evenmin aan 
enige andere gebeurtenis die in verband staat met het ongeval kan worden 
toegeschreven, houdt dit evenwel meteen het tegenbewijs in (Cass., 27 juni 
1983, Arr. Cass., 1982-83, 1337, Pas., 1983, I, 1220, R. W., 1983-84,2051 
(verkort) en J. T., 1984, 104 (verkort)). Ook het vermoeden dat het tijdens 
de arbeid overkomen ongeval door de arbeid werd veroorzaakt, is weerleg
baar en wanneer wordt aangetoond dat de val van de getroffene tijdens het 
werk uitsluitend te wijten was aan een epileptische aanval (Arbh. Luik, 19 
november 1981, De Verz., 1985, 675) of- na uitsluiting van aile andere 
hypothesen- enkel kan worden verklaard tengevolge van de ziekte van 
Meniere waaraan de werknemer lijdt (Arbrb. Kortrijk, 10 januari 1983, 24 
oktober 1983 en 14 mei 1984, De Verz., 1985, 207, noot L.V.G.), wordt 
het in artikel 7 van de Arbeidsongevailenwet genoemde tegenbewijs gele-
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verd. Onvoldoende hiertoe is evenwel de loutere hypothese dat de val van 
een gehandicapte werkneemster misschien kon worden verklaard door het 
feit dat zij soms het evenwicht verloor door het orthopedisch toestel dat zij 
droeg (Cass., 19 maart 1984, J. T. T., 1985, 201). Ook de loutere bewering 
dat reeds voor het ongeval een knieletsel aanwezig was, volstaat hiertoe niet 
(Arbh. Bergen, 10 april 1989, J. T. T., 1989, 366), omdat moet worden 
aangetoond dat het letsel uitsluitend te wijten is aan een inwendige oorzaak 
die niet werd bei'nvloed door de plotselinge gebeurtenis (Arbh. Gent, 17 
december 1987, J. T. T., 1988, 71). Dit is duidelijk niet het geval wanneer 
de gerechtsdeskundige tot het besluit komt dat er evenveel kansen bestaan 
dat de meningeale bloeding bij een politieagent werd veroorzaakt door de 
opwinding bij een hevige ruzie met een collega, dan dat ze louter het gevolg 
is van een evolutieve ziektetoestand (Arbh. Brussel, 18 maart 1985, R. W., 
1985-86, 126). 

Wat de bewijsmiddelen betreft mag ook hier worden teruggevallen op 
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens (Arbh. 
Luik, 10 juni 1985, J. T. T., 1985, 403). Aangezien deze vermoedens niet bij 
wet zijn ingesteld, kan de rechter ze echter slechts aannemen wanneer zij 
hem zekerheid geven omtrent het bestaan van het vast te stellen feit dat hij 
uit een bekend feit afleidt. Hij mag dan ook eisen dat de door de verzekeraar 
aan te brengen elementen, hetzij afzonderlijk, hetzij in hun samenhang, een 
met een aan zekerheid grenzende graad van waarschijnlijkheid sluitend 
vermoeden inhouden dat de doodsoorzaak van de getroffene vreemd is aan 
de bewezen plotselinge gebeurtenis (Cass., 22 december 1986, R. W., 1986-
87, 1772 (verkort), T.S.R., 1987, 55 en J.T., 1987, 233). 

Hiermee komen we opnieuw bij de ook in het vorig overzicht gestelde vraag 
naar de graad van zekerheid die het tegenbewijs moet bieden. In het spoor 
van de rechtspraak van het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, 
werd toen aangenomen dat het tegenbewijs niet mag worden verbonden aan 
een voorwaarde van absolute zekerheid en dat aan de kant van de verzeke
raar dezelfde morele zekerheid kan volstaan als die welke voor het slachtof
fer toereikend zal zijn wanneer hij de bewijslast draagt (T.P.R., 1984, 
1058). Deze rechtspraak vinden we ook in de thans beschouwde periode 
terug en wel naar aanleiding van het overlijden van een opvoeder die tijdens 
zijn vakantie deelnam aan een minivoetbalwedstrijd tussen verschillende 
groepen patienten van de instelling waaraan hij was verbonden. Het overlij
den bleek te wijten aan een intracraniele bloeding, wellicht door een ruptuur 
van aneurysmata en de gerechtsdeskundige adviseerde het causale verband 
met de deelname aan de wedstrijd niet te aanvaarden, omdat dit weten
schappelijk niet kon worden aangetoond. Het arbeidshofvolgt de deskundi
ge, door aan te nemen dat met de hoogste graad van waarschijnlijkheid de 
ruptuur spontaan is opgetreden (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 17 septem
ber 1986, Soc. Kron., 1987, 47). Hoewel de motivering aldus niet expressis 
verbis verwijst naar de weerlegging van het tegenbewijs, acht het Hof van 
Cassatie deze beslissing naar recht verantwoord: uit de context blijkt 
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voidoende duidelijk dat het arbeidshof de zekerheid had dat het Ietsei niet 
door het ongevai werd veroorzaakt, wat impliceert dat het wettelijk vermoe
den werd weerlegd (Cass., 19 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 197, Pas., 
1988, I, 184, De Verz., 1988, 448 (waar wei een onjuiste datum van het arrest 
wordt gegeven), noot L.V.G., R. W., 1987-88,779 en Soc. Kron., 1988, 84). 
Hoewei het naar ons oordeei ongenuanceerd zou zijn hieruit af te Ieiden dat 
een voidoende hoge graad van waarschijnlijkheid steeds zou voistaan om 
het causaliteitsvermoeden te doorbreken- het Hof blijft immers zekerheid 
eisen en Ieidt deze in casu af uit de context en dus veeleer spijts dan wei 
door de gebruikte terminoiogie -, mag giobaai aangenomen worden dat 
de arbeidsgerechten zich in deze kwestie terecht pragmatisch opstellen en 
een Iouter theoretische causaliteit Iaten wijken voor de hoogst haalbare 
graad van waarschijniijkheid. 

23. VERKLARING VAN HET SLACHTOFFER- BEWIJS DOOR VERMOEDENS

Zeker in een materie die, zoais dit voor grote deien van het arbeidsongevai
lenrecht het geval is, de openbare orde raakt, volstaat een loutere bewering 
niet om het bewijs te leveren van de feitelijke elementen die aanleiding 
kunnen geven tot de toepassing van bepaalde rechtsregeis. Op zich kan de 
verklaring van het slachtoffer dan ook niet volstaan om letsel en plotselinge 
gebeurtenis tijdens de arbeid of op de arbeidsweg aan te tonen en terecht 
nam de rechtspraak in de beschouwde periode afstand van een tevoren 
sporadisch terug te vinden redenering die inhield dat, aangezien kwade 
trouw niet vermoed wordt, de getroffene tot bewijs van het tegendeel diende 
te worden geloofd. 

Sporen van deze opvatting zijn wel nog terug te vinden in sommige uitspra
ken, die deze overweging evenwellaten volgen door de aanstelling van een 
gerechtsdeskundige die moet nagaan of de versie van de getroffene vanuit 
medisch oogpunt verdedigbaar is (Arbh. Brussel, 10 september 1984, 
J. T. T., 1984, 205) of ze aanvullen met een grondig onderzoek naar de 
feitelijke omstandigheden waarin het ongeval zou hebben plaatsgevonden. 
Deze omstandigheden kunnen, aldus het Arbeidshof te Luik, gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens vormen die de 
verklaring van de getroffene versterken en meteen het bewijs leveren van 
het feit dat hij wel degelijk op weg was naar de school waar hij vormingsles
sen volgde (Arbh. Luik, 4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 529). De verklaring 
van het slachtoffer is dan ook slechts relevant wanneer zij een schakel vormt 
in een keten van indicaties die het bestaan van een arbeidsongeval waar
schijnlijk maken (Arbrb. Leuven, 8 januari 1987, De Verz., 1987, 438). 
Hetzelfde geldt trouwens voor de verklaringen van de werkgever (Arbh. 
Luik, 10 februari 1986, J.L.M.B., 1987, 786 (samenvatting)). 

Legde de getroffene tegenstrijdige verklaringen af over het ongevalsgebeu
ren (Arbh. Luik, 23 maart 1987, J.L.M.B., 1987, 768) of komt zijn uitleg 
over zijn tijdsgebruik erg onwaarschijnlijk over (Arbh. Brussel, 2 januari 
1984, De Verz., 1984, 617), dan kan slechts worden vastgesteld dat hij faalt 
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in de hem opgelegde bewijslast. Rij moet immers - desnoods met vermoe
dens - kunnen aantonen dat zijn versie correct is (Arbrb. Bergen, 18 
december 1986, J.L.M.B., 1987, 787 (samenvatting)). Dit kan ook bij een 
prima facie ,verdacht" ongeval op vrijdagnamiddag, dat pas na een lang 
week-end aan de verzekeraar wordt aangegeven. Wanneer inderdaad blijkt 
dat de getroffene nog op zaterdagmorgen een dokter heeft geraadpleegd en 
op zondag aan de schoonmoeder van zijn werkgever het doktersattest is 
gaan afgeven, worden zijn eigen verklaringen door objectieve gegevens 
gestaafd. Ret is bovendien ook niet eigenaardig dat de getroffene geen 
melding heeft gemaakt van zijn letsel tegenover de twee laatste klanten die 
hij op vrijdag bediende, aangezien hij op dat ogenblik niet kon voorzien 
dat de pijn die hij toen reeds voelde, zou aanhouden en het gevolg was van 
een fractuur (Arbh. Gent, 15 januari 1987, Intern. Vervoerr., 1988, 192). 
Nog markanter is de uitspraak die de oorspronkelijke verklaring van de 
getroffene om trent de duur van een specifiek werk laat primeren op een later 
door hemzelf ondertekende, hiervan afwijkende verklaring, die evenwel 
werd voorgeschreven door een aangestelde van de verzekeraar. Ret Arbeids
hof te Brussel blijkt het dezelfde verzekeraar overigens ook ten kwade te 
duiden dat, gegeven de tegenstrijdige verklaringen, door hem geen stappen 
werden ondernomen om te gepasten tijde de werkgever hieromtrent te 
ondervragen (Arbh. Brussel, 15 juni 1987, Soc. Kron., 1988, 85). Soort
gelijke discussies - en de wellicht betwistbare wijze waarop zij in casu werd 
beslecht -, kunnen wellicht alleen worden vermeden indien sneller en 
algemener gebruik zou worden gemaakt van de onderzoeksmogelijkheden 
die het F.A.O. heeft. 

De techniek van het bewijs door vermoedens steunt noodzakelijk op de 
interpretatie van louter feitelijke gegevens en behoort dan ook voor het 
overgrote deel tot de in cassatie onaantastbare appreciatie van de arbeids
rechtbanken en -hoven. Toch ontsnapt zij niet helemaal aan de controle 
door het Rof van Cassatie dat zich er evenwel toe beperkt na te gaan of 
de rechter aan de feiten die hij heeft vastgesteld geen gevolgtrekkingen 
verbindt zonder dat hiertoe enige grond bestaat (Cass., 14 maart 1988, Arr. 
Cass., 1987-88, 919 en Pas., 1988, I, 845). 

24. GEZAG VAN GEWIJSDE- De problematiek van het gezag van gewijsde 
waarmee een eindbeslissing van de strafrechter erga omnes - en dus zelfs 
ten overstaan van een burgerlijke rechter- is bekleed, geniet sinds geruime 
tijd de belangstelling van penalisten (zie o.m.: RuTSAERT, J., ,L'autorite 
de la chose jugee au criminel sur le civil'', in Melanges en l'honneur de Jean 
Dabin, II, Brussel, 1963, 887; TRoussE, P ., ,L'autorite de la chose jugee 
au repressif sur le civil ulterieur", R.D.P., 1966-67, 696; ScHEPENS, E., 
,Ret gezag van gewijsde van strafrechtelijke uitspraken", R. W., 1968-69, 
1153; en recenter: ARNOU, P., ,Ret gezag van gewijsde van de vrijspraak 
of buitenvervolgingstelling voor de burgerlijke rechter" in Strajprocesrecht 
voor rechtspractici, Leuven, Acco, 1986, 163; BossARD, P ., ,L'autorite de 
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la chose jugee au repressif au criminel sur le prod$ civil ulterieur' ', 
R.P.D.B., 1986, 3-46 ; WILMS, W., ,De verjaring van de burgerlijke 
vordering voortspruitend uit een misdrijf", Antwerpen, Kluwer, 1988, 199 
en WYLLEMAN, A., ,Het gezag van gewijsde: uitdrukking van het rechter
lijk gezag", T.P.R., 1988, 57-82). In de beschouwde periode werden de 
arbeidsgerechten ook bij het beslechten van geschillen binnen het arbeidson
gevallenrecht met dit fenomeen geconfronteerd wat, gelet op de bepalingen 
van artikel 74 van de Arbeidsongevallenwet, enige verwondering kan wek
ken. Luidens deze bepaling is de strafrechter immers niet enkel onbevoegd 
om kennis te nemen van enige vordering gesteund op de Arbeidsongevallen
wet, maar moet hij bovendien alle prejudiciele geschillen in verband met 
de interpretatie van deze wet naar de arbeidsrechtbank verzenden (voor een 
algemeen overzicht van de problematiek van het strafrechtelijk gewijsde en 
de arbeidsgerechten: VANDERMEERSCH, V., ,De bevoegdheid en de beoor
delingsvrijheid van de arbeidsgerechten ten aanzien van het strafrecht en het 
strafprocesrecht", R. W., 1984-1985, 1329-1354). 

In strijd met deze procedureregel, maar ook met de principes van het 
strafrechtelijk gewijsde in burgerlijke zaken, wordt vaak gepoogd dwingen
de gevolgen te verbinden aan de beslissing van de strafrechter omtrent de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever. Doordat de werkgever ter 
gelegenheid van een verkeersongeval waarvoor een van zijn werknemers 
aansprakelijk is door de strafrechter als burgerlijk aansprakelijk wordt 
veroordeeld op basis van artikel 1384 van het B.W. en artikel 67 van de 
Wegverkeerswet, zou het de arbeidsrechtbank met name niet meer mogelijk 
zijn om het bestaan van een gezagsband op het ogenblik van het ongeval 
in twijfel te trekken. Terecht werd deze stelling bij herhaling verworpen: 
de beslissing van de strafrechter hieromtrent blijft van louter burgerlijke 
aard en heeft als zodanig slechts een relatief gezag van gewijsde, dat 
overeenkomstig artikel23 van het Gerechtelijk Wetboek niet bestaat tegen
over de arbeidsongevallenverzekeraar, die geen partij was in het geding voor 
de strafrechter (Arbh. Gent, 23 april 1987, De Verz., 1987, 565, bevestigt 
Arbrb. Kortrijk, 19 maart 1986, De Verz., 1987, 562; Arbh. Luik, 16 
februari 1989, De Verz., 1989, 436, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. Luik, 
15 oktober 1987, De Verz., 1989, 434). Omgekeerd heeft het feit dat de 
politierechter de werkgever heeft vrijgesproken op basis van de overweging 
,dat het bewezen schijnt dat de chauffeur zich op het ogenblik van het 
ongeval niet op de arbeidsweg bevond en evenmin zijn arbeidsovereenkomst 
uitvoerde" niet tot gevolg dat de arbeidsrechtbank kwestieus ongeval niet 
meer als een arbeidsongeval zou kunnen beschouwen (Arbh. Luik, 4 okto
ber 1988, Soc. Kron., 1989, 341). Daargelaten nog de relatieve werking van 
het burgerlijk gewijsde en de onbevoegdheid van de strafrechter om zich 
uit te spreken over de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet, blijft de 
overweging van de politierechter om trent de arbeidsweg voor het dispositief 
van zijn beslissing trouwens ook volkomen overbodig: op de arbeidsweg 
bevindt de werknemer zich per definitie niet onder het gezag van de 
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werkgever, die voor de op dat ogenblik overkomen ongevallen onmogelijk 
burgerlijk aansprakelijk kan gesteld worden (Cass., 25 juni 1986, Arr. 
Cass., 1985-86, 1466, Pas., 1986, I, 1321 en De Verz., 1987, 275, noot 
L.V.G.). 

Ret middel van het strafrechtelijk gewijsde werd ook aangewend om het 
oorzakelijk verband te bewijzen tussen het arbeidsongeval en de zelfmoord 
van de getroffene ongeveer twee maanden daarna. De voor het ongeval 
aansprakelijke persoon werd door de correctionele rechtbank veroordeeld 
op basis van het onopzettelijk doden van de getroffene en het Arbeidshof 
te Gent was van oordeel dat het aan deze uitspraak verbonden strafrechte
lijk gewijsde niet toeliet het oorzakelijk verband tussen ongeval en overlij
den nog in vraag te stellen (Arb h. Gent, 21 juni 1984, J. T. T., 1985, 36). 
De ,veroordeling" door de correctionele rechtbank, die in graad van boger 
beroep uitspraak deed, bleek evenwel van louter burgerlijke aard, omdat 
het openbaar ministerie geen boger beroep had aangetekend en derhalve 
geen partij meer was in deze zaak. Als beslissing van de strafrechter over 
de burgerlijke rechtsvordering had deze uitspraak dan ook slechts gezag van 
rechterlijk gewijsde binnen de perken van artikel23 van het Ger.W. en dus 
niet tegenover de arbeidsongevallenverzekeraar, die geen partij was in het 
strafgeding (Cass., 16 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 43, Pas., 1986, 
I, 39 en T.S.R., 1985, 598). Door het causaliteitsvermoeden en de vigerende 
equivalentieleer wordt het oorzakelijk verband tussen een aanrijding op de 
weg naar het werk en de door de werknemer opgelopen letsels ook niet 
weerlegd op basis van de enkele vaststelling dat de strafrechter oordeelde 
dat de alcoholintoxicatie en dronkenschap de enige oorzaken waren van het 
ongeval (Arbh. Gent, I december 1988, J.T.T., 1989, 111). 

Wanneer de werkgever echter door de correctionele rechtbank tot een 
geldboete werd veroordeeld wegens het niet naleven van de verzekerings
plicht, kan het F.A.O. de kwestie van het ontbreken van een geldige polis 
in dezelfde periode niet opnieuw ter sprake brengen in een latere procedure 
voor de arbeidsgerechten (Arbh. Gent, afd. Brugge, 12 maart 1987, 
B.T.S.Z., 1988, 533, noot HuYs, J.). In een noot bij dit laatste arrest 
verdedigt HuYs de stelling dat de correctionele rechtbank op 23 oktober 
1978 niet meer bevoegd was om te oordelen over het al dan niet bestaan 
van een geldige polis, gelet op de inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 
1978, die het principe introduceerde dat elk prejudicieel geschil in verband 
met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet door de arbeidsgerechten 
moet worden beslecht. Deze interpretatie is zeker niet onverdedigbaar: vrij 
algemeen wordt aangenomen dat een aantal zekere en noodzakelijke vast
stellingen van de strafrechter toch niet bekleed zijn met het gezag van 
gewijsde, omdat zij normaal tot de exclusieve bevoegdheid van de burger
lijke rechter behoren. In dit verband noemt men onder meer de vaststellin
gen van de strafrechter in verband met de afstamming, de nationaliteit van 
de beklaagde, zijn hoedanigheid van handelaar, zijn staat van faillissement 
(ARNOU, P., t.a.p., 172 en WILMS, W., t.a.p., 221-222). Toch gaat ze naar 
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ons oordeel uit van een overschatting van de betekenis van het begrip 
prejudicieel geschil in artikel 74 van de Arbeidsongevallenwet. Zeker in de 
optiek van de wetgever bleef dit inderdaad noodzakelijk beperkt tot het 
burgerlijk aspect van de zaak: le social ne tient pas le criminel en etat 
(BEYENS, R., ,Commentaire de la loi du 7 juillet 1978, modifiant la loi du 
10 avril1971 sur les accidents du travail", J.T., 1979, 279 en CLESS, J., 
, ,Le role de la responsabilite civile dans la reparation des accidents du 
travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 1980, 241). Het vermelde arrest van het 
Arbeidshofte Gent doorstond inmiddels overigens de cassatietoets, waarbij 
deze problematiek evenwel niet expliciet aan bod kwam (Cass., 8 februari 
1988, Arr. Cass., 1987-88, 713, Pas., 1988, I, 655, R. W., 1987-88, 1361 en 
J. T. T., 1988, 257). 

Een vrijspraak van de beklaagde door de strafrechter is bekleed met een 
gezag van gewijsde erga omnes en bindt de burgerlijke rechter. Het gewijsde 
strekt zich evenwel enkel uit tot wat ,zeker" en ,noodzakelijk" werd 
beslist en om dit nate gaan zal niet enkel het dispositief van de rechterlijke 
beslissing moeten worden onderzocht, maar ook de motieven die noodzake
lijk en onmisbaar zijn om het te ondersteunen (o.m. Cass., 19 november 
1982, Arr. Cass., 1982-83, 391, Pas., 1983, I, 344, R. W., 1982-83, 2537, 
noot en Cass., 18 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 56, Pas., 1987, I, 
75 en Verkeersrecht 1986, nr. 86/183; zie ook ARNOU, P., t.a.p., 181 e.v.). 
Deze principes konden worden toegepast in een zaak waarin de arbeidsonge
vallenverzekeraar de getroffene, kennelijk niet zonder reden, van simulatie 
verdacht. De betrokkene wendde voor tengevolge van evenwichtsstoornis
sen volkomen ongeschikt te zijn om nog enige arbeid te verrichten of zelfs 
maar een auto te besturen. Uit een strafonderzoek bleek evenwel dat hij 
flink meehielp aan de bouw van zijn nieuwe woning en bovendien ook na 
het arbeidsongeval meermaals met zijn wagen in verkeersongevallen betrok
ken was. Op vraag van de verzekeraar slaagde een detective er zelfs in hem 
te filmen tijdens het winkelen, bij het schilderen van zijn garage, het 
gebruiken van een kruiwagen en het fietsen, dit allemaal zonder evenwichts
problemen. De getroffene was nu van oordeel dat de arbeidsrechtbank geen 
rekening mocht houden met enige simulatie zijnerzijds, gelet op het feit dat 
hij door de strafrechter werd vrijgesproken van de betichtingen van valsheid 
in geschriften en oplichting. Terecht werd deze stelling verworpen, omdat 
de vrijspraak stoelde op de overweging dater twijfel bestond over het penaal 
vereiste bijzonder opzet (Arbrb. Luik, 22 januari 1986, J.L.M.B., 1986, 
23). In een wat analoge zaak, waarin het evenwel niet tot een strafonderzoek 
kwam, had het Arbeidshof te Brussel de - eveneens op film vastgelegde 
- bevindingen van een detective terzijde geschoven, omdat een dergelijke 
momentopname niet kan opwegen tegen de bevindingen van een gerechts
deskundige (Arbh. Brussel, 18 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 34). 

Ook een buitenvervolgingstelling door de raadkamer dringt zich onder 
dezelfde voorwaarden erga omnes als vaststaand op. lngevolge de algemene 
kwalificatieverplichting van de strafrechter kan een werkgever die een 
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arbeidsongeval veroorzaakte, dan ook niet worden vervolgd wegens een 
inbreuk op het ARAB wanneer hij tevoren wegens dezelfde feiten buiten 
vervolging gesteld werd door de raadkamer, ook al werden deze feiten op 
dat ogenblik nog gekwalificeerd als onopzettelijk doden (Antwerpen, 8 
januari 1986, Pas., 1986, II, 48). 

25. DESKUNDIG ONDERZOEK - De techniek van de aanstelling van een 
gerechtelijk - in regel medisch - deskundige wordt quasi algemeen 
toegepast in geschillen waarin de bepaling van de gevolgen van een arbeids
ongeval centraal staan. Tach kan zij ook worden aangewend om duidelijk
heid te bekomen over de precieze oorzaak van het niet betwiste letsel (Arbh. 
Brussel, 10 september 1984, J. T. T., 1985, 205; Arbrb. Brussel, 24 septem
ber 1982, De Verz., 1984, 71, evenwel vernietigd door Arbh. Brussel, 16 
januari 1984, De Verz., 1984, 76, noot L.V.G.), ten minste wanneer de 
getroffene ook de aanwezigheid van een plotselinge gebeurtenis heeft aange
toond (Arbh. Bergen, 16 maart 1987, De Verz., 1987, 433, noot L.V.G., 
bevestigt Arbrb. Bergen, 11 oktober 1984, De Verz., 1987, 430; Arbh. 
Brussel, 16 januari 1984, De Verz., 1984,76, noot L.V.G.; Arbrb. Kortrijk, 
24 oktober 1983, De Verz., 1985, 210). Dit kan uiteraard ook via een 
procedure in kart geding, zolang dit geen stellingname over de grand van 
de zaak impliceert. Een beschikking van de Voorzitter van de Arbeidsrecht
bank te Luik oordeelt dat dit laatste het geval is wanneer de stellingname 
van partijen om trent het be grip arbeidsongeval en hun daaruit voortvloeien
de opinie over de precieze opdracht van een deskundige diametraal tegen
over elkaar staan. In die omstandigheden een deskundige aanstellen, wiens 
opdracht voor de rechter ten grande tach weer ter discussie wordt gesteld, 
zou bovendien een keuze voor een van beide Stelling en ten grande impliceren 
(Kart ged. Arbrb. Luik, 19 december 1983, Jur. Liege, 1986, 359 en 
R.G.A.R., 1987, nr. 11.315). Deze visie lijkt ons, zeker in het Iicht van de 
tach duidelijke bewijsregels uit de Arbeidsongevallenwet betwistbaar en, 
aangezien het achterhalen van de precieze oorzaak van bepaalde letsels door 
het tijdsverloop kan worden bemoeilijkt, in strijd met de belangen van beide 
partijen. 

26. AUTOPSIE - Via het sociaalrechtelijk kart geding werd ook tijdens de 
thans beschouwde periode in een aantal gevallen gevolg gegeven aan het 
verzoek van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de wil van de nabestaan
den in een autopsie te bevelen. Een dergelijke maatregel is inderdaad 
dringend, aangezien na verloop van tijd de mogelijkheid om de precieze 
overlijdensoorzaak te achterhalen, verdwijnt. Het is zelfs mogelijk dat de 
zaak hiertoe aanhangig gemaakt wordt bij eenzijdig verzoekschrift (Kart 
ged. Arbrb. Luik, 28 september 1987, J.T.T., 1988,81 en J.L.M.B., 1987, 
1355, gewezen op verzoek van een gemeentebestuur en zijn verzekeraar, op 
grand van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel). Wacht de verze
keraar te lang om een autopsie te vragen, dan kan deze worden geweigerd, 
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zeker wanneer op het ogenblik van de behandeling van de zaak in graad van 
hager beroep tien maanden verstreken zijn sinds het overlijden, zodat de 
precieze doodsoorzaak niet meer te achterhalen is (Arbh. Luik, 18 maart 
1986, J.T.T., 1987, 115). 

Vaak zal de veriekeraar enkellangs deze weg de elementen van het tegenbe
wijs kunnen verzamelen (Arbh. Gent, 4 februari 1988, Soc. Kron., 1988, 
365; Arbrb. Veurne, 28 juni 1984, De Verz., 1984, 361) en aangezien de 
Arbeidsongevallenwet de openbare orde raakt en de nabestaanden dus ook 
geen afstand kunnen doen van de hen eventueel toekomende rechten, wegen 
hun gebeurlijke morele bezwaren niet op tegen dit middel om de ware 
toedracht van een overlijden te achterhalen (Arbh. Antwerpen, afd. Has
selt, 11 april 1988, Limb. Rechtsl., 1988, 214; zie ook Kort ged. Arbrb. 
Luik, 28 september 1987, t.a.p.; ten onrechte anders: GILLAIN, J., ,La vie 
privee et le risque d'origine professionnelle", Ann. Dr. Louv., 1984, 249). 
Het feit dat aan de obductie een administratieve machtiging door de 
burgemeester moet voorafgaan, impliceert overigens geenszins dat de ar
beidsgerechten ter zake onbevoegd zouden zijn (Arbh. Gent, 10 juli 1985, 
R. W., 1986-87, 1169). 
lets omzichtiger is de rechtspraak bij het toestaan van een autopsie in zaken 
van gemeen verzekeringsrecht, hoewel ook daar de stelling veld wint dat een 
autopsie zelfs tegen de wil van de familieleden of de overledene in moet 
worden toegestaan telkens wanneer de nabestaanden in een geding betrok
ken zijn of zullen worden waar op geen andere wijze dan door autopsie een 
waarschijnlijk aanvaardbaar bewijs kan worden gebracht van gegevens in 
verband met de doodsoorzaak van de overledene (PETIT, J., , ,Kunnen 
familieleden zich tegen een autopsie verzetten?", VI. T.Gez., 1983-84, 109-
116). 

§ 2. Begrip ongeval 

a. Letsel 

27. BESTAAN VAN HET LETSEL- Opdat er sprake zou kunnen zijn van een 
ongeval, dient door de getroffene of zijn rechthebbenden het bestaan van 
een welbepaald letsel te worden aangetoond (dat eventueel ook een ziekte 
kan zijn: zie verder, nr. 46). De rechter kan bezwaarlijk aannemen dat het 
bestaan van een hartletsel niet wordt betwist, wanneer de arbeidsongevallen
verzekeraar voorhoudt dat de vastgestelde hart- en ademhalingsstilstand 
niet als een letsel kan worden beschouwd, daar iedere overledene deze 
symptomen vertoont (Cass., 13 oktober 1986, Soc. Kron., 1987, 244 (sa
menvatting)). TRICOT wijst er in dit verband nogmaals op dat het overlijden 
van de getroffene op zichzelf geen letsel - in zijn definitie: gezondheids
schade - vormt, maar wel het gevolg hiervan kan zijn (TRICOT, J., 
,Ergonomische benadering van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-
87, 2596), een principe dat ook reeds bevestigd werd door vroegere recht
spraak (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1056; recenter: Arbh. Luik, 16 
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februari 1989, De Verz., 1989, 635, bevestigt Arbrb. Luik, 8 januari 1987, 
J.T.T., 1988, 84; zie ook BASSELIER, S., ,Le probleme de l'infarctus en 
assurance-loi", De Verz., 1989, 596-597, waarin ook wordt gewaarschuwd 
voor de verkeerde interpretatie van vaak zeer vage overlijdensattesten; zie 
nochtans: Arbh. Gent, 20 november 1986, R. W., 1987-88, 401, noot 
RAuws, W., waarin de ,hartstilstand met de dood als gevolg" als letsel 
wordt aanvaard en ELST, R., ,Arbeidsongevallen: plotse gebeurtenis", 
noot onder Cass., 1 april1985, B.T.S.Z., 1985, 888, die de vraag stelt of 
de dood niet noodzakelijk het gevolg is van een letsel). Herhalen wij evenwel 
dat indien wei een plotselinge gebeurtenis en een letsel worden aangetoond, 
maar twijfel blijft bestaan omtrent de oorzaak ervan, deze op grond van 
de bewijsregels in het voordeel speelt van slachtoffer of rechthebbenden 
(Arbh. Gent, 4 februari 1988, Soc. Kron., 1988, 365). 

Een nauwkeurige omschrijving van het letsel in de ongevalsaangifte of het 
bijgevoegde medisch attest blijft dan ook met het oog op deze problematiek 
uitermate belangrijk en wanneer hierin enkel sprake is van verwondingen 
aan de rechterknie is het voor de getroffene zo goed als onmogelijk om twee 
jaar later voor de arbeidsrechtbank aan te tonen dat hij bij het ongeval 
eigenlijk (ook) een letsel opliep aan zijn linkerknie (Arbrb. Hoei, 6 novem
ber 1985, De Verz., 1986, 351). 

28. LETSEL- HERVALLING- Het opnieuw voelen van pijn tijdens het werk 
impliceert niet noodzakelijk dat zich een nieuw letsel en meteen een tweede 
arbeidsongeval voordoet. Een werknemer van de Maatschappij voor Inter
communaal Vervoer van Brussel M.I.V.B. kreeg tijdens het manipuleren 
van een zware houten dwarsligger op 10 december 1981 een pijnscheut in 
de rug, waarna hij een twaalftal dagen thuis diende te blijven. Hij hervatte 
het werk en op 19 februari 1982 doet zich opnieuw hetzelfde voor: met een 
werkmakker moet hij een dwarsligger verplaatsen en tengevolge van rugpijn 
blijft hij weer, thans voor langere periodes, arbeidsongeschikt. Inmiddels 
had de werkgever bij een andere arbeidsongevallenverzekeraar een polis 
afgesloten, zodat de discussie of het tweede gebeuren een nieuw letsel en 
derhalve een nieuw ongeval uitmaakte, niet academisch bleef. Op basis van 
de bevindingen van de gerechtsdeskundige, die vaststelde dat de getroffene 
reeds voor het eerste ongeval een aangeboren afwijking van de wervelkolom 
vertoonde, hij op 19 februari 1982 nog niet genezen was van dit ongeval 
en de pijn waarover hij op dat ogenblik kloeg niet in de eerste plaats door 
de gebeurtenissen van die dag was veroorzaakt, maar door een verergering 
en een herhaling van het ongeval van 10 december 1981, besluit het arbeids
hof dat zich geen tweede letsel voordeed en aile vergoedingen ten laste 
komen van de eerste arbeidsongevallenverzekeraar (Arbh. Brussel, 21 april 
1986, onuitg., bevestigd door Cass., 11 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1183 
en Pas., 1987, I, 1045). 

29. AFWEZIGHEID VAN LETSEL - SCHADE AAN PROTHESEN - BRIL - In ons 
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vorig overzicht kwam reeds een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent 
aan bod, waarin het I outer breken van een bril tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst niet in aanmerking genomen werd voor vergoeding op 
basis van de Arbeidsongevallenwet, en wei omwille van het ontbreken van 
een- fysiek of psychisch -letsel (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1065). 

Deze zienswijze werd gedeeld door het Arbeidshof te Gent dat ook in graad 
van hager beroep de stelling van de getroffene, die beweerde dat wei een 
letsel ontstond doordat het breken van de bril hem belette verder te werken, 
verwierp (Arbh. Gent, 17 mei 1984, J.T.T., 1985,207, R. W., 1984-85,613, 
noot HuYs, J. en T.S.R., 1984, 302). Dit was ook het standpunt van het 
Arbeidshof te Luik, dat werd geconfronteerd met de vordering van een 
werknemer, die even zijn bril had afgezet, waarna een werkmakker erop 
trapte (Arbh. Luik, 19 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 331, waar ten 
onrechte 9 januari 1984 als datum van het arrest vermeld wordt). 

Huys vocht deze stellingname aan op basis van de parlementaire voorberei
ding van de Arbeidsongevallenwet en verwees met name naar het verslag 
PEDE, dat expressis verbis melding maakt van een recht op vergoeding 
wegens Ioonverlies en schade aan de prothese, ook zo de werknemer geen 
andere schade opliep (HuYs, J., t.a.p.). Dit is ook de stelling van Advocaat
Generaal LENAERTS, die bovendien uitvoerig aandacht besteedt aan de 
mogelijke definities van het begrip ,prothese", zonder hierbij even wei zelf 
een voorkeur te geven (LENAERTS, H., conclusie voor Cass., 18 maart 1985, 
Arr. Cass., 1984-85, 983-985 en R. W., 1984-85, 2825-2828). Ook het Hof 
van Cassatie volgt finaal deze visie en in de arresten BANCKAERT (Cass., 
18 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 983, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H., 
Pas., 1985, I, 888, De Verz., 1985, 437, R. W., 1984-85, 2828, cone!. Adv. 
Gen. LENAERTS, H. en Soc. Kron., 1985, 142, noot) en LOUSBERG {Cass., 
25 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1018, Pas., 1985, I, 933, De Verz., 
1985, 441 en J.T.T., 1985, 499, noot V.P.) worden op basis van de 
wetsgeschiedenis de twee voornoemde arresten vernietigd. lnmiddels zat 
ook de wetgever niet stil en door artikel 92 van de Wet van 1 augustus 1985 
(B.S., 6 augustus 1985) werd het recht op vergoeding bij beschadiging van 
een prothese ook indien het ongeval geen letsel heeft veroorzaakt expliciet 
in de tekst van artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet opgenomen. 

Blijft uiteraard de vraag of een bril aldan niet als een prothese kan worden 
beschouwd en elke beschadiging ervan tijdens de werkuren of op de arbeids
weg in aanmerking komt voor vergoeding op basis van de Arbeidsongeval
lenwet. HuYs citeert een ministeriele omzendbrief en een aantal niet gepu
bliceerde vonnissen die deze vraag positief beantwoorden (HUYS, J., t.a.p., 
614) en in de zaak-LousBERG beperkt het Hof van Cassatie zich tot de 
vaststelling dat het Arbeidshof te Luik niet betwistte dat een bril een 
prothese is in de zin van artikel 26 Arbeidsongevallenwet. 

Het Arbeidshof te Bergen, dat deze zaak behandelde na verwijzing door het 
Hof van Cassatie, sluit zich uiteindelijk bij deze stelling aan, daarbij in 
overweging nemend dat een bril die permanent wordt gedragen een deficien-
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te lichaamsfunctie vervangt en zijn karakter van prothese niet verliest 
doordat de werknemer hem even afzet omwille van de damp die zich erop 
had gevormd door het werk dat hij uitvoerde (Arbh. Bergen, 28 maart 1986, 
Soc. Kron., 1987, 46). Aldus sluit het arbeidshof zich aan bij de omschrij
ving van het begrip kunst- en hulpmiddelen in het Sociaalrechtelijk Woor
denboek: ,voorwerpen bestemd om het gebruik van menselijke organen 
welke verzwakt zijn te bevorderen of ledematen te steunen of te vervangen'' 
(LENAERTS, H., conclusie v66r Cass., 18 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
983 enR. W., 1984-85, 2828). Een bril zal dan ook enkel niet als een prothese 
kunnen worden beschouwd wanneer hij om louter esthetische motieven 
gedragen wordt (TRICOT, J., , ,Ergonomische benadering van het be grip 
arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2596) en dus veeleer een soort kledingstuk 
of sieraad vormt (V.P., noot bij Cass., 25 maart 1985, J. T. T., 1985, 500). 

b. Plotselinge gebeurtenis 

30. ALGEMEEN- Het element plotselinge gebeurtenis blijft een constante 
factor in de rechtspraak over de Arbeidsongevallenwet, die inmiddels kan 
terugblikken op een traditie van ruim tachtig jaar. Wij signaleerden reeds 
dat het vroegere voorstel van J .R. RAuws om dit element voortaan weg te 
Iaten uit de begripsomschrijving van het ongeval in de thans beschouwde 
periode werd hernomen door W. RAuws, die zich hierbij steunt op de 
parlementaire voorbereiding van de Arbeidsongevallenwet en de feitelijke 
toename van de blinde vlek tussen de sectoren arbeidsongevallen en be
roepsziekten (RAuws, W., ,Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, 
plotselinge gebeurtenis en arbeidsongevallen", Soc. Kron., 1987, 105-110; 
zie boven nr. 19 en vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1054 en 1065). 

De omvang van de ook thans rond dit begrip gepubliceerde rechtspraak 
toont op zich reeds aan dat deze stelling geen weerklank vindt in de praktijk 
van het arbeidsongevallenrecht, waar de plotselinge gebeurtenis een sleutel
begrip blijft. Zo werd het overlijden van een radio-officier tengevolge van 
het niet tijdig kunnen verzorgen van de acute appendicitis waardoor hij aan 
board van een schip werd getroffen, niet als een arbeidsongeval erkend, 
omdat hierbij geen plotselinge gebeurtenis kon worden aangetoond en dit 
spijts het feit dat enkel de professionele toestand van de betrokkene een 
tijdige verzorging onmogelijk maakte (Arbh. Antwerpen, 5 mei 1987, 
R. W., 1987-88, 338, noot HUYS, J.). 

Blijft derhalve de lege lata de vereiste van een plotselinge gebeurtenis buiten 
discussie staan, dan moet toch (opnieuw) worden vastgesteld dat deze notie 
op zeer uiteenlopende wijze wordt ingevuld. Enerzijds werd de vooral 
tijdens de vorige periode tot uiting gekomen trend tot extensieve interpreta
tie van het plotselinge karakter van de gebeurtenis ook nu verdergezet, wat 
vooral tot uiting komt bij letsels die (mede) kunnen worden veroorzaakt 
door de permanent herhaalde uitoefening van de gewone dagtaak of de 
stresserende sfeer waarin deze plaatsvindt. TRICOT meent dat deze trend 
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moet worden omgebogen en dat een terugkeer naar de vereiste dat de 
wijziging in de arbeidsvoorwaarden werkelijk een kortdurend karakter 
heeft, noodzakelijk is, wil men de groeiende afstand tussen medische en 
juridische realiteit doen afnemen (TRICOT, J., , ,Ergonomische benadering 
van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2594). 

Anderzijds stellen wij ook een toenemende tendens vast om binnen het 
element plotselinge gebeurtenis reeds een deel van de causaliteitsproblema
tiek op te nemen, met name door de getroffene of zijn rechthebbenden het 
bewijs op te leggen van een plotselinge gebeurtenis die van aard is om het 
letsel te kunnen veroorzaken. Ook deze evolutie gaat terug op de (cassa
tie)rechtspraak die tijdens het vorig overzicht werd besproken en kritisch 
onthaald (T.P.R., 1984, 1073). 

Het is in eerste instantie tegen de achtergrond van deze twee krachtlijnen 
dat wij pogen een zekere ordening aan te brengen binnen de vrij overvloe
dige rechtspraak over de plotselinge gebeurtenis. Na deze veeleer principiele 
beschouwingen wordt vervolgens opnieuw afgedaald tot het niveau van de 
concrete ,plotselinge gebeurtenissen". Net zoals dit in het vorig overzicht 
het geval was, wordt dit overzicht, met het oog op de praktische hanteer
baarheid, gestructureerd op basis van twee criteria: de aard van de gebeurte
nis en het type van het letsel. 

31. MAXIMALE DUUR VAN DE GEBEURTENIS- HERHAALDE INSPANNINGEN 
- ,Plotseling" is volgens VAN DALE wat zich onverhoeds voordoet of 
geschiedt. Vrij algemeen wordt de plotselinge gebeurtenis omschreven als 
een duidelijk in de tijd localiseerbare gebeurtenis die bovendien slechts een 
korte tijdsspanne in beslag neemt. Dit laatste element wordt dan wei relatief 
breed ge1nterpreteerd door de rechtspraak, die echter geen absolute grens 
bepaalt om plotselinge van veeleer langdurige gebeurtenissen te scheiden. 
Vaak wordt de duur van een werkdag als het maximaal duldbare genoemd 
(b.v. Arbh. Brussel, 15 december 1986, onuitg., waartegen de voorziening 
in cassatie werd verworpen door Cass., 25 januari 1988, Arr. Cass., 
1987-88, 648, Pas., 1988, I, 607 en R. W., 1987-88, 1127, waarin evenwel 
de kwestie van de maximale duur van de plotselinge gebeurtenis niet wordt 
opgelost, aangezien het onderdeel van het middel dat hierop betrekking had 
onontvankelijk was) en opeenvolgende inspanningen die zich uitstrekken 
over meer dan twee volledige werkdagen, zijn dan ook duidelijk niet meer 
als plotseling te beschouwen (Arbh. Antwerpen, 19 juni 1984, T.S.R., 1985, 
306). Hoe relatief deze grens is, mag evenwel blijken uit een arrest van het 
Arbeidshof te Brussel waarin aanvaard wordt dat de werknemer, die na een 
of twee dagen lang een moeilijk werkje te hebben uitgevoerd, klaagt van 
pijn aan de elleboog, hierdoor een plotselinge gebeurtenis bewijst (Arbh. 
Brussel, 15 juni 1987, Soc. Kron., 1988, 85). ,Plots" hoeft uiteraard niet 
worden gelijkgesteld met ogenblikkelijk (Arbh. Luik, 7 juni 1984, fur. 
Liege, 1984, 465), maar de vraag rijst of een te grote elasticiteit bij de 
interpretatie de rechtszekerheid en finaal zelfs het nog steeds specifieke 
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vergoedingssysteem niet in het gedrang brengt. De bezorgdheid om de 
,blinde vlek" in het professioneel risico te beperken is begrijpelijk, maar 
wellicht kan zij enkel efficient worden bestreden door het aanpassen van 
de wetgeving inzake beroepsziekten (zie o.m. VAN LANGENDONCK, J., 
Handboek sociale zekerheid, Antwerpen, Kluwer, 1988, 322; VAN GossuM, 
L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 25). In die optiek lijkt 
de suggestie van TRICOT verdedigbaar om de maximale duur van de specifie
ke gebeurtenis te bepalen op een halve arbeidsdag, (TRICOT, J., ,Ergono
mische benadering van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2594), 
hoewel op grond van een zekere traditie binnen de rechtspraak zoals reeds 
gezegd ook het dubbele aannemelijk mag worden geacht. 

,Plotseling" betekent ook niet noodzakelijk eenmalig en in tal van uitspra
ken wordt aangenomen dat opeenvolgende manipulaties en inspanningen 
de plotselinge gebeurtenis kunnen uitmaken, ten minste wanneer zij zich 
binnen een relatief korte tijdsduur manifesteren. Zo het gedurende een 
werkdag optillen, in de draaibank zetten en vastzetten van zware gietvormen 
(Arbh. Antwerpen, 31 mei 1983, R. W., 1985-86, 2641), het op een winterse 
nacht bij herhaling opheffen van stabilisatiepanelen van meer dan vijftig 
kilogram (Arbh. Luik, 10 juni 1985, J. T. T., 1985, 403 en T.S.R., 1986, 216) 
en zelfs het steeds scheppen van mortel, tengevolge waarvan uiteindelijk een 
plotse overbelasting van de pols is ontstaan (Arbh. Gent, 11 september 
1986, Soc. Kron., 1988, 87). In de laatstgenoemde zaak werd de concreet 
omschreven handeling reeds jaren door de betrokken werknemer uitge
voerd, maar het Hof van Cassatie aanvaardde dat door de precisering dat 
de steeds herhaalde handeling plotseling een overbelasting deed ontstaan die 
een distorsie van de pols veroorzaakte, op afdoende wijze een concrete 
plotselinge gebeurtenis werd aangewezen die het letsel veroorzaakte (Cass., 
21 september 1987, Arr. Cass., 1987-88, 91, Pas., 1988, I, 83, R. W., 
1987-88, 743 (verkort) en T.S.R., 1987, 509). Analoog hiermee zag het 
Arbeidshof te Luik in de laatste zware inspanning voor het optreden van 
een letsel de plotselinge gebeurtenis, ook al had de getroffene een hele 
voormiddag (Arbh. Luik, 7 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 465) of zelfs twee 
dagen lang soortgelijke inspanningen geleverd (Arbh. Luik, 19 november 
1987, J. T. T., 1989, 116). Ben dergelijke verklaring wordt ongetwijfeld 
terecht als medische nonsens van de hand gewezen (TRICOT, t.a.p., 2594), 
hoewel het ons voorkomt dat de problematiek voor de jurist veeleer moet 
gesitueerd worden op het vlak van het tegenbewijs. De laatst verrichte 
handeling is inderdaad kortstondig en in tijd situeerbaar, zodat het causale 
verband met het letsel wordt vermoed. Dit vermoeden kan evenwel worden 
weerlegd wanneer -met de hoogst mogelijke graad van waarschijnlijkheid 
(zie boven, nr. 22) - kan worden aangetoond dat deze handeling geen 
enkele invloed heeft gehad op de totstandkoming van het letsel, dat uitslui
tend voortvloeit uit een jarenlang volgehouden beroepsbezigheid. 

32. GEBEURTENIS DIE HET LETSEL HEEFT KUNNEN VEROORZAKEN- Reeds 
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tijdens ons vorig overzicht kon melding worden gemaakt van een tendens 
in de rechtspraak om, zeker in gevallen waarin de traumatische oorsprong 
van het letsel twijfelachtig is, van de getroffene of zijn rechthebbenden het 
bewijs te vragen van een plotselinge gebeurtenis die van aard was om het 
letsel te kunnen veroorzaken. Hierbij wordt vaak teruggegrepen naar een 
conclusie van Advocaat-Generaal LENAERTS, die dit stand punt illustreerde 
aan de hand van het voorbeeld dat wie zijn vinger verwondt geen vergoeding 
zal toegekend krijgen omdat hij bewijst dat hij zijn teen gestoten heeft 
(LENAERTS, H., conclusie v66r Cass., 11 januari 1982, R. W., 1981-82, 
1873-1874). VAN GossuM onderschrijft deze zienswijze volkomen en acht 
ze niet in strijd met het wettelijk bewijsmechanisme, omdat van de getroffe
ne niet het bewijs wordt gevraagd dat de aangegeven gebeurtenis effectief 
het letsel heeft veroorzaakt, doch enkel dat dit mogelijk was (VAN GossuM, 
L., ,La notion d'accident du travail et son systeme probatoire. Les articles 
7 et 9 de la loi du 10 avril1971", R.G.A.R., 1985, nr. 10.8723

). 

Ret Hof van Cassatie zag in de vraag van het Arbeidshof te Brussel aan 
de nabestaanden van een werknemer die om het leven kwam na de breuk 
van een schedelaneurysma, om het bewijs te leveren van een plotselinge 
gebeurtenis die dit letsel had kunnen veroorzaken, geen schending van de 
bewijsregels of van het begrip plotselinge gebeurtenis (Cass., 15 april1982, 
Arr. Cass., 1981-82, 991, Pas., 1982, I, 936, R. W., 1982-83, 2835, J.T., 
1983,275 enR.G.A.R., 1985, nr. 10.904). Door er op te wijzen dat de door 
de werknemer aan te tonen plotselinge gebeurtenis een gebeurtenis is die het 
aangevoerde letsel kan veroorzaken, omschrijft de feitenrechter immers 
enkel de inhoud van het in aanmerking te nemen begrip plotselinge gebeur
tenis (Cass., 21 april1986, Arr. Cass., 1985-86, 1132, Pas., 1986, I, 1023 
en J. T., 1987, 149 (verkort)). Een werknemer die op het werk een knieletsel 
oploopt en zich er enkel op beroept dat dit gebeurde bij het afdalen van 
een trap, blijft in die optiek dan oak in gebreke om een plotselinge 
gebeurtenis aan te wijzen ,die de oorzaak zou kunnen zijn van het doorzak
ken van de knie", want het afdalen van een trap is de meest gewone 
handeling in het dagelijks lev en (Arbrb. Antwerpen, 18 mei 1989, De Verz., 
1989, 640). Hetzelfde geldt voor de nabestaanden van een radio-officier, die 
overleed na aan board van het schip getroffen te zijn door een appendicitis, 
die niet tijdig kon worden verzorgd. Het niet tijdig kunnen toebrengen van 
adequate zorgen deed zich voor na de appendicitis en kon deze dan oak 
onmogelijk hebben veroorzaakt: er werd dan oak geen plotselinge gebeurte
nis aangetoond (Arbh. Antwerpen, 5 mei 1987, R. W., 1987-88, 338, noot 
HUYS, J.). 

Hoewel dit vaak de eindoplossing niet zal wijzigen, menen wij dat deze thans 
vrij algemene tendens in strijd is met tekst en ratio van de Arbeidsongeval
lenwet en bovendien een consequente invulling van het begrip plotselinge 
gebeurtenis verhindert. Artikel 9 van deze wet vergt van de getroffene (of 
diens rechthebbenden) enkel het bewijs van een letsel en een plotselinge 
gebeurtenis en verlegt via het wettelijk vermoeden de causaliteitsvraag 
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volledig naar de verzekeraar. Het komt dan ook deze laatste toe om 
gebeurlijk aan te tonen dat de ingeroepen plotselinge gebeurtenis van die 
aard is dat zij het letsel niet kon veroorzaken, wat kennelijk het geval is in 
het door Advocaat-Generaal LENAERTS gegeven voorbeeld, maar ook in de 
hypothese waarin als plotselinge gebeurtenis een val wordt bewezen, die zich 
evenwel pas na het letsel heeft voorgedaan. Het terzijde schuiven van de 
strikte bewijsregels leidt er trouwens toe dat een zelfde evenement of 
handeling nu eens wei, dan weer niet als een plotselinge gebeurtenis wordt 
aanvaard, wat zeker de eenduidigheid van het gehanteerde begrippenkader 
niet ten goede komt. Ten slotte komt het ons voor dat in de sterk gewijzigde 
arbeidsomstandigheden- die voor tal van werknemers nauwelijks verschil
len van leef- en vooral hobbyomstandigheden - het feit dat een bepaalde 
(plotselinge) gebeurtenis ,zich ook op elke andere plaats kon voordoen" 
een vrij artificieel en weinig relevant criterium vormt. 

33. SAMENVALLEN VAN LETSEL EN PLOTSELINGE GEBEURTENIS- Letsel 
en plotselinge gebeurtenis mogen niet met elkaar worden verward en de 
Arbeidsongevallenwet eist niet dat het letsel zich plotseling manifesteert (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1065). Dit werd nogmaals onderstreept in een 
arrest van het Hof van Cassatie in een zaak waarin de getroffene overleden 
was ongeveer een uur nadat hij zich ten zeerste had opgewonden omwille 
van een onvoorzien nutteloze verplaatsing. Het arbeidshof had de inspan
ning die voor deze verplaatsing geleverd werd als een plotselinge gebeurtenis 
aanvaard en aangezien letsel en plotselinge gebeurtenis zich niet noodzake
lijk op hetzelfde ogenblik dienen te manifesteren, werd het causale verband 
tussen deze inspanning en het een uur later ingetreden hartinfarct, vermoed 
aanwezigtezijn(Cass., 1 april1985,Arr. Cass., 1984-85, 1048,Pas., 1985, 
I, 961, B. T.S.Z., 1985, 883, noot ELST, J. T., 1986, 691 (verkort), J.T. T., 
1985, 401, R. W., 1985-86, 2614, Soc. Kron., 1985, 263 en T.S.R., 1985, 
576). 

Wanneer een buschauffeur overlijdt na het beeindigen van zijn dagtaak, 
waarbij hij evenwel in een oververmoeide toestand nog een zware rit had 
moeten volbrengen, vormen deze duidelijk aanwijsbare inspanningen een 
plotselinge gebeurtenis, die wordt vermoed het cardio-vasculaire letsel 
waaraan hij is bezweken, te hebben veroorzaakt (Arbh. Gent, 1 december 
1988, Soc. Kron., 1989, 151, bevestigt Arbrb. Gent, 5 oktober 1987, Intern. 
Vervoerr., 1988, 246). De afstand in de tijd tussen plotselinge gebeurtenis 
en letsel mag evenwel ook niet te groat worden en wanneer het hoofd van 
de personeelsadministratie op 2 augustus op het werk onwel wordt en 
overlijdt, kan het feit dat hij op 11 juli teruggeroepen was uit vakantie niet 
worden aangevoerd als de plotselinge gebeurtenis die het overlijden zou 
kunnen hebben veroorzaakt (Arbh. Gent, 20 november 1986, R. W., 1987-
88, 401, noot RAuws, W. en De Verz., 1987, 423, bevestigt Arbrb. Gent, 
7 oktober 1985, De Verz., 1987, 420). 

Boven bespraken wij trouwens reeds de rechtspraak die een zeker samen-
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gaan van plotselinge gebeurtenis en letsel als voorwaarde stelt voor de 
werking van het vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet (zie 
nr. 21). 

34. GEWONE WERKOMSTANDIGHEDEN - Hoewel dus een duidelijk in de 
tijd definieerbare en kortstondige gebeurtenis moet worden aangewezen, 
kan - zij het onder bepaalde voorwaarden - de plotselinge gebeurtenis 
ook besloten liggen in de uitoefening van de normale dagtaak. Het volstaat 
hiertoe echter niet vast te stellen dat de getroffene op het ogenblik van het 
intreden van het letsel zijn normale dagtaak uitoefende, maar er moet in 
de uitoefening van die dagtaak een speciaal element aanwijsbaar zijn dat 
het letsel kan veroorzaakt hebben. Dit speciaal element kan liggen in de 
bijzondere omstandigheden waarin de arbeid op het fatale ogenblik moest 
worden verricht of in de normale bezigheid als zodanig, wanneer zij 
uiteraard ongewoon zware krachtinspanningen vergt of steeds onder psy
chische hoogspanning wordt verricht. In deze laatste hypothese bestaat de 
plotselinge gebeurtenis dan uit de (laatste) bijzondere inspanning (LE
NAERTS, H., concl. v66r Cass., 11 januari 1982, R. W., 1981-82, 1873). Deze 
door medici veeleer sceptisch onthaalde zienswijze (o.m. TRICOT, J., ,Er
gonomische benadering van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 
2594, die ze bestempelt als ,medische nonsens") blijft ook vanuit juridisch 
oogpunt niet zonder kritiek. Enerzijds verlegt zij immers - zij het slechts 
ten dele - de bewijslast inzake causaliteit naar de getroffene of diens 
rechthebbenden door te vragen dat een gebeurtenis wordt aangetoond , ,die 
van aard is om het letsel te veroorzaken". Anderzijds doet zij sterk 
terugdenken aan het vroeger gehanteerde criterium van de abnormaliteit, 
dat in 1967 uit de jurisprudentiele definitie werd weggelaten (zie vorig 
overzicht T.P.R., 1984, 1073). 

De genoemde kritiek ten spijt, bleef de rechtspraak in de thans beschouwde 
periode vrij algemeen deze beginselen toepassen, zij het met vrij uiteenlo
pende resultaten. 

Het volstaat uiteraard niet dat de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn 
normale dagtaak pijn voelt aan zijn elleboog (Arbh. Luik, 12 juli 1988, 
J.L.M.B., 1988, 1198 (samenvatting) of aan zijn rug (Arb h. Luik, 11 
februari 1985, Jur. Liege, 1985, 399 en Arbh. Luik, 10 februari 1986, De 
Verz., 1986, 559), om te kunnen spreken van een arbeidsongeval. Het 
plotselinge optreden van het letsel mag inderdaad niet worden verward met 
de plotselinge gebeurtenis. Ook het onwel worden en overlijden na het 
uitvoeren van een rit in dienst van de werkgever is niet het gevolg van een 
arbeidsongeval, wanneer de getroffene weliswaar slechts uitzonderlijk als 
chauffeur werd tewerkgesteld, maar er zich in de uitoefening van deze 
opdracht geen bijzondere emoties, angsten of disputen hebben voorgedaan 
of enig ander bijzonder aanwijsbaar feit dat volkomen te onderscheiden is 
van de opdracht van chauffeur (Arbrb. Brussel, 27 januari 1986, Rechtspr. 
Arb. Br., 1986, 89). 
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De aanwezigheid van een dergelijk bijzonder element wordt vrij algemeen 
aangenomen wanneer van de getroffene zware fysieke inspanningen werden 
gevergd. Dit is het geval voor een brouwerijarbeider die onmiddellijk na het 
middagmaal zijn werk had hervat en, ondanks zijn kleine gestalte, in een 
korte tijdsspanne liefst 166 bakken bier van elk 18 tot 21 kilogram had 
gelost, die 2 meter tot 2,2 meter hoog had gestapeld en nadien nag een 
twintigtal bakken op een vrachtwagen had geladen (Arbh. Luik, 7 januari 
1985, J.T.T., 1985, 407 en Jur. Liege, 1985, 393). Onder de beschreven 
omstandigheden kon een dergelijke zware inspanning inderdaad de plotse
linge gebeurtenis vormen die de hartcrisis van de getroffene heeft veroor
zaakt (Cass., 20 oktober 1988, Arr. Cass., 1986-87,224, Pas., 1987, I, 206, 
J. T. T., 1986, 504 en J.L.M.B., 1987, 944 (verkort)). Dit geldt a fortiori 
wanneer het lassen en laden moet gebeuren in barre weersomstandigheden 
en onder bijzondere tijdsdruk, omdat wordt gevreesd voor een nieuwe 
sneeuwbui die het uitrijden onmogelijk zou maken (Arbh. Luik, 11 mei 
1988, T.S.R., 1988, 402). Indien precies omwille van deze weersomstandig
heden de getroffene- een gemeentewerkman, tewerkgesteld in een wild
park- bij zijn normale taak geen gebruik kan maken van een tractor, maar 
zich moet behelpen met een kruiwagen, vormen de hiermee gepaard gaande 
bijzondere inspanningen een plotselinge gebeurtenis (Arbh. Luik, 25 maart 
1985, J.T.T., 1985, 405). Dit geldt oak voor het bijzonder zware werk dat 
een hoofdmecanicien diende uit te voeren bij het aanbrengen van veilig
heidsbumpers aan de zijkanten van een tankwagen, te meer daar de tankwa
gen in casu een meer dan normale lengte had, wat de moeilijkheidsgraad 
bij het pashoudennogverhoogde (Arbh. Brussel, 21 mei 1984, J. T. T., 1985, 
206) of voor het opheffen van een patient van honderd kilogram, wat, aldus 
de Arbeidsrechtbank te Gent, voor een verpleegster niet tot haar normale 
werk behoort (Arbrb. Gent, 28 januari 1985, R. W., 1985-86, 607). 

Blijft een dergelijk bijzonder element afwezig of vergt de verrichte arbeid 
op zich geen buitengewoon zware fysieke inspanning, dan ontbreekt oak 
de plotselinge gebeurtenis. Een bediende die pijn voelt aan de rib ben nadat 
hij ,tijdens de maand juli" herhaaldelijk tegen de board van zijn bureau 
wreef bij het klasseren van dokumenten, is dan oak niet getroffen door een 
arbeidsongeval (Arbh. Luik, 26 maart 1983, T.S.R., 1985, 250). Omzeggens 
alleenstaand blijft naar ons oordeel het arrest dat aanneemt dat het schep
pen van martel, hoewel het tot de gebruikelijke bezigheden van een metser 
behoort en, dan oak reeds minstens vijftien jaar lang werd uitgevoerd, 
,uiteindelijk de plotse overbelasting kan uitmaken die als de plotse gebeur
tenis kan worden omschreven" (Arbh. Gent, afd. Brugge, 11 september 
1986, Soc. Kron., 1988, 84). Het arbeidshof overwoog immers geenszins dat 
de bewuste arbeid ongewoon zware krachtinspanningen vergde, maar wees 
integendeel op de voortdurende, herhaalde en steeds terugkerende belasting 
van de pols. De overweging dat de steeds herhaalde handeling plotseling een 
overbelasting deed ontstaan die de polsdistorsie veroorzaakte, volstond 
voor het Hof van Cassatie evenwel als aanwijzing van de concrete plotselin-
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ge gebeurtenis (Cass., 21 september 1987, Arr. Cass., 1987-88, 91, Pas., 
1988, I, 83, R. W., 1987-88, 743 en T.S.R., 1987, 509). Dat het letsel in casu 
ontegensprekelijk - en mogelijk zelfs exclusief - een professionele oor
sprong had neemt niet weg dat het zich enkel kon manifesteren omwille van 
het gedurende meerdere jaren uitoefenen van dit beroep. Het toeschrijven 
ervan aan de laatst uitgevoerde beweging mag dan een correcte toepassing 
zijn van de vigerende bewijsregels en causaliteitsleer, zij blijft vrij artificieel. 

Meer terughoudend blijft de rechtspraak bij het aannemen van stresstoe
standen als plotselinge gebeurtenis. Het hoofd van de personeelsadministra
tie werd op 11 juli 1983 vervroegd teruggeroepen uit vakantie. Op 2 augustus 
1983 werd hij op het werk onwel en overleed er. Noch het vervroegd 
terugroepen, noch het feit dat zich problemen zouden hebben voorgedaan 
in verband met de vervanging van een van zijn naaste medewerkers, werd 
aanvaard als plotselinge gebeurtenis. Het eerste element deed zich immers 
geruime tijd voor het overlijden voor en er werd niet aangetoond wanneer 
de problemen in verband met de opvolging- die overigens slechts gepland 
was tegen 30 november 1983- precies ontstonden (Arbh. Gent, 20 novem
ber 1986, R. W., 1987-88,401, noot RAuws, W.). Ook de mutatie van een 
ambtenaar op 1 juli 1980 en de - naar het oordeel van de betrokkene 
vernederende - omstandigheden waarin deze werd doorgevoerd, werden 
niet beschouwd als het bijzonder element in de uitoefening van het ambt 
dat van aard was om begin september 1980 een letsel te veroorzaken (Cass., 
25 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 648, Pas., 1988, I, 607 en R. W., 
1987-88, 1127). Anderzijds werd het loutere bezoek aan een client wel als 
de plotselinge gebeurtenis aanvaard ten aanzien van een werknemer die 
reeds gedurende twintig maanden in bijzonder zenuwslopende omstandig
heden arbeid diende te presteren en die in de dagen voor en de dag van zijn 
overlijden dan ook omwille van zijn werk zwaar vermoeid was (Cass., 16 
december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 574, Pas., 1986, I, 497, R. W., 1986-87, 
815 (verkort), J. T., 1986, 691 (verkort) en T.S.R., 1986, 146). Door de 
aanwijzing van deze concrete handeling die behoorde tot de normale 
dagtaak van de getroffene, wees het arbeidshof immers binnen de uitoefe
ning van die dagtaak een bijzonder element aan, ook al werd niet vastgesteld 
dat dit bezoek bijzonder lastig was of bijzondere inspanningen vergde. 

35. BRUUSKE BEWEGING- Hoewel rechtspraak en rechtsleer vrij algemeen 
de vereiste van abnormaliteit en - althans op het vlak van de bewijslast 
- uitwendige oorzaak achterwege laten, blijven zij over het algemeen vrij 
voorzichtig bij het aannemen van een min of meer bruuske beweging van 
een werknemer als plotselinge gebeurtenis. Een trap oplopen, van een 
muurtje afspringen, zich bukken om iets op te rapen, zich neerzetten of 
rechtstaan, werden naar het oordeel van VAN GossuM dan ook terecht niet 
erkend als een plotselinge gebeurtenis (VAN GossuM, L., Les accidents du 
travail, Brussel, De Boeck, 1989, 26 en noot onder Arbrb. Brussel, 24 
september 1982 en Arbh. Brussel, 16 januari 1984, De Verz., 1984, 79 e.v.). 
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Toch sluit de rechtspraak naar ons oordeel geenszins uit dat de genoemde 
bewegingen op zich een plotselinge gebeurtenis kunnen uitmaken. Het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel dat aannam dat het feit dat een 
schrijnwerker zich bukte om een schietlood op te rapen, een plotselinge 
gebeurtenis kon uitmaken en een deskundige aanstelde om uit te maken of 
de discus hernia die erop volgde, bier (mede) door veroorzaakt werd (Arbrb. 
Brussel, 24 september 1982, De Verz., 1984, 71), werd weliswaar hervormd 
in graad van boger beroep, maar enkel op basis van de vaststelling dat 
genoemde omstandigheden in generlei mate waren bewezen (Arbh. Brussel, 
16 januari 1984, De Verz., 1984, 76, noot L.V.G.). 

Een bruuske draaibeweging op de knie tijdens het werk vormt dan ook wel 
degelijk een plotselinge gebeurtenis, aangezien zij niet beperkt blijft tot een 
banaal gebaar, dat losstaat van elk uitwendig element (Arbh. Luik, 6 juni 
1986, J. T. T., 1987, 420). Ook de draaibeweging die een werknemer uitvoert 
om zich achter het stuur van zijn heftruck te hijsen, voldoet hieraan hoewel 
de verzekeraar uiteraard nog het tegenbewijs kan leveren (Arbrb. Charleroi, 
2 januari 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.194). 

Het meest verregaand is evenwel de rechtspraak van het Arbeidshof te 
Antwerpen, afdeling Hasselt, dat in twee arresten van dezelfde datum 
aanneemt dat de plotselinge gebeurtenis kan bestaan in de krachtinspanning 
waarbij de werknemer zijn eigen lichaam als hefboom of werktuig in gang 
zet om een bepaalde beweging tot stand te brengen, bijvoorbeeld een 
draaibeweging in hurkzit tijdens het herstellen van een wagen (Arbh. 
Antwerpen, afd. Hasselt, 9 april1986, J. T. T., 1987, 421) of zelfs het zonder 
meer opstaan na een vergadering (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 9 april 
1986, R. W., 1987-88, 512; een identieke stellingname zou reeds terug te 
vinden zijn in Arbh. Luik, 12 december 1983, onuitg., A.R. nr. 9759/82, 
vermeld door PETIT, L., ,La notion d' evenement soudain dans la definition 
de !'accident du travail", in Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome 
IV: Risque projessionnel - Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 
1989, 5, voetnoot 11). Het is daarbij immers onverschillig - aldus het 
arbeidshof- dat het om een eenvoudige beweging gaat die dikwijls en ook 
buiten de arbeidsrelatie wordt uitgevoerd, zoals zitten, opstaan, stappen en 
het is niet vereist dat de beweging bruusk of verkeerd zou zijn uitgevoerd, 
noch dat een voorwerp of weerstand buiten het lichaam van de betrokkene 
in het spel zou zijn: hoofdzaak is dat zonder de beweging het letsel hie et 
nunc niet zou zijn opgetreden. Het komt ons voor dat deze interpretatie 
volkomen verzoenbaar is met het stand punt van het Hof van Cassatie, dat 
reeds aanvaardde dat de voor een metser toch zeer courante beweging die 
gemaakt wordt bij het scheppen van mortel, als plotselinge gebeurtenis 
erkend werd (Cass., 21 september 1987, Arr. Cass., 1987-88, 91, Pas., 1988, 
I, 83, R. W., 1987-88,743 en T.S.R., 1987,509, bevestigtArbh. Gent, afd. 
Brugge, 11 september 1986, Soc. Kron., 1988, 84). 

36. VAL - Het meest klassieke voorbeeld van de plotselinge gebeurtenis 
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blijft uiteraard de val en terecht ging de rechtspraak er in de beschouwde 
periode van uit dat, telkens wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden 
een val konden aantonen, het vermoeden uit artikel 9 van de Arbeidsonge
vallenwet speelde en de discussie zich meteen situeerde op het vlak van het 
tegenbewijs (vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1067). 

Dit tegenbewijs is slechts geleverd wanneer de verzekeraar aantoont dat het 
vallen van de getroffene volledig toe te schrijven is aan diens deficiente 
fysieke toestand, wat uiteraard een feitelijke appreciatie uitmaakt. Het 
arbeidshof kan dan ook tot de vaststelling komen dat de val van een 
gehandicapte werkneemster op het werk de oorzaak blijft van de door haar 
opgelopen letsels, ook verloor zij ook vroeger reeds het evenwicht omwille 
van het orthopedisch toestel dat zij droeg ( Cass., 19 maart 1984, J. T. T. , 
1985, 201). Dit geldt a fortiori wanneer de door de arbeidsrechtbank 
aangestelde deskundige tot de vaststelling komt dat de val van een concierge 
tijdens haar werkuren niet het gevolg was van haar hartkwaal (Arbrb. 
Brussel, 18 apri11985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 225, dat evenwel zonder 
nadere precisering aanneemt ,dat de val het gevolg is van een plotselinge 
gebeurtenis"). 

Dat een val uitsluitend te wijten is aan een ziektetoestand, mag uiteraard 
met alle middelen van recht worden aangetoond (zie boven, nr. 22) en een 
mooi voorbeeld hiervan is terug te vinden in een reeks vonnissen van de 
Arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling Roeselare, gewezen in een zaak 
waarin de verzekeraar inriep dat de val louter werd veroorzaakt door de 
ziekte van Meniere waaraan de betrokken werknemer leed. In een eerste 
tussenvonnis stelde de arbeidsrechtbank een deskundige aan, die haar 
meedeelde dat deze aandoening van het binnenoor inderdaad acute even
wichtsstoornissen kon meebrengen (Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 10 
januari 1983, De Verz., 1985, 207). In een tweede tussenvonnis werd 
vervolgens een getuigenverhoor toegestaan, dat duidelijkheid moest bren
gen omtrent de concrete omstandigheden van de val (Arbrb. Kortrijk, afd. 
Roeselare, 24 oktober 1983, De Verz., 1985, 210). Uit dit getuigenverhoor 
bleek dat de werknemer reeds eerder onpasselijk was geworden op het werk, 
plots het evenwicht verloren had en dat ook nu geen enkel element aanwezig 
was in de concrete arbeidssituatie dat de val had kunnen verklaren. Het 
wettelijk vermoeden van causaliteit werd dan ook weerlegd geacht (Arbrb. 
Kortrijk, afd. Roeselare, 14 mei 1984, De Verz., 1985, 211, noot L.V.G.). 
Analoog hieraan wees het Arbeidshof te Luik de vordering af van een 
werknemer die tijdens het opvullen van putten in de weg door een epilep
tische aanval ineenstortte en hierbij een schedelbreuk opliep. Ook deze val 
werd weliswaar als plotselinge gebeurtenis aanvaard, maar aangezien de 
werkomstandigheden noch de val, noch de gevolgen ervan hadden bei:n
vloed, kon hij onmogelijk als een van de oorzaken van het letsel worden 
beschouwd (Arbh. Luik, 19 november 1981, De Verz., 1985, 675, noot 
L.V.G.). De equivalentietheorie leidt er evenwel toe dat het (vermoed) 
causaal verband blijft bestaan wanneer de val weliswaar werd veroorzaakt 
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door een duizeling, maar de gevolgen ervan onmiddellijk voortvloeien uit 
de arbeidssituatie van de betrokkene. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 
een arbeider tijdens het werk op een hoge stelling een lijmknecht laat vallen, 
tijdens het zoeken ernaar duizelig wordt en zwaar ten val komt (Arbrb. 
Luik, 8 maart 1984, Jur. Liege, 1986, 362). 

37. HARTAANVAL- PRINCIPES- Oak tijdens de thans besproken periode 
had een belangrijk deel van de omtrent de plotselinge gebeurtenis gepubli
ceerde rechtspraak betrekking op het hartinfarct en hiermee verwante 
letsels. Op het principiele vlak lijkt de strijd nochtans beslecht, aangezien 
vrij algemeen de beginselen aanvaard worden die tijdens de vorige periode 
werden uitgewerkt door Advocaat-Generaal LENAERTS en die aanleiding 
gaven tot het cassatiearrest van 11 januari 1982 (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1984, 1074 e.v.). Het volstaat met name niet vast te stellen dat de werknemer 
die getroffen wordt door een hartaanval op dat ogenblik zijn gewone 
dagtaak uitoefende, om te kunnen besluiten tot de aanwezigheid van een 
plotselinge gebeurtenis. In de uitoefening van die dagtaak moet een speciaal 
element aanwijsbaar zijn dat het infarct kan veroorzaakt hebben: dit 
kunnen de bijzondere omstandigheden zijn waarin de arbeid op het fatale 
ogenblik moest worden verricht of zelfs - wanneer de arbeid uiteraard 
ongewoon zware inspanningen vergt of steeds onder psychische hoogspan
ning wordt verricht - de loutere bijzondere inspanning van dat ogenblik 
(zie boven, nr. 34). VAN GossuM concretiseert deze principes in vijf 
vuistregels (VAN GossuM, L., ,La notion d'accident du travail et son 
systeme probatoire. Les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril1971 ", R. G.A.R., 
1985, nr. 10.8729verso-ll): 

(1) de plotselinge gebeurtenis mag niet worden verward met het letsel; 

(2) de pathologische voorbeschiktheid of een voorafbestaande ziektetoe
stand verhinderen niet dat de hartaanval toch als een arbeidsongeval wordt 
erkend (zie ook: HANNEQUART, Y., ,Etat anterieur et predispositions 
morbides", R. G.A.R., 1987, nr. 11.2303); 

(3) de aan te tonen gebeurtenis hoeft niet abnormaal te zijn en de graad 
van de geleverde inspanning is in wezen zonder belang; 

(4) de getroffene of zijn rechthebbenden moeten een plotselinge gebeurtenis 
bewijzen, dit is een gebeurtenis die, zonder daarom abnormaal te zijn, 
duidelijk in tijd en ruimte kan worden gedefinieerd, die kan worden 
onderscheiden van de normale uitoefening van de dagtaak en die tevens van 
aard is om het infarct te kunnen veroorzaken (zie echter boven, nr. 32, voor 
onze kritiek hierop); 

(5) dit bewijs mag worden geleverd met alle middelen van recht, met 
inbegrip van vermoedens, doch hetzelfde geldt voor het door de verzekeraar 
te leveren tegenbewijs, waarvan bovendien slechts een vergelijkbare graad 
van morele zekerheid kan worden geeist. 

Vooral dit laatste punt blijft- steeds op principieel vlak- niet onbelang-
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rijk, nu medici moeten toegeven dat bet in de overgrote meerderbeid van 
de gevallen onmogelijk is met volledige zekerheid bet tegenbewijs te leveren 
(BASSELIER, S., ,Le probleme de l'infarctus en assurance-loi'', De Verz., 
1989, 595-612; VAN GossuM, t.a.p., nr. 10.87211

). Dit vloeit dan in eerste 
instantie voort uit de complexiteit van de oorzaken die aan de basis kunnen 
liggen van een infarct en BASSELIER noemt ter zake elf groepen van mogelijk 
relevante factoren. Centraal bierbij staan de voedingsgewoontes van de 
betrokkene, al dan niet aangevuld met een bepaalde levensstijl. Slecbts 
hoogst uitzonderlijk zal een plotselinge gebeurtenis voor de medicus met 
zekerheid als de oorzaak van het infarct kunnen worden aangewezen: dit 
is met name het geval bij elektrokutie, intoxicatie door koolmonoxyde of 
cardiale complicaties door een direct trauma aan bet hart. Aangezien ook 
stress - en vooral de hiermee gepaard gaande verhoging van de bloeddruk 
- tot de mogelijke oorzaken van bet infarct beboren, blijft het volledig 
uitsluiten van de invloed van bepaalde arbeidsomstandigbeden ecbter een 
delicate aangelegenheid. Het in de overgrote meerderbeid van de gevallen 
onbetwistbaar evolutieve karakter van dit letsel vormt naar bet oordeel van 
BASSELIER evenwel een argument om de vergoeding ervan- indien inder
daad ook professionele fact oren mede bepalend zijn geweest bij de totstand
koming ervan - mogelijk te maken in bet kader van de Beroepsziektenwet 
(BASSELIER, t.a.p., 610, die erop wijst dat zulks reeds het geval is in Israel, 
en ook in ons land een wetsvoorstel in die zin werd ingediend door senator 
STROOBANT). 

38. HARTAANVAL- TOEPASSINGEN- ZWARE FYSIEKE INSPANNINGEN
De eensgezindheid over de principes en de vaststelling dat bij een infarct 
van de verzekeraar eigenlijk een vanuit medisch oogpunt niet met zekerheid 
aan te brengen tegenbewijs wordt gevergd, leidt evenwel geenszins tot een 
feitelijke uniformiteit van de rechtspraak. In de tijdens de bescbouwde 
periode gepubliceerde rechtspraak telden wij inderdaad evenveel uitspraken 
die aan de getroffene van een hartinfarct of- meestal- zijn rechthebben
den de uitkeringen op basis van de Arbeidsongevallenwet toekennen, als 
uitspraken die dit, vaak in zeer vergelijkbare feitelijke omstandigbeden, 
weigeren. 

Vrij vlug neemt de rechtspraak bet bestaan van een plotselinge gebeurtenis 
aan wanneer het werk van de getroffene gewoonlijk reeds zware fysieke 
inspanningen vergt, die daarenboven kort voor bet infarct nog werden 
opgedreven: bijvoorbeeld omwille van een verhoogde moeilijkheidsgraad 
(Arbh. Brussel, 21 mei 1984, J. T. T., 1985, 206) of de zeer lage temperatuur 
waarin het werk moest worden uitgevoerd (Arbh. Luik, 10 juni 1985, 
J.T.T., 1985, 403 en T.S.R., 1986, 216). Het lossen en laden van bakken 
bier beboort weliswaar tot de normale activiteit van een brouwerijarbeider, 
maar wanneer dit gebeurt tegen een hels tempo en onmiddellijk na het eten 
(Arbb. Luik, afd. Namen, 7 januari 1985, J. T. T., 1985, 407 en Jur. Liege, 
1985, 393, bevestigd door Cass., 20 oktober 1986, Arr. Cass., 1986-87, 224, 
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Pas., 1987, I, 206, J.T.T., 1986, 504 en J.L.M.B., 1987,944 (verkort)) of 
omwille van de dreigende sneeuwval tegen een verhoogd ritme (Arbh. Luik, 
11 mei 1988, T.S.R., 1988, 402), is er een plotselinge gebeurtenis aanwezig. 
De causale band met het daaropvolgend infarct wordt vermoed aanwezig 
te zijn en - zeker wanneer een autopsie achterwege bleef - is het de 
verzekeraar in dit geval zo goed als onmogelijk het tegenbewijs te leveren. 
Sommige uitspraken gaan nog iets verder en nemen genoegen met de 
aanwezigheid van ofwel een uiteraard zware activiteit ofwel een van de 
courante arbeidsomstandigheden afwijkend element: het herhaald manipu
leren van zware gietvormen gedurende een hele werkdag (Arbh. Antwerpen, 
31 mei 1983, R. W., 1985-86, 2641) of het omwille van de barre weersom
standigheden moeten gebruik maken van een kruiwagen in plaats van de 
gebruikelijke tractor (Arbh. Luik, 25 maart 1985, J.T.T., 1985, 405). De 
Arbeidsrechtbank te Veurne aanvaardde zelfs dat het lossen van varkens, 
, waarbij zekere fysieke inspanningen vereist zijn, omdat een varken steeds 
de neiging heeft om achteruit te gaan, zodat men het bij de staart moet 
vastnemen en het duwen in de richting waar het naartoe dient te gaan", op 
zich een voldoende afgebakende plotselinge gebeurtenis uitmaakt. De werk
nemer die hierbij getroffen wordt door een infarct, wordt dan ook vermoed 
het slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval, maar dit vermoeden wordt 
weerlegd indien uit een autopsie blijkt dat er geen causaal verband bestaat 
tussen de krachtinspanningen en het letsel (Arbrb. Veurne, 28 juni 1984, 
De Verz., 1984, 361). 

39. HARTAANVAL- TOEPASSINGEN- STRESSTOESTANDEN- Minder een
duidig is de rechtspraak over de gevallen waarin de arbeidsprestaties moeten 
worden geleverd in een toestand van stress of oververmoeidheid. Bus- en 
vrachtwagenchauffeurs dienen vaak, de vigerende rust- en rijtijdenregle
mentering ten spijt, overmatig zware en lange arbeidsdagen te presteren. 
Het infarct dat hierop volgt, vormt - aldus een eerste arrest van het 
Arbeidshofte Gent- geen arbeidsongeval, aangezien de deficiente gezond
heidstoestand van de getroffene niet werd veroorzaakt door een plotselinge 
gebeurtenis, maar door het steeds terugkomend tekort aan voldoende 
nachtrust (Arbh. Gent, 10 september 1987, De Verz., 1988, 640). Een 
recenter arrest van- een weliswaar andere kamer van- hetzelfde Arbeids
hof ziet daarentegen wel een plotselinge gebeurtenis in de zware vermoeid
heid van een buschauffeur, die na drie intense arbeidsdagen nog een 
stresserende rit heeft afgelegd en bovendien ook de daaropvolgende dag erg 
vroeg een nieuwe rit zou dienen aan te vatten (Arbh. Gent, 1 december 1988, 
Soc. Kron., 1989, 151, bevestigt Arbrb. Gent, 5 oktober 1987, Intern. 
Vervoerr., 1988, 246). Het kort na het beeindigen van deze rit opgetreden 
hartinfarct wordt dan ook vermoed het gevolg te zijn van een arbeidsonge
val, ook al had de betrokkene op dat ogenblik reeds zijn eigenlijke dagtaak 
beeindigd. Het besturen van een vrachtwagen vormde naar het oordeel van 
de Arbeidsrechtbank te Brussel op zich evenwel geen plotselinge gebeurte-
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nis, ook al betekende dit voor de betrokken werknemer- een mecanicien 
- een van zijn gewone dagtaak afwijkende bezigheid (Arbrb. Brussel, 27 
januari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 89). 

De controle van het Hof van Cassatie op deze in essentie feitelijke apprecia
tie blijft zeer beperkt: het volstaat voor het Hof dat de feitenrechter heeft 
vastgesteld dat een werknemer ongeveer een uur voor het infarct een 
onvoorzien nutteloze verplaatsing heeft moeten maken, die hem woedend 
maakte (Cass., 1 april1985, Arr. Cass., 1984-85, 1048, Pas., 1985, I, 961, 
B.T.S.Z., 1985, 883, noot ELST, J.T., 1986, 691 (verkort), J.T.T., 1985, 
401, R. W., 1985-86, 2614, Soc. Kron., 1985,263 en T.S.R., 1985, 576) of 
zelfs dat hij in staat van grate vermoeidheid nog een client had dienen te 
bezoeken die klaarblijkelijk op onverwachte wijze de client-te-veel is ge
weest (Cass., 16 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 574, Pas., 1986, I, 
497, R. W., 1986-87, 815 (verkort), J.T., 1986, 691 (verkort) en T.S.R., 
1986, 146). Is het arbeidshof evenwel van oordeel dat noch de overplaatsing 
van een ambtenaar op 1 juli 1980, noch de omstandigheden waarin deze 
plaatsvonden, van aard waren om een infarct begin september 1980 te 
kunnen veroorzaken, dan beslist het terecht dat geen plotselinge gebeurtenis 
werd aangetoond (Cass., 25 januari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 648, Pas., 
1988, I, 607 en R. W., 1987-88, 1127). 

In dezelfde lijn was het Arbeidshof te Gent van oordeel dat het op 11 juli 
1983 vervroegd uit vakantie terugroepen van het hoofd van de personeelsad
ministratie en de beweerde problemen in verband met de opvolging van een 
van zijn medewerkers niet konden worden beschouwd als een plotselinge 
gebeurtenis die zijn plotselinge dood op 2 augustus van hetzelfde jaar kon 
hebben veroorzaakt (Arbh. Gent, 20 november 1986, R. W., 1987-88, 401, 
noot RAuws, W., De Verz., 1987, 423, bevestigt Arbrb. Gent, 7 oktober 
1985, De Verz., 1987, 420). Voor het Arbeidshof te Brussel volstond het 
niet dat een verkoopsdirecteur met het oog op het vertegenwoordigen van 
zijn werkgever op een beurs in het buitenland zijn vakantie had moeten 
onderbreken en nog eerst een buitenlandse reis had moeten maken om het 
infarct waardoor hij op deze beurs werd getroffen, aan enige plotselinge 
gebeurtenis toe te schrijven (Arb h. Brussel, 17 april 1989, De Verz., 1989, 
637). Ook de beweerde permanente vrees ingevolge het reeds maandenlang 
achteruitgaan van de onderneming te zullen worden ontslagen (Arbrb. 
Kortrijk, 18 januari 1984, De Verz., 1984, 333) of de algemene toestand van 
nervositeit naar aanleiding van nakende inventarisverrichtingen (Arbh. 
Bergen, 16 maart 1987, De Verz., 1987, 433, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. 
Bergen, 11 oktober 1984, De Verz., 1987, 430) werden niet erkend als een 
plotselinge gebeurtenis en in beide gevallen werd de vordering van de 
weduwe van een na een infarct op het werk overleden werknemer tegen de 
arbeidsongevallenverzekeraar dan ook afgewezen. 

40. HARTAANVAL- TOEPASSINGEN- GEWONE WERKOMSTANDIGHEDEN
ARBEIDSWEG - Hierboven werd reeds ingegaan op de vraag in welke mate 
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de gewone werkomstandigheden kunnen worden beschouwd als een plotse
linge gebeurtenis (zie boven, nr. 34) en wij beperken ons bier dan ook tot 
de uitspraken waarin zich, buiten de hypothesen van zware fysieke inspan
ning of stress-toestanden, een hartinfarct manifesteert op het werk of op 
de arbeidsweg. 

De rechtspraak weigert vrij algemeen in de gewone uitoefening van een niet 
met bijzondere stress of fysieke inspanningen gepaard gaande arbeidstaak 
een plotselinge gebeurtenis te erkennen: dit geldt voor een bekister die 
tijdens de normale uitoefening van zijn werk onwel wordt en later aan een 
myocardinfarct bezwijkt (Arbh. Antwerpen, 23 november 1988, De Verz., 
1989, 253), voor een bewaker die zich kort na de aanvang van zijn normale 
taak naar de kelder haast om twee werkmakkers te zoeken (Arbh. Luik, 16 
februari 1989, De Verz., 1989, 635, bevestigt Arbrb. Luik, 8 januari 1987, 
J. T. T., 1988, 84) en voor een bedrijfsleider die zonder naspeurbare aanlei
ding onwel wordt achter het stuur van zijn wagen (Arbrb. Luik, 27 maart 
1986, Jur. Liege, 1986, 366; over de problematiek van verkeersongevallen 
na malaise, zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1069 e.v. en, voor de 
gemeenrechtelijke aspecten: GusTIN, J., ,Malaise au volant", R.G.A.R., 
1984, nr. 10.770). 
Vrij bijzonder is de casus waarin een werknemer onwel werd op het werk 
en vrijwel onmiddellijk daarna overleed - naar uit de autopsie bleek -
tengevolge van het loskomen van een artificide aortaklep. Aangezien de 
deskundige vaststelde dat de slijtage van deze klep zich volkomen onafhan
kelijk van enige fysieke prestatie voordeed, werd het aanbod om via 
getuigen aan te tonen dat het slachtoffer kort tevoren een zwaar stuk lood 
had moeten opheffen, afgewezen (Arbh. Gent, 16 februari 1989, T.S.R., 
1989, 298). 

Ook wanneer zich op de weg naar of van het werk een hartaanval manifes
teert, zal deze slechts als het gevolg van een arbeidsongeval kunnen worden 
aanvaard wanneer een plotselinge gebeurtenis wordt aangewezen. Dit is het 
geval wanneer de getroffen werknemer, die een hartpatient was, door een 
staking van het openbaar vervoer de tien kilometer lange weg naar huis te 
voet moet afleggen (Arbh. Brussel, 26 januari 1987, Soc. Kron., 1988, 88, 
bevestigt Arbrb. Brussel, 12 februari 1985, J. T. T., 1985, 411), maar niet 
wanneer hij - zelfs uitzonderlijk - per fiets naar huis komt om te 
middagmalen (Arbrb. Leuven, 23 oktober 1984, De Verz., 1986, 47). 

41. HERSENBLOEDING - TROMBOSE - Analoog, doch heel wat minder 
omvangrijk, is de rechtspraak over letsels als hersenbloeding en trombose. 
Ben werknemer wordt op het werk getroffen door een hersenbloeding, 
waardoor hij gedeeltelijk verlamd blijft. In deze toestand komt hij enkele 
maanden later ten val, loopt daarbij een breuk open overleeft de daaropvol
gende operatie niet. Dit overlijden kan slechts worden toegeschreven aan 
een arbeidsongeval wanneer de nabestaanden een plotselinge gebeurtenis 
aantonen die de initiele hersenbloeding kon veroorzaken en de loutere 
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bewering dat de getroffene zich even tevoren met het hoofd zou hebben 
gestoten, volstaat hiertoe niet, te meer daar niet het minste spoor van enig 
schedeltrauma werd vastgesteld (Arbh. Antwerpen, 18 januari 1984, De 
Verz., 1985, 201, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. Tongeren, 21 december 
1982, De Verz., 1985, 199; het Arbeidshof vraagt wel wat ongelukkig van 
de nabestaanden het bewijs ,dat de hersenbloeding veroorzaakt werd door 
een schielijke gebeurtenis", doch wijst de vordering terecht af op basis van 
de overweging dat geen plotselinge gebeurtenis wordt aangetoond; over de 
kwestie van de latere gevolgen van een ongeval zie boven, nr. 21). De 
deelname aan een voetbalwedstrijd tussen verschillende groepen van patien
ten van de instelling waaraan de betrokkene als opvoeder is verbonden, kan 
op zich een plotselinge gebeurtenis vormen. Wanneer hij tijdens deze 
wedstrijd onwel wordt en nog in de kleedkamers bezwijkt aan wat nader
hand een breuk van de aneurysma blijkt te zijn, wordt dit overlijden 
vermoed het gevolg te zijn van een arbeidsongeval. Komt een gerechtsdes
kundige evenwel tot de bevinding dat een dergelijk letsel zich volkomen 
spontaan voordoet zonder enig verband met enig uitwendig gebeuren, dan 
kan de rechter oordelen dat met de hoogst mogelijke graad van waarschijn
lijkheid het causaliteitsvermoeden is weerlegd (Cass., 19 oktober 1987, Arr. 
Cass., 1987-88, 197, Pas., 1988, I, 184, De Verz., 1988,448, noot L.V.G., 
R. W., 1987-88, 779, Soc. Kron., 1988, 84, bevestigt Arbh. Antwerpen, 17 
september 1986, Soc. Kron., 1987, 47; over de omvang van het tegenbewijs, 
zie boven, nr. 22) 

Een kaderlid overlijdt na drie dagen tevoren op het werk getroffen te zijn 
door een trombose. Zijn nabestaanden zien de (mogelijke) oorzaak hiervan 
in een discussie die twee uur eerder had plaatsgevonden en voelen zich 
hierbij gesterkt door het verslag van de door de eerste rechter aangestelde 
deskundige, die tot de bevinding kwam dat ,de vasculaire cerebrale trom
bose wellicht zijn oorzaak vond in een matige stress, die een gunstige 
voedingsbodem vormt voor een dergelijk letsel''. Hoewel hiermee de profes
sionele oorsprong van het letsel waarschijnlijk gemaakt werd of minstens 
niet geheel meer uit te sluiten was, meent het Arbeidshof te Brussel terecht 
dat een dergelijke benadering niet in overeenstemming is met de bewijsregels 
van de Arbeidsongevallenwet. Pas wanneer een plotselinge gebeurtenis kan 
worden aangetoond, komt de causaliteitsvraag aan bod en aangezien het 
voeren van een discussie voor een kaderlid, voor wie zakelijke besprekingen 
tot de dagelijkse dagtaak behoren, hieraan volgens het arbeidshof niet 
beantwoordt, kan er geen sprake zijn van een arbeidsongeval (Arbh. 
Brussel, 2 januari 1989, De Verz., 1989, 430, noot L.V.G.). Een dergelijke 
beperkende interpretatie, waarbij de ingeroepen gebeurtenis wordt getoetst 
aan de gebruikelijke taken van de getroffene, doet terugdenken aan de 
jurisprudentiele definitie zoals deze bestond v66r het cassatiearrest van 26 
mei 1967 en illustreert naar ons oordeel wat wij eerder de revival van de 
abnormaliteit noemden (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1073). 
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42. KNIELETSELS - RUGLETSELS - Begrijpelijkerwijze blijven ook proble
men bestaan bij het kwalificeren van bepaalde knie- en rugletsels die in regel 
niet door een eenmalige gebeurtenis kunnen ontstaan en dan ook meestal 
grotendeels of zelfs volledig uit een voorafbestaande toestand voortvloeien. 
De werking van de bewijsregels, meer bepaald het causaliteitsvermoeden, 
leidt ook hier echter vaak tot het toekennen van de vergoedingen omwille 
van de moeilijkheid om het tegenbewijs te leveren. 

Vereist hiertoe blijft evenwel dat de getroffene, die op het werk plots door 
zijn rechterknie zakt, een plotselinge gebeurtenis aantoont en naar het 
oordeel van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen volstaat het loutere feit de 
trap af te dalen hiertoe niet, aangezien dit de meest gewone handeling is in 
het dagelijks leven en geen enkel specifiek element in deze handeling wordt 
aangewezen die de oorzaak zou kunnen zijn van het letsel (Arbrb. Antwer
pen, 18 mei 1989, De Verz., 1989, 640). Mist een werknemer hierbij evenwel 
een trede (Arbh. Luik, 3 december 1987, onuitg., A.R. nr. 13.651/86, 
vermeld door PETIT, L., , ,La notion d' evenement soudain dans la definition 
de 1' accident du travail'', in Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome 
IV: Risque projessionnel - Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 
1989, 6, voetnoot 44) of volgt een knieletsel op een draaibeweging die de 
werknemer maakt om zich achter het stuur van zijn heftruck te hijsen 
(Arbrb. Charleroi, 2 januari 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.194) of op een 
bruuske draaibeweging op de knie (Arbh. Luik, 6 juni 1986, J. T. T., \987, 
420 (verkort)), dan speelt het wettelijk vermoeden wei en kan een deskundi
ge worden aangesteld om na te gaan of de causaliteit niet kan worden 
weerlegd. In twee arresten van dezelfde datum ten slotte gaat het Arbeidshof 
te Antwerpen, afdeling Hasselt, nog een stap verder: niet enkel een bruuske 
draaibeweging in hurkzit (Arbh. Antwerpen, 9 april 1986, J. T. T., 1987, 
421), maar zelfs het zonder meer opstaan na een vergadering (Arbh. 
Antwerpen, afdeling Hasselt, 9 april 1986, R. W., 1987-88, 512) werden 
aanvaard als een plotselinge gebeurtenis. Het komt ons voor dat deze 
rechtspraak een correcte toepassing maakt van de sinds geruime tijd geves
tigde principes, daar in beide gevallen een exact in tijd en ruimte definieer
baar en kortstondig gebeuren werd aangetoond. Door de verlegging van de 
discussie naar het tegenbewijs en de- althans frequente- onmogelijkheid 
voor de medische wetenschap om enige invloed van dergelijke gebeurtenis 
op het letsel volledig uit te sluiten, treden ook hier een reeks letsels waarvan 
de reele professionele oorsprong kan worden betwijfeld, integraal binnen 
in het domein van het professioneel risico. De verdere verwijdering van de 
oorspronkelijke ratio van deze wetgeving kan door het versoepelen van de 
voor het tegenbewijs geeiste graad van zekerheid (zie boven, nr. 22) wellicht 
worden beperkt, maar niet ongedaan worden gemaakt. Enkel de vervanging 
van de klassieke equivalentieleer door de leer van de meest adequate 
oorza(a)k(en) gekoppeld aan de uitbreiding van het vergoedingssysteem 
inzake beroepsziekten, zou deze kwestie op termijn volledig kunnen onder-
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vangen en vermijden dat letsels omwille van !outer toevallige omstandighe
den al dan niet tot vergoeding aanleiding geven. 

Parallel hiermee ligt de problematiek van rugletsels zoals lumbago en discus 
hernia. Het zich bukken om een dweil (Arbh. Luik, 23 april1987, onuitg., 
A.R. nr. 2941/86, vermeld door PETIT, L., ,La notion d'evenement 
soudain dans la definition de !'accident du travail", in Chroniques de droit 
a /'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et fiscal, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 5, voetnoot 36) of een stuk gereedschap op 
te rapen, kan hier gebeurlijk in aanmerking komen als plotselinge gebeurte
nis, zij het op voorwaarde dat dit element voldoende bewezen voorkomt 
(Arbh. Brussel, 16januari 1984, De Verz., 1984,76, noot L.V.G., hervormt 
Arbrb. Brussel, 24 september 1982, De Verz., 1982, 71, dat een deskundige 
had aangesteld om het oorzakelijk verband tussen deze beweging en een 
discus herniate onderzoeken; anders: VAN GossuM, L., Les accidents du 
travail, Brussel, De Boeck, 1989, 26, die van oordeel is dat een dergelijke 
beweging zich onvoldoende onderscheidt van de normale dagtaak). Meer 
uitgesproken inspanningen, zoals het gedurende een halve dag moeten 
verplaatsen van grasmaaiers (Arbh. Luik, 7 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 465) 
of het verplaatsen van een patient van honderd kilo (Arbrb. Gent, 28 januari 
1985, R. W., 1985-86, 607) werden erkend als een plotselinge gebeurtenis, 
die geacht werd het erop volgende rugletsel veroorzaakt te hebben. Wanneer 
de getroffene evenwel dagelijks regelmatig emmers dient te heffen kan
aldus de Arbeidsrechtbank te Gent - eraan worden getwijfeld of het 
opheffen van een emmer van ongeveer dertig kilogram voor hem wei een 
plotselinge gebeurtenis uitmaakt. Er dient dan ook een deskundige te 
worden aangesteld om na te gaan of het heffen van de emmer bijkomende 
letsels heeft veroorzaakt of de bestaande letsels heeft verergerd (Arbrb. 
Gent, 23 januari 1989, De Verz., 1989, 444). Deze zienswijze lijkt ons 
onjuist: indien effectief bewezen, vormt het opheffen van een emmer tijdens 
het werk hoe dan ook een in tijd en ruimte definieerbare gebeurtenis, ook 
al wordt aangetoond (en hiermee meteen het wettelijk vermoeden weerlegd) 
dat dit heffen onmogelijk een spondylarthrose of discus hernia (mee) kan 
hebben veroorzaakt. 

De ingeroepen plotselinge gebeurtenis moet uiteraard voldoende precies in 
de tijd kunnen worden gesitueerd en noch het ,heffen van tegels gedurende 
meerdere arbeidsdagen" (Arbh. Luik, 11 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 
399), noch de Ioutere bewering zich tijdens het werk gestoten te hebben aan 
een lift (Arbh. Luik, 10 februari 1986, De Verz., 1986, 559) volstaan hiertoe. 

43. SPIERONTSTEKING - ONTWRICHTING - Vrij algemeen wordt aangeno
men dat bepaalde spierontstekingen effectief hun directe oorsprong kunnen 
vinden in de specifieke arbeid die de getroffene verricht. Probleem is hier 
evenwel dat deze arbeid eerst na een zekere peri ode tot dergelijke letsels leidt 
en dus veeleer aan een langdurige blootstelling dan aan een plotselinge 
gebeurtenis kan worden toegeschreven. Meteen bevinden we ons dan ook 
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volledig in de ,dode hoek" tussen arbeidsongevallen en beroepsziekten, 
aangezien het ontbreken van een plotselinge gebeurtenis de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet verhindert en de afwezigheid van deze letsels op 
de limitatieve beroepsziektenlijst ook het Fonds voor Beroepsziekten niet 
toelaat tussen te komen (Arbrb. Brussel, 3 september 1987, Rechtspr. Arb. 
Br., 1987, 377). Deze overweging laat evenwel niet toe in een dergelijk geval 
zonder meer het meest ,open" vergoedingssysteem toe te passen, aangezien 
noch de totstandkoming van het arbeidsongevallenrecht, noch de actuele 
wettekst toelaten de arbeidsongevallenverzekering als de residuaire tak van 
het professioneel risico te bestempelen (Arbrb. Gent, 8 maart 1982, R. W., 
1982-83,522, De Verz., 1982,281 enR.G.A.R., 1985, nr. 10.885; zie ook 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1085). 

In essentie zijn de vrij uiteenlopende uitspraken in deze materie te herleiden 
tot drie types: luidens een Stelling mag men de steeds herhaalde inspanning 
niet in fracties opdelen om dan de laatste inspanning als plotselinge gebeur
tenis te beschouwen. Lijnrecht daartegenover staat een (recente) tendens die 
wel langs deze weg dergelijke letsels onder het toepassingsgebied van de 
Arbeidsongevallenwet brengt. Een derde type ten slotte ontwijkt deze 
principiele discussie door op zoek te gaan naar een - kortstondige -
wijziging binnen de repetitieve arbeidsvoorwaarden. 

De eerste stelling vond in de tijdens de beschouwde periode gepubliceerde 
rechtspraak nog de meeste weerklank en noch een epicondylitis na meerdere 
dagen een ongewoon werk te hebben uitgevoerd (Arbh. Luik, 13 februari 
1984, T.S.R., 1984, 320, Jur. Liege, 1984, 334 en (nogmaals) Jur. Liege, 
1984, 461, waar evenwel ten onrechte 3 februari als datum van het arrest 
vermeld wordt), noch een spierontsteking na meer dan twee dagen successie
ve inspanningen te hebben geleverd (Arbh. Antwerpen, 19 juni 1984, 
T.S.R., 1985, 306), noch een bursitis van de knie die voortvloeide uit het 
gedurende ongeveer drie weken in een moeilijke positie werken (Arb h. Luik, 
15 november 1984, De Verz., 1985, 219, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. 
Luik, 17 februari 1983, De Verz., 1985, 217; vgl. Arbrb. Antwerpen, 25 
oktober 1984, De Verz., 1985, 223) werden in aanmerking genomen voor 
vergoeding op basis van de Arbeidsongevallenwet. Hetzelfde gebeurde in 
meerdere gevallen van tendinitis, hoewel telkens werd aangenomen dat deze 
precies ontstond door - gedurende lange termijn - een bepaald repetitief 
werk uit te voeren (Arbh. Luik, 9 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 787 (verkort) 
enR.G.A.R., 1988, nr.11.348; Arbrb. Doornik, 24 oktober 1986,De Verz., 
1987, 567, noot L.V.G. en Arbrb. Luik, 20 februari 1989, De Verz., 1989, 
645). 

Ret meest markante - en meteen ook vrij uitzonderlijke - voorbeeld van 
de tweede stelling vinden we in een arrest van het Arbeidshof te Gent, 
afdeling Brugge, dat van oordeel was dat de steeds herhaalde beweging bij 
het scheppen van mortel - en dit gedurende een carriere als metser die ruim 
vijftien jaar duurde - uiteindelijk de plotse overbelasting van de pols kan 
uitmaken die als de plotselinge gebeurtenis kan worden aangenomen (Arb h. 
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Gent, afd. Brugge, 11 september 1986, Soc. Kron., 1988, 87). Het Hof van 
Cassatie was van oordeel dat aldus op afdoende wijze de concrete gebeurte
nis werd aangewezen die het letsel had veroorzaakt, zodat de fragmentering 
van een repetitieve inspanning de cassatietoets doorstond, zij het zonder 
daarom als enige correcte methode te worden erkend (Cass., 21 september 
1987, Arr. Cass., 1987-88, 91, Pas., 1988, I, 83, R. W., 1987-88, 743 
(verkort) en T.S.R., 1987, 509). Ook het Arbeidshofte Luik, dat zich eerder 
uitdrukkelijk tegen deze zienswijze had uitgesproken, aanvaardde inmid
dels dat de laatste van een reeks zware inspanningen, weliswaar slechts over 
enkele dagen gespreid, als plotselinge gebeurtenis kan worden beschouwd 
(Arbh. Luik, 19 november 1987, J. T. T., 1989, 116; andere analoge arresten 
van hetzelfde Arbeidshof worden aangehaald door PETIT, L., ,La notion 
d'evenement soudain dans la definition de I' accident du travail", in Chroni
ques de droit a !'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel - Droit 
social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 21, onder de noemer ,la 
theorie du dernier geste generateur de I' accident"). Hetzelfde Hof besliste 
ook dat een spierverrekking zich nooit spontaan voordoet en steeds het 
gevolg is van een bepaalde, zij het soms vrij Iichte inspanning, die op zich 
de plotselinge gebeurtenis uitmaakt (Arb h. Luik, 23 april1987, Soc. Kron., 
1988, 105 (samenvatting)). Eerder wezen wij er reeds op dat deze zienswijze 
in de medische wereld uiterst kritisch onthaald wordt en daar door sommi
gen ronduit als medische nonsens wordt afgewezen (TRICOT, J., ,Ergono
mische benaderingvan het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2594). 
Anderen menen hierin dan weer een argument te ontdekken om hun 
pleidooi voor de afschaffing van het criterium van de plotselinge gebeurte
nis kracht bij te zetten (RAuws, W., ,Langdurige blootstelling aan risico's, 
letsel, plotselinge gebeurtenis en arbeidsongevallen", Soc. Kron., 1987, 
109, zie hoven nr. 19 en nr. 30). 

Ben derde, meer pragmatische oplossing ten slotte, vinden we terug in 
uitspraken die de plotselinge gebeurtenis ontdekken in de specifieke omstan
digheden waarin de repetitieve arbeid kort voor het intreden van het letsel 
werd uitgevoerd. Dit is het geval wanneer een arbeider gedurende enkele 
dagen tegen een hels ritme hulzen dient te slaan op een oude, moeilijk 
hanteerbare machine (Arbh. Luik, 7 mei 1987, J. T. T., 1988, 77; vgl. Arbh. 
Luik, 9 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 787 (verkort) en R.G.A.R., 1988, nr. 
11.348, waar een tendinitis na een vergelijkbare, maar meer langdurige 
arbeid - nota bene in hetzelfde bedrijf - niet als het gevolg van een 
arbeidsongeval wordt erkend). Het gedurende de laatste arbeidsdag hante
ren van een nietmachine, waarmee die dag ongeveer vierduizend nietjes 
werden geplaatst, werd eveneens als plotselinge gebeurtenis aangenomen, 
aangezien hierdoor evenveel microtraumata van de nervus medianus ver
oorzaakt werden, die aan het einde van de dag in een ernstig letsel resulteer
den (Arbrb. Brussel, 19 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 418; vgl. 
Arbrb. Gent, 8 maart 1982, R. W., 1982-83, 522, De Verz., 1982, 281 en 
R.G.A.R., 1985, nr. 10.885, dat het intreden van de ziekte van De Quervain 
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tengevolge van het herhaald hanteren van een pneumatische nietjesmachine 
niet als het gevolg van een arbeidsongeval beschouwt). 

44. INTOXICATIE- De intoxicatie door een verblijf in een schadelijk milieu 
kan de plotselinge gebeurtenis uitmaken, op voorwaarde dat zij zich binnen 
een welomschreven en relatief korte tijdsspanne voordoet. Het personeelslid 
van een gemeente dat arbeidsongeschikt wordt tengevolge van een chloor
vergiftiging, is het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer het voldoen
de waarschijnlijk is dat hij op een welbepaald tijdstip gedurende ongeveer 
een uur werd blootgesteld aan chloordampen die zich hadden gevormd in 
de kelder van het zwembad waar hij tewerkgesteld was (Arbrb. Gent, 3 
december 1984, R. W., 1984-85, 1859). Eerder werd trouwens reeds aange
nomen dat ook het inademen van trichloorthyleen ter gelegenheid van het 
gebruik van een ontvlekker nog een plotselinge gebeurtenis kon zijn, ook 
al werd de getroffene hier vier dagen lang aan blootgesteld (RAuws, W., 
,Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, plotselinge gebeurtenis en 
arbeidsongevallen", Soc. Kron., 1987, 106, met verwijzing naar Cass., 5 
november 1965, R. W., 1966-67, 1857, noot). 

45. BEVRIEZEN - Ook het bevriezen van de vingertoppen tengevolge van 
het gedurende meerdere uren in contact komen met zeer koude vaten 
ingevroren fruitsap (Arbrb. Gent, 16 november 1984, R.G.A.R., 1986, nr. 
11.101) of van de linkervoet ter gelegenheid van het uitvoeren van een 
herstelling aan een vrachtwagen in zeer barre omstandigheden (Arbh. 
Antwerpen, afd. Hasselt, 23 november 1988, R. W., 1989-90, 56, J. T. T., 
1989, 112 en T.S.R., 1989, 311 (samenvatting)), werd geacht het gevolg te 
zijn van een plotselinge gebeurtenis tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst. Noch het feit dat in het eerste geval de betrokken werknemer 
met natte handschoenen werkte en de bevriezing zich uiteraard pas enige 
tijd na het eerste gevoelen van koude manifesteerde, noch het feit dat in 
het tweede geval de barre weersomstandigheden reeds enkele dagen aanhiel
den, werd hierbij relevant geacht. 

46. ZIEKTES - Anders dan de Beroepsziektenwet kent de Arbeidsongeval
lenwet geen beperking wat de aard van vergoedbare kwalen betreft en finaal 
kunnen dan ook ziektes in aanmerking komen voor vergoeding, zij het op 
voorwaarde dat zij werden veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis (zie 
ook hoven, nr. 31). 

Ben werkneemster die door een O.C.M.W. wordt aangeworven in het 
B.T.K.-stelsel moet zich in het kader daarvan aan een vaccinatie tegen 
tuberculose onderwerpen. Vier maanden later blijkt zij slecht te reageren 
op het vaccin en wordt arbeidsongeschikt: principieel staat niets de toepas
sing van de Arbeidsongevallenwet in de weg, zij het dat een deskundige kan 
worden aangesteld om nate gaan of het causale verband tussen het inspuiten 
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van het vaccin en de ongeschiktheid niet kan worden weerlegd (Arbrb. 
Charleroi, 20 juni 1985, J. T. T., 1986, 314). 

De plotselinge gebeurtenis moet zich evenwel manifesteren voor de ziekte 
om er de oorzaak van te kunnen zijn en de radio-officier die aan boord van 
een schip getroffen wordt door een appendicitis, waaraan hij tengevolge van 
het niet tijdig kunnen toedienen van adequate verzorging overlijdt, is dan 
ook niet getroffen door een arbeidsongeval. De appendicitis werd immers 
niet door enige plotselinge gebeurtenis veroorzaakt, daar waar het welis
waar omwille van de specifieke professionele toestand uitblijven van tijdige 
en adequate verzorging zich pas nadien manifesteerde en evenmin de 
appendicitis kon veroorzaken (Arbh. Antwerpen, 5 mei 1987, R. W., 1987-
88, 338, noot HUYS, J.). 

§ 3. Begrip arbeidsongeval 

47. PRINCIPES - Een ongeval wordt pas een arbeidsongeval wanneer het 
de werknemer overkomt tijdens en door de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst. Om dat aan te tonen volstaat het dat de getroffene of zijn 
rechthebbenden het bewijs leveren dat het ongeval hem overkwam tijdens 
het uitvoeren van de overeenkomst, want opnieuw verlegt een - weerleg
baar- vermoeden de causaliteitsvraag naar de verzekeraar (art. 7 Arbeids
ongevallenwet). 

Deze - overigens reeds in artikel 1 van de Wet van 24 december 1903 
opgenomen - omschrijving dekt een heel wat ruimer gamma aan activitei
ten dan het I outer leveren van arbeidsprestaties, dat uiteraard wei nog steeds 
de kern blijft uitmaken van het professioneel risico. De ook in deze periode 
gepubliceerde rechtspraak - die naar mag aangenomen worden de spiegel 
is van de meest courante praktische probleemsituaties - blijft evenwel 
beheerst door discussies over ongevallen die zich voordoen op tijdstippen 
dat kennelijk niet onmiddellijk arbeidsprestaties worden geleverd. Tenzij 
men ervoor zou opteren enkel nog strikt arbeidsgebonden ongevallen via 
dit systeem te vergoeden - en dus meteen de rechtspraak over dit deelaspect 
ervan sterk af te slanken -, lijkt ons de door TRICOT voorgestelde , ,ergono
mische" herdefinH.\ring van het begrip arbeidsongeval, waarbij een kort
stondige wijziging van arbeidsvoorwaarde(n) centraal staat, niet in overeen
stemming met tekst en traditie van de Arbeidsongevallenwet (TRICOT, J., 
,Ergonomische benadering van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-
87, 2591 e.v.). 

Vrij algemeen wordt inderdaad aangenomen dat de werknemer zijn arbeids
overeenkomst uitvoert zolang hij geacht wordt onder het gezag van zijn 
werkgever te staan (b.v. Arbh. Luik, 12 maart 1986, J.L.M.B., 1987, 786 
(samenvatting)), wat in beginsel duurt zolang hij tengevolge van het verrich
ten van zijn arbeid in zijn persoonlijke vrijheid beperkt wordt (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1984, 1087). Stelt de rechter vast dat dit het geval is, dan 
hoeft hij, behoudens betwisting dienaangaande, niet noodzakelijk de feiten 
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aan te geven waarop dit oordeel steunt, noch vast te stellen dat het ongeval 
ook door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is gebeurd en het 
desbetreffend wettelijk vermoeden niet werd weerlegd (Cass., 7 februari 
1983, Arr. Cass., 1982-83, 740 (samenvatting) en Pas., 1983, I, 650). 

48. TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - Om een 
arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren, is het iiberhaupt bestaan ervan 
uiteraard primordiaal en de loutere aanwezigheid van een werkzoekende in 
de kantoren van een uitzendbureau, waarvoor hij vroeger nog gewerkt heeft 
en mogelijk ook in de nabije toekomst prestaties zal verrichten, volstaat niet 
om van een arbeidsovereenkomst te spreken. De letsels die hij er oploopt 
doordat er net een gewapende overval plaatsvindt, komen dan ook niet in 
aanmerking voor vergoeding op basis van de Arbeidsongevallenwet (Arbh. 
Luik, 30 juni 1987, De Verz., 1988, 457, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. 
Dinant, 6 maart 1986, De Verz., 1988, 456). 

Ook wanneer de arbeidsovereenkomst werd beeindigd, is het niet meer 
mogelijk te worden getroffen door een ongeval ,in de loop van de uitvoe
ring van de overeenkomst". Terecht werd het arrest vernietigd dat enerzijds 
vaststelde dat de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur was geeindigd 
door afloop van de termijn, maar anderzijds het ongeval, overkomen op 
een ogenblik dat de getroffene zich naar het dispensarium van de arbeidson
gevallenverzekeraar begaf als een arbeidsongeval sensu stricto erkende 
(Cass., 9 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 16, Pas., 1986, I, 15, De 
Verz., 1986,338, noot L.V.G. en (nogmaals) De Verz., 1988,445, J.T.T., 
1986, 223 en fur. Liege, 1986, 1, waar wel ten onrechte 4 september 1985 
als datum wordt vermeld, vernietigt Arbh. Luik, 26 juni 1984, J. T. T., 1985, 
501, noot V.P. en De Verz., 1986, 335; zie ook verder, nr. 62). 

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst precies aanvangt blijft een 
feitelijke kwestie, die dan ook op uiteenlopende wijze wordt beslecht. Doet 
zich met name een ongeval voor op de terreinen van de werkgever, waarbij 
een werkneemster die zich per fiets naar het werk begeeft, in aanrijding 
komt met een heftruck, dan volstaat het loutere feit dat zij nog het lokaal 
niet had bereikt waarin ze gewoonlijk werkte, niet om te besluiten dat ze 
nog niet onder het gezag van haar werkgever kon staan (Cass., 20 februari 
1981, Arr. Cass., 1980-81, 706, Pas., 1981, I, 688 en R.G.A.R., 1984, nr. 
10.807, waar ten onrechte 21 februari 1981 als datum wordt vermeld). Blijkt 
evenwel dat de bedrijfsparking eigenlijk kon worden gelijkgesteld met de 
openbare weg, dan is het ongeval dat een werknemer er kort voor de 
aanvang van het werk overkomt, geen arbeidsongeval sensu stricto (Arbh. 
Bergen, 31 maart 1987, J.L.M.B., 1987, 950). Komt de werknemer om niet 
achterhaalde redenen reeds in de voormiddag naar de onderneming op een 
dag dat hij er slechts om 14.45 uur zijn prestaties diende aan te vangen, dan 
volstaat het niet vast te stellen dat hij zijn werkkledij had aangetrokken, 
dus wellicht verstrooid was geweest en in elk geval zichzelf als,in dienst 
beschouwde, om te besluiten dat hij op dat ogenblik onder het gezag van 
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zijn werkgever stond (Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 374, 
Pas., 1986, I, 321, R. W., 1986-87,393, J.T., 1986,691 (verkort) en T.S.R., 
1986, 136; vgl. Arbh. Luik, 18 april 1985, J.T.T., 1985, 404 en T.S.R., 
1985, 470, bevestigt Arbrb. Luik, 11 oktober 1984, fur. Liege, 1985, 330, 
waarin wordt aangenomen dat een werknemer die per vergissing op een 
inhaalrustdag toch naar de onderneming trekt, niet op weg is naar ,de 
plaats waar hij werkt"). 

De aard van hun activiteit maakt het voor bepaalde categorieen van werkne
mers minder eenvoudig om nate gaan wanneer zij precies hun arbeidsover
eenkomst uitvoeren. Van een (inwonende) concierge die het schoonmaken 
even onderbreekt om naar het toilet te gaan en bij haar terugkeer ten val 
kwam, werd aangenomen dat zij nog haar arbeidsovereenkomst uitvoerde 
(Arbrb. Brussel, 18 april1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 225). Dit was ook 
het geval voor de concierge die zich, spijts haar ziekteverlof, naar de kelders 
van het gebouw begaf om na te gaan of de loodgieter niet vergeten was de 
reservesleutel die hij van haar kreeg terug te bezorgen (Arbrb. Brussel, 5 
september 1989, J. T. T., 1989, 377). Hun collega, die na het buitenzetten 
van de vuilnisbakken haar appartement inging om haar handen te wassen 
en in de badkamer ten val kwam, werd daarentegen geacht op dat ogenblik 
niet langer onder het gezag van haar werkgever te staan (Arbrb. Brussel, 
22 maart 1985, De Verz., 1986, 65, noot L.V.G.). 

Zelfs wanneer een werknemer dag en nacht ter beschikking blijft van zijn 
werkgever, die hem via een telefoon in de auto en een semafoon steeds kan 
oproepen, staat hij daarom niet permanent onder werkgeversgezag en is met 
name het verkeersongeval waarin hij betrokken raakt na bij vrienden het 
avondmaal te hebben genomen, geen arbeidsongeval (Arbh. Brussel, 17 
november 1986, T.S.R., 1986, 548). Handelsvertegenwoordigers blijven 
principieel wel onder het gezag van hun werkgever van vertrek uit tot 
terugkeer in hun verblijfplaats, maar dit is niet langer het geval indien die 
terugkeer onverklaarbaar laat gebeurt (Arbh. Brussel, 2 januari 1984, De 
Verz., 1984, 617 en R.G.A.R., 1985, nr. 10.999, zie ook verder, nr. 57). 
Dit geldt eveneens voor de werkneemster - tevens echtgenote van de 
afgevaardigd bestuurder van de vennootschap waarvoor zij werkte - die 
de opdracht krijgt een client weg te brengen, maar die de terugweg naar het 
bedrijf onderbreekt om gedurende enkele uren te winkelen en een familiebe
zoek af te leggen (Arbh. Gent, 23 april1987, De Verz., 1987, 565, bevestigt 
Arbrb. Kortrijk, 19 maart 1986, De Verz., 1987, 562). Van een vrachtwa
genchauffeur die na een lange werkdag gedurende ongeveer twee uur een 
rit onderbreekt om te eten en wat te rusten, en die naderhand werd 
betrokken in een verkeersongeval, werd evenwel aangenomen dat hij zijn 
arbeidsovereenkomst uitvoerde (Arbh. Luik, afd. Namen, 4 oktober 1988, 
Soc. Kron., 1989, 341). 

49. TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST- AANVER

W ANTE VERPLICHTINGEN - Ook bij de deelname aan een vergadering van 
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het veiligheidscomite van de onderneming waar hij werkt blijft de werkne
mer onder het gezag van de werkgever (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 9 
april1986, R. W., 1987-88, 512 (impliciet)). Het Arbeidshofte Luik was van 
oordeel dat dit ook het geval blijft wanneer hij als vak;bondsafgevaardigde 
een vergadering bijwoont van de centrale van zijn vakbond, waar evenwel 
de problematiek van de onderneming waar hij werkt sterk aan bod komt 
(Arbh. Luik, 14 maart 1988, Soc. Kron., 1988, 363). In een nauwelijks twee 
maanden later gewezen arrest gaat hetzelfde Hof nog verder en neemt aan 
dat dit zelfs het geval is bij deelname aan een - uiteraard niet bedrijfsge
bonden - vergadering van de interprofessionele confederatie (Arbh. Luik, 
24 mei 1988, J. T. T., 1989, 113 en J.L.M.B., 1988, 1168, hervormt Arbrb. 
Luik, 29 maart 1984, J. T. T., 1984, 394, noot V.P.). In beide gevallen wordt 
de deelname aan de vergadering het ,natuurlijk, zo niet noodzakelijk 
verlengstuk van de activiteit die de werknemer in de onderneming uitoe
fent'' genoemd. 

Strenger was hetzelfde Arbeidshof voor de bediende van de dienst arbeids
ongeschiktheid van een ziekenfonds, die na zijn dagtaak zijn echtgenote, 
eveneens in dienst van het ziekenfonds, zij het van de propagandadienst, 
bijstond in de praktische organisatie van het vertrek van een groep kinderen 
op sneeuwvakantie. Hoewel de betrokkene reeds zeventien jaar lang onge
veer zes keer per jaar aan deze activiteit deelnam en de werkgever zonder 
zijn vrijwillige medewerking een tweede werknemer van de dienst propagan
da had moeten afvaardigen, stond hij op dat ogenblik niet onder het gezag 
van de werkgever (Cass., 5 september 1988, J. T. T., 1989, 109, bevestigt 
Arbh. Luik, afd. Namen, 20 oktober 1987, onuitg., dat Arbrb. Namen, 28 
mei 1986, J.T.T., 1987, 138, hervormd had). Ook een leraar die thuis op 
dinsdagavond met zijn electrische schaafmachine een aantal planken 
schaaft voor een collega, die deze nodig had voor de les van de daaropvol
gende vrijdag, werd geacht op dat ogenblik in generlei mate onder het gezag 
van zijn werkgever te staan, aangezien hij aldus enkel op volkomen vrijwil
lige basis een dienst bewees aan zijn collega (Arbh. Brussel, 30 mei 1988, 
J.L.M.B., 1988, 1170, dat Arbrb. Brussel, 13 januari 1987, onuitg., her
vormt). Zelfs het vrijwillig deelnemen aan een bloedinzameling, die (wel
licht) tijdens de werkuren in de lokalen van de werkgever werd georgani
seerd door het Rode Kruis, werd precies omwille van zijn vrijwillig karakter 
geacht zich buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te situeren en 
de hierbij opgelopen letsels kwamen dan ook niet in aanmerking voor 
vergoeding op basis van het arbeidsongevallenrecht (Arbrb. Charleroi, 26 
oktober 1983, J. T. T., 1984, 310). In schril contrast hiermee staat het arrest 
dat aanneemt dat de werknemer die op vrijdagavond met zijn kinderen naar 
een opendeurdag in een garage trekt en er bij een proefrit om het leven 
komt, op dat ogenblik wel nog onder het gezag stond van zijn werkgever. 
De proefrit zou hem immers toelaten een verslag op te stellen op basis 
waarvan zijn werkgever een beslissing kon nemen over de vervanging van 
zijn firmawagen en werd hierdoor geacht voldoende in dienst te staan van 
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de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 30 juni 1988, 
onuitg., A.R. nr. 2966/87, vermeld door CLESSE, J. en NEUPREZ, V., ,La 
notion d'accident du travail", in Chroniques de droit ii !'usage du palais, 
Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et fiscal, Brussel, Story
Scientia, 1989, 3). 

Vrij extensief is de rechtspraak doorgaans ook bij de beoordeling van 
ongevallen die zich voordoen tijdens of na deelname van de werknemer aan 
een bedrijfsfeestje of - receptie. Reeds in het vorig overzicht konden wij 
melding maken van een arrest dat aanneemt dat een onderwijzeres, die 
deelneemt aan de organisatie van een fancy-fair op school en er ten val komt 
tijdens het dansen met haar echtgenoot, zich op dat ogenblik in de uitoefe
ning van haar ambt bevindt (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1089). Thans 
werd ook het - gelijkluidend - vonnis van de eerste rechter in dezelfde 
zaak gepubliceerd (Arbrb. Charleroi, 4 mei 1977, J. T. T., 1984, 155). Ook 
wanneer de werkgever - een hotelketen - voor het personeel van zijn 
diverse vestigingen een feest organiseert en daarbij tevens zorgt voor de 
mogelijkheid tot overnachting, werd een werknemer die om het leven kwam 
toen bij na het avondfeest naar zijn hotelkamer reed, geacbt nog onder bet 
gezag van zijn werkgever te staan (Arbrb. Brussel, 15 oktober 1985, 
R.G.A.R., 1987, nr. 11.193 en Rechtspr. Arb. Br., 1985, 420). Dit was a 
fortiori het geval wanneer de werkgever zijn personeel uitnodigde op een 
etentje onmiddellijk na het werk en zich naderhand door een van hen met 
zijn wagen naar huis liet voeren (Arbrb. Leuven, 18 mei 1989, R. W., 
1989-90, 202 en J.T.T., 1989, 378). Genuanceerder was de visie van het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, waarbij een cafebezoek na bet 
werk naar aanleiding van de oppensioenstelling van een werkmakker 
weliswaar werd geacht de voortzetting te zijn van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, maar enkel voor de duur van het ,officieel gedeel
te", namelijk zolang het doel en de samenhang van de oorspronkelijk 
georganiseerde groep bleven bestaan (Arbh. ·Antwerpen, afd. Hasselt, 9 
november 1988, R. W., 1989-90, 304 en J.T.T., 1989, 370; zie ook vorig 
overzicht, T.P.R., 1984, 1089). Niet meer van professionele aard was de 
aanwezigbeid op een- vier uur durende- drink, die na het werk door 
een collega werd aangeboden naar aanleiding van de geboorte van zijn 
tweede kind, ook al behoorde dit tot de sociale gebruiken (Arbh. Brussel, 
20 juni 1983, R. W., 1983-84, 1410 en R.G.A.R., 1984, nr. 10.838). Komt 
een werkneemster tijdens haar jaarlijkse vakantie toch naar het bedrijf om 
er de receptie ter gelegenheid van bet brugpensioen van een collega mee te 
maken, dan werd dit evenmin geacht onder het gezag van de werkgever te 
gebeuren (Arbh. Luik, 2 juni 1987, J.T.T., 1988, 74, bervormt Arbrb. 
Namen, 28 mei 1986, J.T.T., 1987, 116). Bestaat de opdracht van de 
werknemer er evenwel in namens de firma aanwezig te zijn op bet feest van 
een beroepsvereniging, dan wordt hij geacht gedurende heel het feest onder 
het gezag van zijn werkgever te blijven, ook wanneer bij er omstreeks twee 
uur 's nachts bezwijkt tijdens een laatste spectaculaire dans (Cass., 27 
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januari 1986, De Verz., 1986, 545, noot L.V.G., hervormt Arbh. Gent, 14 
februari 1985, De Verz., 1986, 53, noot L.V.G.; na cassatie werd door 
Arbh. Antwerpen, 18 juli 1989, onuitg., A.R. nr. 213/87, beslist dat het 
hier een arbeidsongeval sensu stricto betrof). 

Ook de rechtspraak met betrekking tot ongevallen tijdens sportmanifesta
ties die enig verb and vertonen met de onderneming gaat in dezelfde richting. 
Reeds in ons vorig overzicht kon melding worden gemaakt van het arrest 
dat aannam dat een werknemer die deelnam aan een voetbalwedstrijd tussen 
twee ploegen van de onderneming, op dat ogenblik onder het gezag blijft 
van de werkgever, die voor logistieke steun zorgde, een aanpassing van de 
arbeidstijd toestond om de wedstrijd mogelijk te maken en op wiens 
terreinen de match werd gespeeld (Cass., 3 oktober 1983, Arr. Cass., 
1983-84, 107, Pas., 1984, I, 105, R. W., 1984-85, 43, J.T., 1984, 104 
(verkort), J. T. T., 1984, 141 en T.S.R., 1983, 498, bevestigt Arbh. Luik, 18 
februari 1982, J.T.T., 1982, 317 en Jur. Liege, 1984, 7). Ook de opvoeder 
die tijdens zijn jaarlijkse vakantie komt deelnemen aan een voetbalwedstrijd 
tussen twee ploegen van patienten van de psychiatrische instelling waar hij 
werkt, werd geacht op dat ogenblik onder het gezag van zijn werkgever te 
staan (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 17 september 1986, Soc. Kron., 
1987, 47 (impliciet)). Een meer formalistisch standpunt werd ingenomen 
door het Arbeidshof te Gent: wanneer een werknemer van de A.S.L.K. 
deelneemt aan een voetbalwedstrijd als lid van de v.z.w. ,Sportkring van 
de A.S.L.K.", gebeurde dit uit vrije wil en zonder tussenkomst van de 
werkgever en is het ongeval waardoor hij op dat ogenblik getroffen wordt 
geen arbeidsongeval (Arbh. Gent, 3 maart 1983, R. W., 1983-84, 447 en 
J. T. T., 1984, 154). Veel ruimer was opnieuw de Arbeidsrechtbank te Luik, 
die aannam dat de deelname van een werknemer van het arsenaal van 
Rocourt aan een basketballwedstrijd met de ploeg van het arsenaal tegen 
een ploeg van de universiteit van Luik kaderde binnen de uitoefening van 
zijn ambt, aangezien werd gespeeld in een kazerne en de resultaten van de 
wedstrijd werden gepubliceerd in de officiele mededelingen van het tewerk
stellend bestuur (Arbh. Luik, 15 december 1988, J.L.M.B., 1989, 780). 

50. DOOR DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST- Het ongeval 
moet zich niet enkel tijdens, maar ook door de uitvoering van de arbeids
overeenkomst voordoen, zij het dat dit laatste - behoudens tegenbewijs -
geacht wordt het geval te zijn zodra wordt aangetoond dat de getroffene 
op het ogenblik van het ongeval onder het gezag van zijn werkgever stond. 
Ook deze causaliteitsvereiste werd steeds erg ruim gei:nterpreteerd. Terecht 
stellen CLESSE en NEUPREZ dat zij in het licht van de jurisprudentiele 
evolutie veel van haar betekenis heeft verloren, zij het kennelijk in strijd 
met de oorspronkelijke bedoeling van de Arbeidsongevallenwet (CLESSE, 
J. en NEUPREZ, V., ,La notion d'accident du travail", in Chroniques de 
droit a /'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et 
fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 11). 
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Het vonnis dat de vergoedingen weigerde aan een bakkersknecht, die op het 
werk getroffen werd door een maagbloeding die werd veroorzaakt door een 
kippebotje dat hij blijkbaar tijdens de middagpauze met zijn thuis bereide 
sandwiches had verorberd, mag dan ook als een curiosum worden be
schouwd (Arbrb. Namen, 9 oktober 1985, Jur. Liege, 1985, 652). De 
causaliteitsvereiste sluit immers niet zonder meer het ongeval uit dat had 
kunnen gebeuren op eender welke plaats of tijdstip buiten de uitvoering van 
de arbeid (Cass., 5 juni 1989, T.S.R., 1989, 398 (samenvatting)). Wanneer 
de val van een werknemer in de onderneming evenwel enkel aan zijn 
ziektetoestand is toe te schrijven en ook de gevolgen ervan niet belnvloed 
worden door de arbeidsomstandigheden, is er geen sprake van een arbeids
ongeval (zie boven, nr. 36). 

51. FOUT VAN HET SLACHTOFFER- De fout van de getroffene of van een 
rechthebbende speelt op zich geen rol bij het toekennen of weigeren van de 
vergoedingen op basis van de Arbeidsongevallenwet, ook niet als zij als 
bijzonder zwaar kan worden beschouwd. Bij de vervanging van de gemeen
rechtelijke vergoedingsregeling door een essentieel op risico gebaseerd sys
teem werd in 1903 inderdaad ook bewust- zij het niet zonder tegenstand 
- geopteerd voor het volledig elimineren van het tevoren centrale foutbe
grip en meteen dus ook voor het dekken van de zware fout (omtrent de 
historiek: PERSYN, C., ,De zware fout in het arbeidsongevallenrecht", 
T.S.R., 1985, 520-523). Dat deze gang van zaken niet evident was, mag 
onder meer blijken uit het feit dat de Franse arbeidsongevallenwetgeving 
tot op heden de ,faute inexcusable" blijft weren (JAILLET, R., La jaute 
inexcusable en matiere d'accident du travail et de maladie projessionnelle, 
Parijs, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1980, 420 p.), 
terwijl onze ziekteverzekering pas recent de uitsluiting in geval van zware 
fout verving door het meer beperkte begrip ,door de gerechtigde opzettelijk 
gepleegde fout" (art. 76 bis, voorheen 70, par. 3, tweede lid Z.I.V.-Wet, 
zoals gewijzigd door de Wet van 8 juli 1987, B.S., 31 juli 1987; zie 
MoRGENTHAL, L., , ,Une sensible amelioration en assurance maladie-invali
dite: le remplacement de la 'faute grave' par la 'faute provoquee delibre
ment' ", J. T. T., 1989, 397-399; over de vroegere toestand: VAN LANGEN
DONCK, J., ,De zware fout in de ziekteverzekering", T.S.R., 1985, 489-507 
en DEMEESTER, H., ,De zware fout in de ziekteverzekering: rechtspraak", 
T.S.R., 1985, 508-518). Ook in het arbeidsongevallenrecht blijft enkel opzet 
behouden als een uitdrukkelijke grond tot uitsluiting van de prestaties (art. 
48 Arbeidsongevallenwet; ELST, R., ,Opzet als uitsluitingsgrond der socia
le prestaties", T.S.R., 1984, 238-239). 

Een zeer grove onvoorzichtigheid of een volkomen roekeloos gedrag kan 
hier niet mee worden gelijkgesteld en het arrest dat op basis van deze 
overweging toch de vergoedingen weigert aan de werknemer die in een 
station de sporen oversteekt om aan de overkant een brieventas te gaan 
oprapen, werd dan oak terecht vernietigd. Het ongeval is immers slechts 
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opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakt ,wanneer degene die door het 
ongeval getroffen is, het willens heeft teweeggebracht, ook al heeft hij de 
gevolgen ervan niet gewild" (Cass., 16 februari 1987, Arr. Cass., 1986-
1987, 800, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 1987, I, 718, R. W., 
1986-87,2577, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J.T., 1988, 128 (verkort), 
J. T. T., 1988, 71 en T.S.R., 1987, 93, na cassatie beslecht door Arbh. Gent, 
7 april1988, R. W., 1988-89, 933). Andere vergoedingsregelingen, zoals de 
gemeenrechtelijke ongevallenverzekeringen, passen deze gelijkschakeling 
wel toe en sluiten bijvoorbeeld ook de gevolgen van een kennelijk roekeloze 
daad uit van dekking (H.v.J., 22 september 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 
10.859, over de interpretatie van art. 73 van het statuut van de E.E.G.-amb
tenaren, waarin deze bepaling is opgenomen; OPDEBEEK, I., ,De aanspra
kelijkheid van de luchtvervoerder voor de door hem vervoerde reizigers als 
geregeld in het verdrag van Warschau", R. W., 1985-1986 over de notie 
,willful misconduct"). 

De gevallen waarin op deze basis effectief de uitkeringen worden geweigerd 
blijven dan ook schaars en in de thans besproken periode kan enkel worden 
verwezen naar een arrest van het Arbeidshof te Luik dat de vordering afwijst 
van een werknemer die zichzelf verwondde toen hij een collega na een 
plagerij een fikse vuistslag toediende. De betrokkene was amateurbokser en 
moest dus zeer goed weten wat de mogelijke gevolgen waren van zijn 
bewuste punch (Arbh. Luik, 19 juni 1986, T.S.R., 1987, 117; zie ook Arbh. 
Luik, 8 september 1987, onuitg., A.R. nr. 13.024/86, vermeld door CLESSE, 
J. en NEUPREZ, V., ,La notion d'accident du travail", in Chroniques de 
droit a /'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et 
fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 14). 

Een zelfmoord of zelfmoordpoging zal niet automatisch leiden tot het 
weigeren van de vergoedingen. Er is immers slechts sprake van opzet 
wanneer de betrokken werknemer op een dergelijk ogenblik bewust en ook 
zonder verband met een hem tevoren overkomen arbeidsongeval handelde 
(Arbh. Brussel, 6 januari 1986, R. W., 1988-89, 341; voor een gedetailleerd 
overzicht: PIROTTE, J., ,Zelfmoord en arbeidsongeval", B. T.S.Z., 1986, 
299 - 384). Uiteraard moet de zelfmoord ook met de nodige zekerheid 
worden aangetoond (Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, J.L.M.B., 
1987, 626 (samenvatting), waarin een vraag tot vernietiging van een vergoe
dingsakkoord omwille van vermeende zelfmoord en de verzwijging van de 
slechte verstandhouding tussen de getroffene en zijn echtgenote afgewezen 
wordt). Hetzelfde geldt voor gebeurlijke gevallen van zelfverminking (Pr
ROTTE, J., t.a.p., 304-305), maar de werknemer die zich na een ongeval 
weigert te laten behandelen en hierdoor ,door eigen fout een blijvende 
arbeidsongeschiktheid vertoont' ', zal zich gesanctioneerd zien door de 
toekenning van eenlagere ongeschiktheidsgraad (Arbrb. Brussel, 10 januari 
1989, De Verz., 1989, 642; zie ook verder, nr. 91}. 

Ook intoxicatie en dronkenschap sluiten op zich de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet niet uit. Zij kunnen er evenwel op wijzen dat de 
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werknemer zich door zijn foutief gedrag kennelijk onttrok aan het gezag 
van de werkgever, zodat het hem op dat ogenblik overkomen ongeval geen 
arbeidsongeval is (Arbh. Luik, 6 februari 1986, De Verz., 1986, 553, noot 
L.V.G., bevestigt Arbrb. Luik, 22 november 1983, De Verz., 1986, 551; zie 
ook VAN EECKHOUTTE, W., ,Juridische aspecten van het gebruik van 
alcohol op en om het werk", Soc. Kron., 1986, 234-235). Hierbij wordt 
klassiek een onderscheid gemaakt tussen de !outer foutieve uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst - die behoudens opzet steeds gedekt blijft - en 
de fout die vreemd is aan deze uitvoering en de betrokkene meteen buiten 
de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst plaatst. Ons voorstel om bij de 
beoordeling van de relevantie van een dergelijke fout eerst de werksituatie 
weg te denken om daarna de vraag te stellen of ook dan de schadeverwek
kende handeling zich zou hebben voorgedaan en tot dezelfde gevolgen 
geleid (PERSYN, C., t.a.p., 526), werd door sommigen evenwel sceptisch 
onthaald (VAN HooGENBEMT, H., ,Sancties wegens verwezenlijking van 
het risico door toedoen van de sociaal verzekerde", T.P.R., 1987, 413-414). 

52. OoRLOG EN OPROER - Meer twijfel bestond omtrent een andere - zij 
het suppletieve - uitsluitingsgrond uit het gemeen verzekeringsrecht, de 
risico's van oorlog en oproer (art. 19 Verzekeringswet). Zowel de Arbeids
rechtbank te Dendermonde als, in dezelfde zaak, het Arbeidshof te Gent 
waren van oordeel dat deze uitsluiting ook van toepassing is binnen het 
arbeidsongevallenrecht. De Arbeidsrechtbank meende evenwel dat niet 
bewezen werd dat de dood van een werknemer op zending tijdens rellen in 
Kolwezi in voldoende nauw verband stond met de eigenlijke onlusten om 
het toe te schrijven aan een oorlogsrisico en kende de vergoedingen toe aan 
zijn weduwe en minderjarige zoon (Arbrb. Dendermonde, 21 juni 1982, De 
Verz., 1984, 365). Het Arbeidshof achtte dit verband wei aanwezig en 
hervormde deze beslissing (Arbh. Gent, 1 september 1983, De Verz., 1984, 
372, R.W., 1983-84, 2172 en J.T.T., 1984, 150). Het Hof van Cassatie 
vernietigde evenwel deze beslissing en dit op basis van de overweging dat 
het door de arbeidsongevallenverzekering gedekte risico op dwingende wijze 
wordt bepaald door de artikelen 7 en 8 van de Arbeidsongevallenwet, wat 
partijen niet toelaat de risico's verbonden aan oorlog en oproer als zodanig 
uit de verzekering te sluiten (Cass., 24 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 
134, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 1985, I, 114, De Verz., 1984, 
378, R. W., 1984-85,2749, noot HUYS, J., J.T.T., 1985, 198, Soc. Kron., 
1985, 7 en T.S.R., 1985, 102). In zijn aan dit arrest voorafgaande conclusie 
bracht Advocaat-Generaal LENAERTS bovendien in herinnering dat burger
oorlog en oproer traditioneel worden beschouwd als gevallen van over
macht, die in beginsel niet begrepen zijn in het professioneel risico, tenzij 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst het oorlogsrisico voor de getrof
fene vergroot (Arr. Cass., 1984-85, 136). Het Hof nam ook dit laatste 
principe uitdrukkelijk in zijn overwegingen op, zodat mag worden aangeno
men dat de beschreven feitelijke omstandigheden wei degelijk een arbeids-
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ongeval uitmaakten, aangezien de aanwezigheid van de betrokken werkne
mer in de Za1rese provincie Shaba direct voortvloeide uit zijn arbeidsover
eenkomst, wat hem meteen blootstelde aan het aldaar op dat tijdstip 
bestaande risico van oproer. Huys ziet evenwel nog twee principiele vragen 
openblijven: kan de verzekeraar die in een dergelijke situatie dient tussen 
te komen zijn uitgaven verhalen op de overheid of - tenzij de individuele 
polis uitdrukkelijk het oorlogsrisico dekt- op de werkgever (HuYs, J., 
,Oorlog, oproer en arbeidsongeval", R.W., 1984-85,2757, noot onder 
Cass., 24 september 1984). De eerste vraag kan worden beantwoord aan de 
hand van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet dat de regresvordering op 
het F.A.O. beperkt tot de hypothese waarin het ongeval in Belgie voort
vloeit uit de toevallige en onvoorziene aanwezigheid van oorlogstuig, wat 
in casu kennelijk niet het geval was (zie ook verder, nr. 167). Heel wat 
ruimer zou een eventuele terugvordering van de werkgever zijn, wanneer die 
in de door hem onderschreven polis niet uitdrukkelijk de risico's verbonden 
aan oorlog en oproer liet opnemen. Gelet op de conventionele aard van de 
verhouding tussen verzekeraar en werkgever, acht HuYs deze mogelijkheid 
zeker aanwezig zodat bij gebeurlijke tewerkstelling van personeel in gebie
den met oorlogs- of oproerrisico's best een bijzondere clausule wordt 
opgenomen in de polis (HUYS, J., t.a.p., 2757). 

53. 0NGEVAL TIJDENS DE RUSTTIJD - Tijdens de in het vorig overzicht 
besproken peri ode werden door het Hof van Cassatie twee princiepsarresten 
gewezen met betrekking tot de ongevallen die zich voordoen tijdens de 
rusttijd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1094 e.v.). Vertrekpunt hierbij 
was dat de in perking van de persoonlijke vrijheid die de werknemer ingevol
ge de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ondergaat, niet beperkt blijft 
tot de ogenblikken waarop hij effectief arbeid verricht, maar zich ook kan 
uitstrekken tot de - vaak gereglementeerde - rusttijden. Brengt de werk
nemer deze door op de plaats waar arbeid wordt verricht, dan blijft hij 
principieel onder het gezag van de werkgever en speelt het vermoeden van 
causaliteit uit artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet. Het weerleggen van 
dit vermoeden ka,n in dat geval door aan te tonen dat de werknemer de vrije 
tijd niet daadwerkelijk als rusttijd heejt gebruikt. 

In de thans beschouwde periode werden deze principes nogmaals bevestigd, 
hoewel uit de concrete toepassing ervan blijkt dat ook hier een vrij ruime 
feitelijke en derhalve in cassatie onaantastbare beoordelingsruimte blijft 
bestaan voor de arbeidsgerechten. Ben mecanicien maakt van de middag
pauze gebruik om in de garage van de werkgever aan de wagen van een 
vriend te werken. Terwijl hij over de motor gebogen staat ontploft de 
batterij en de betrokkene loopt ernstige letsels op aan de ogen en in het 
aangezicht. Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat een dergelijke hulp 
door haar aard buiten de normale besteding van de rusttijd valt, te meer 
daar niet bewezen werd dat de werknemer er de uitdrukkelijke of stilzwij
gende toestemming van zijn werkgever voor kreeg. Bovendien zou het werk 
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evenmin verricht zijn omwille van het gebruik, de welwillendheid en het nut 
voortspruitend uit de arbeidsrelatie, mede omdat niet bewezen werd dat zij 
gerechtvaardigd werd omwille van dringende hulp aan een derde persoon 
in nood (Arbh. Brussel, 7 mei 1984, onuitg., waartegen de voorziening in 
cassatieverworpen werd door Cass., 1 april1985, Arr. Cass., 1984-85, 1050, 
Pas., 1985, I, 962, R. W., 1985-86,2336, J.T., 1986,691 (verkort), J.T.T., 
1985, 401 en Soc. Kron., 1985, 143). Milder was het Arbeidshof te Gent 
voor een monitor paardrijden die tijdens een pauze bij wijze van demonstra
tie een bij herhaling door de werkgever verboden springoefening uitvoerde 
en hierbij ten val kwam. De genomen ontspanning kaderde volgens het 
Arbeidshof volledig in de arbeidsovereenkomst (Arbh. Gent, 12 maart 
1987, B. T.S.Z., 1988, 533, noot HUYS, J.) en het Hofvan Cassatie liet deze 
feitelijke beoordeling ongemoeid. Uit de enkele omstandigheid dat de 
bewuste oefening door de werkgever was verboden volgt immers niet dat 
zij een persoonlijke bezigheid vormde die buiten een normale besteding van 
de pauze werd verricht (Cass., 8 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 713, 
Pas., 1988, I, 655, R. W., 1987-88, 1361 en J. T. T., 1988, 257). Ook wanneer 
een werknemer tijdens een warme nacht van een lange pauze gebruik maakt 
om te zwemmen in het kanaal naast de fabriek en daarbij verdrinkt, werd 
hij geacht een normaal gebruik te hebben gemaakt van deze pauze (Arbh. 
Luik, 24 mei 1988, T.S.R., 1989, 69 en J.L.M.B., 1988, 1197 (samenvat
ting), waar evenwel 25 mei 1988 als datum genoemd wordt). Uiteenlopend 
bleef de rechtspraak over de vraag of het inslapend horecapersoneel tijdens 
de nachtrust onder het gezag van de werkgever blijft. Het Arbeidshof te 
Gent meende van niet, hoewel het vaststelde dat de jonge kelner die letsels 
opliep bij een nachtelijke brand in het restaurant waar hij werkte, er tot aan 
het sluitingsuur prestaties had verricht en de volgende dag deel uitmaakte 
van de morgenploeg. Het inslapen bleef evenwel een loutere mogelijkheid 
en was geen verplichting (Arbh. Gent, 30 juni 1983, R. W., 1983-84, 1689). 
De Arbeidsrechtbank te Namen oordeelde daarentegen dat de gelegenheids
kok die na een nachtelijke prestatie van twaalf uren het aanbod aanneemt 
om wat uit te rusten in een van de hotelkamers, op dat ogenblik onder 
werkgeversgezag blijft, zodat de aanranding waarvan hij het slachtoffer 
wordt, een arbeidsongeval vormt (Arbrb. Namen, 9 maart 1988, J. T. T., 
1989, 119). 

De toepassing van deze regels werd evenwel uitgesloten in situaties waarin 
de werknemer volkomen vrij zijn rusttijd kon gebruiken. Een werkneemster 
wil in de middagpauze naar huis rijden, maar stelt vast dat haar bromfiets 
defect is. De werkgever komt haar ter hulp en neemt haar met zijn wagen 
op sleeptouw. Bij het binnenrijden van een van de tunnels van de kleine ring 
te Brussel komt zij evenwel ten val. Ten onrechte nam het Arbeidshof te 
Brussel aan dat de ongelukkige werkneemster zich op dat ogenblik onder 
het gezag van haar werkgever bevond, op basis van de loutere vaststelling 
dat hij haar behulpzaam was (Arbh. Brussel, 21 september 1987, Soc. 
Kron., 1988, 90, vernietigd door Cass., 3 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 
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129, Pas., 1989, I, 115, J.T.T., 1989, 364, Soc. Kron., 1989, 41 en 
R.G.A.R., 1989, nr. 11.592). Ookde werkneemster die van de middagpauze 
gebruik maakt om zich in regel te stellen met de R.V.A. na de vermindering 
van haar arbeidsprestaties, werd niet geacht op dat ogenblik nag onder het 
gezag van haar werkgever te staan, daar zij volkomen vrij was in de 
besteding van de middagpauze en even goed op een ander tijdstip naar de 
R.V.A. had kunnen gaan (Arbh. Luik, 5 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 
1335). Het criterium van het normale gebruik van de rusttijd kan ten slotte 
evenmin worden gehanteerd wanneer de werknemer uitdrukkelijk de op
dracht had zich ter beschikking te houden van de werkgever in afwachting 
van nieuwe bevelen, maar hij in strijd daarmee een rit gaat maken met de 
motorfiets van een collega (Arbh. Gent, afd. Brugge, 11 december 1986, 
Soc. Kron., 1987, 244 (samenvatting)). 

54. 0NGEVAL TIJDENS DE PERIODE VAN SCHORSING VAN DE UITVOERING 
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - In de Arbeidsovereenkomstenwet 
wordt een aantal gebeurtenissen opgenoemd die tot gevolg hebben dat de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst en de lijst ervan 
werd tijdens de besproken peri ode herhaaldelijk aangevuld (HERMAN, J., 
De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, in Arbeids
recht, BLANPAIN, R. (ed.), Brugge, die Keure, januari 1989, 224 p.). Oak 
tijdens een dergelijke peri ode kan de werknemer nochtans worden getroffen 
door ongevallen die omwille van een zekere band met zijn arbeidsovereen
komst tach nag worden erkend als arbeidsongeval sensu stricto of, wat meer 
voor de hand ligt, ongevallen op de weg naar of van het werk (zie verder, 
nr. 62). 

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst houdt in wezen 
enkel in dat de werknemer het recht heeft de bedongen arbeid niet te 
verrichten en impliceert op zich geen verbod om arbeid te verrichten of te 
Iaten verrichten. Wanneer een werknemer tijdens zijn legerdienst verder 
prestaties verricht in dienst van zijn werkgever, is het hem op dat ogenblik 
overkomen ongeval dan oak zonder problemen te situeren in de uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst (Cass., 10 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 
603, Pas., 1983, I, 543, R. W., 1982-83,2065 concl. Adv.Gen. LENAERTS, 
H., R.G.A.R., 1985, nr. 10.905 en Soc. Kron., 1983, 264, zie oak vorig 
overzicht, T.P.R., 1984, 1097). Het feit dat het militair tuchtreglement wel 
dergelijke arbeid verbood, doet hieraan geen afbreuk, aangezien de overtre
ding van dit arbeidsverbod niet toelaat abstractie te maken van het feit dat 
de werknemer effectief werkte en aldus zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde 
(LENAERTS, H., concl. v66r Cass., 10 januari 1983, R. W., 1982-83, 2068; 
zie inmiddels evenwel art. 18, par. 2 Wet 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de krijgsmacht, zoals ingevoegd door art. 47 Wet 22 
december 1989, B.S., 19 januari 1990, dat principieel het verrichten van 
arbeid door dienstplichtigen buiten hun normale dienst toelaat). Oak de 
concierge die spijts haar arbeidsongeschiktheid de loodgieter gaat controle-
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ren die bij haar de reservesleutel kwam halen om werken uit te voeren in 
de kelders van het gebouw, bevindt zich op dat ogenblik in de uitvoering 
van haar arbeidsovereenkomst. W anneer zij hierbij zwaar ten val komt is 
zij dan ook getroffen door een arbeidsongeval (Arbrb. Brussel, 5 september 
1989, J. T. T., 1989, 377). 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst blijft evenwel niet beperkt tot 
het effectief verrichten van arbeid. Ook wanneer een werknemer tijdens een 
periode van arbeidsongeschiktheid naar de onderneming komt om er zijn 
loon afte halen, voert hij zijn overeenkomst uit, te meer daar zijn werkgever 
hem dit luidens de (toen vigerende tekst van de) Loonbeschermingswet van 
hand tot hand diende uit te betalen. Komt hij bij die gelegenheid in het 
bedrijf ten val, dan is hij getroffen door een arbeidscihgeval sensu stricto 
(Arbh. Luik, 21 februari 1985, J. T. T., 1985, 406 en Soc. Kron., 1986, 22). 
Een overeenkomst uitvoeren blijft immers niet beperkt tot het naleven van 
verplichtingen, maar houdt ook bet genot van bepaalde rechten in (Arbh. 
Bergen, 7 oktober 1988, J. T. T., 1989, 112 en J.L.M.B., 1989, 758, gewezen 
na Cass., 17 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 98, Pas., 1985, I, 80, 
J.T.T., 1985, 200 en T.S.R., 1985, 41; bet ging bier wel om een ongeval 
voor de poort van het bedrijf dat erkend werd als een ongeval op de weg 
naar het werk). 

Uiteenlopend blijft de rechtspraak over ongevallen ter gelegenheid van het 
bezoek aan een controlerend of behandelend geneesheer, hoewel de cruciale 
vraag bier in regelluidt of het dokterskabinet voor de betrokken werknemer 
kan worden beschouwd als een ,plaats waar hij werkt" (zie verder, nr. 62). 
Situeert een dergelijk bezoek zich evenwel niet tijdens een periode van 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar is er enkel 
een korte onderbreking van het werk met uitdrukkelijke toestemming van 
de werkgever, dan kan de gezagsverhouding ook tijdens deze verplaatsing 
behouden blijven. Dit werd met name geacht bet geval te zijn wanneer de 
raadpleging gebeurde naar aanleiding van het ontvangen van een regelings
voorstel vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar (Arbrb. Dendermonde, 
afd. Sint-Niklaas, 18 november 1986, R. W., 1986-87,2047, nootDHAEYER, 
Gh.). Doorslaggevend hierbij is niet of de werknemer de geneesheer van de 
verzekeraar moet opzoeken of zijn eigen behandelend arts, maar wei of het 
geneeskundig onderzoek kan worden beschouwd als een uitvloeisel van de 
uitvoering van de arbeidsongevallenregeling en meteen van de arbeidsover
eenkomst (DHAEYER, Gh., , , Ongeval op de weg naar of van een geneeskun
dig onderzoek in verband met een arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2051, 
noot onder Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 18 november 1986). 
Minder duidelijk is een arrest van het Arbeidshof te Luik, dat eerst vaststelt 
dat een ongeval tijdens de verplaatsing naar zijn behandelend arts tijdens 
een periode van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval zich situeert 
op de arbeidsweg, maar in fine besluit dat de werknemer door bet bezoeken 
van deze arts slechts zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde (Arbh. Luik, afd. 
Neufchiiteau, 13 mei 1987, J. T. T., 1988, 75 en J.L.M.B., 1987, 957). 
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lmpliciet en blijkbaar zonder veel discussie werd aangenomen dat een 
opvoeder in dienst van een psychiatrische kliniek zijn arbeidsovereenkomst 
uitvoert wanneer hij tijdens zijnjaarlijkse vakantie komt deelnemen aan een 
minivoetbalwedstrijd tussen twee verschillende groepen van patienten 
(Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 17 september 1986, Soc. Kron., 1987, 47 
(impliciet), waartegen de voorziening in cassatie werd verworpen door 
Cass., 19 oktober 1987, Arr. Cass., 1987-88, 197, Pas., 1988, I, 184, De 
Verz., 1988, 448, noot L.V.G., R. W., 1987-88, 779 en Soc. Kron., 1988, 
84). Uitzonderlijk streng was het Arbeidshofte Luik voor een werkneemster 
die tijdens haar jaarlijkse vakantie door haar chef werd uitgenodigd om op 
het werk een receptie bij te wonen ter ere van een collega die op brug
pensioen ging. De letsels die zij er oploopt nadat een collega op onhandige 
wijze een fles schuimwijn Iiet openknallen, werden niet geacht het gevolg 
te zijn van een arbeidsongeval, aangezien het bijwonen van de receptie geen 
contractuele, maar slechts een !outer morele verplichting was (Arbh. Luik, 
2 juni 1987, J.T.T., 1988, 74 en R.G.A.R., 1989, nr. 11.480, noot VAN 
DROOGHENBROECK, P., hervormt Arbrb. Namen, 28 mei 1986, J.T.T., 
1987, 116). 

Het bestaan van een verplichting, direct of indirect voortvloeiend uit de 
arbeidsovereenkomst, staat dan ook telkens centraal en het Hof van Cassa
tie oordeelde dat deze ontbreekt wanneer de werknemer - mogelijk per 
vergissing - buiten de diensturen naar de onderneming kwam en er in een 
liftkoker viel (Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 374, Pas., 
1986, I, 321, R. W., 1986-87, 393, J. T., 1986, 691 (verkort) en T.S.R., 1986, 
136, vgl. voor een ongeval dat plaatsvond op een ogenblik dat een werkne
mer zich per vergissing op een inhaalrustdag naar de onderneming begaf: 
Arbh. Luik, 18 apri11985, J. T. T., 1985, 404 en T.S.R., 1985, 470, bevestigt 
Arbrb. Luik, 11 oktober 1984, Jur. Liege, 1985, 330) of die zich na het einde 
van zijn arbeidsovereenkomst naar het dispensarium van de arbeidsongeval
lenverzekeraar begaf (Cass., 9 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 16, 
Pas., 1986, I, 15, De Verz., 1986, 338, noot L.V.G. en (nogmaals)De Verz., 
1988, 445, J.T.T., 1986, 223 en Jur. Liege, 1986, 1, waar ten onrechte 4 
september 1985 als datum wordt vermeld, vernietigt Arbh. Luik, 26 juni 
1984, De Verz., 1986, 335, J.T.T., 1985, 501 en Jur. Liege, 1984, 468). 

Is de uitvoering van de overeenkomst geschorst ingevolge een staking, dan 
wordt voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet doorgaans een 
onderscheid gemaakt tussen stakers, werkwilligen en besluiteloze werkne
mers (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1099). Voor wat ongevallen betreft 
op de plaats waar normaal wordt gewerkt, acht SIMOENS de vraag of de 
getroffene ondanks de staking nog bepaalde arbeidstaken vervulde waarvan 
kon worden aangenomen dat ze de goedkeuring van de werkgever genoten, 
relevanter. Ook een staker kan immers nog bepaalde onderhoudswerkzaam
heden verrichten om schade aan machines te voorkomen (SIMOENS, D., 
,Gevolgen van staking en lock-out voor het sociale-zekerheidsrecht", in 
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ENGELS, C. (ed.), Werkstaking -Lock-out en Arbeidsrecht en Sociale
Zekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer , 1988, 125). 

55. WERKNEMERS IN OPDRACHT - Analoog met de richtlijnen die het 
aangaf bij de beoordeling van ongevallen overkomen tijdens de rusttijd op 
het werk, nam het Hof van Cassatie in de vorige peri ode ook een principieel 
standpunt in met betrekking tot de ongevallen, overkomen aan werknemers 
die door hun werkgever worden belast met een opdracht buiten de onderne
ming. Zij worden geacht tijdens de hele duur van hun opdracht onder het 
gezag van de werkgever te staan en wanneer hen een ongeval overkomt op 
een tijdstip waarop zij geen effectieve arbeidsprestaties verrichten, zal het 
vermoeden van causaal verband met de arbeidsovereenkomst slechts wor
den weerlegd indien wordt aangetoond dat zij geen normaal gebruik maak
ten van de rusttijd (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1099 e.v., zie ook 
hoven, nr. 53). 

Opdat deze principes zouden kunnen worden toegepast, is uiteraard vereist 
dat de werknemer effectief met een opdracht buiten de onderneming werd 
belast en wanneer het arbeidshof vaststelt dat zijn verblijf in een buitenland
se vakantieclub, georganiseerd door een leverancier van de werkgever, een 
louter toeristisch karakter had, oordeelt het terecht dat de werknemer 
gedurende dit verblijf zijn arbeidsovereenkomst niet uitvoerde (Cass., 17 
oktober 1988, Pas., 1989, I, 167 en R. W., 1988-89, 960). Er is evenmin 
sprake van een permanente opdracht buiten de onderneming wanneer een 
werknemer via een telefoon in de auto en een semafoon permanent bereik
baar blijft voor zijn werkgever, maar toch telkens thuis gaat slapen. Het 
ongeval dat hem overkomt op een ogenblik dat hij 's avonds na een 
avondmaal bij vrienden naar huis rijdt, is dan ook geen arbeidsongeval 
(Arbh. Brussel, 17 november 1986, T.S.R., 1986, 548). 

Wel belast met een opdracht buiten de onderneming, is een groep monteurs 
die in de Duitse Bondsrepubliek verblijven om er voor rekening van hun 
werkgever zuiveringsstations te installeren. Wanneer zij er na vijf weken een 
eerste project beeindigd hebben en in de wagen van de ploegbaas doorrijden 
naar een andere stad om er eveneens een nieuwe installatie te monteren, 
maakt deze rit deel uit van hun opdracht en verplaatsen zij zich in de 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst (Cass., 17 november 1983, Arr. 
Cass., 1983-84, 310 en Pas., 1984, I, 292, bevestigt Brussel, 23 december 
1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10.583, zievorig overzicht, T.P.R., 1984, 1107). 
Ook de ambtenaar van het ministerie van defensie die voor enkele dagen 
naar de Bondsrepubliek moet om er een opdracht te vervullen wordt van 
vertrek tot terugkeer geacht zijn ambt uit te oefenen. Valt hij 's nachts uit 
het stapelbed dat hem door de plaatselijke commandant ter beschikking 
werd gesteld, dan zijn de letsels die hieruit voortvloeien het gevolg van een 
arbeidsongeval (Arbh. Luik, 12 januari 1987, T.S.R., 1988, 136). 

Het criterium van het normaal gebruik van de rusttijd blijkt weinig ruimte 
te bieden om correcties aan te brengen op deze vrij extensieve interpretatie. 
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Een buschauffeur verzorgt voor zijn werkgever een rondreis van een zeven
tal dagen in het buitenland. Op de avond van de vijfde dag neemt hij met 
zijn passagiers deel aan een boottocht, waarna hij in hun gezelschap in het 
hotel danst en ~en glas drinkt en blijkbaar in een handgemeen verwikkeld 
raakt waarbij hij een slag in het oog krijgt. Gelet op het feit dat hij de 
volgende dag een rit van slechts tweehonderd kilometer voor de boeg had, 
werd hij geacht op normale wijze zijn vrije tijd te hebben gebruikt (Arbh. 
Gent, 2 oktober 1986, B. T.S.Z., 1987, 93, noot ELST, R., J. T. T., 1987, 114 
en T.S.R., 1986, 484). Dit gold a fortiori voor een handelsvertegenwoordi
ger die precies de opdracht kreeg van zijn werkgever, een verffabrikant, om 
het avondfeest van een schilders- en behangersvereniging bij te wonen. Dit 
feest bestond uit een avondmaal, gevolgd door dans waaraan de betrokke
ne, lid van een dansclub enthousiast deelnam. Omstreeks twee uur 's nachts, 
toen hij reeds op het punt stond naar huis te vertrekken, voert hij er met 
zijn echtgenote nog een vrij spectaculaire dans uit, tijdens dewelke hij 
bezwijkt aan een hartinfarct. Het Arbeidshof te Gent was van oordeel dat 
,een dergelijke gedraging, die uitsluitend bestaat in het uitoefenen van zijn 
liefhebberij, niet meer kan worden beschouwd als de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst" (Arbh. Gent, afd. Brugge, 14 februari '1985, De 
Verz., 1986, 53, noot L. V. G.). Consequent vernietigde het Hof van Cassatie 
dit arrest, want de vaststelling dat de uitdrukkelijke opdracht het feest bij 
te wonen impliceerde dat de werkgever gedurende het hele avondfeest het 
recht had gezag uit te oefenen over de betrokken werknemer. De loutere 
vaststelling dat dansen ook zijn liefhebberij was en dat hij er zich uitbundig 
aan overgegeven had, volstond dan ook niet om het wettelijk vermoeden 
van causaliteit te weerleggen (Cass., 27 januari 1986, De Verz., 1986, 545, 
noot L.V.G.; inmiddels werd deze zaak na verwijzing beslecht door Arbh. 
Antwerpen, 18 juli 1989, onuitg., A.R. nr. 213/87, dat besliste tot het 
bestaan van een arbeidsongeval). 

Brengt de opdracht en het hiermee gepaard gaande verblijf in het buitenland 
ten slotte een verhoogd risico met zich mee om het slachtoffer te worden 
van een situatie van oorlog en oproer, dan zal ook dit risico voor de 
werknemer gedekt worden door de Arbeidsongevallenwet (zie boven, nr. 
52). 

56. ZEELIEDEN - Gelijklopend hiermee is ook de rechtspraak over de 
ongevallen overkomen aan zeelieden. Reeds in het vorig overzicht kon 
melding worden gemaakt van het dodelijk ongeval overkomen aan een 
zeeofficier die na het bereiken van de haven van Santos de toestemming 
krijgt om een toeristische uitstap te maken naar Sao Paulo met een lijnbus, 
die bij de terugrit in een ravijn terechtkomt. Het Hof van Cassatie ging er 
ook hier van uit dat de betrokkene zich op dat ogenblik tijdens de uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst bevond, en dat het vermoeden dat het onge
val hem ook door de uitvoering van deze overeenkomst was overkomen, 
slechts kon weerlegd worden wanneer aangetoond werd dat het hem over-
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kwam op een ogenblik dat hij persoonlijke bezigheden verrichtte die buiten 
een normale vrijetijdsbesteding vallen (Cass., 26 april1982, R. W., 1983-84, 
501, De Verz., 1982, 544, J.T., 1983, 2766, J.T.T., 1982, 312 en T.S.R., 
1982, 538, zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1103). Thans besliste het 
Arbeidshof te Brussel - na verwijzing - dat de beschreven uitstap voor 
een jonge zeeofficier ,uiteraard een normaal intellectueel en fysiek verzet 
is dat tot een tijdsgebonden normale vrijetijdsbesteding behoort" (Arbh. 
Brussel, 2 april1984, R. W., 1984-85, 53, noot HuYs, J. en B. T.S.Z., 1984, 
657, noot VERMEIREN, J.). Door de klemtoon te leggen op de onvermijde
lijke beperkingen die de professionele situatie met zich bracht voor de 
vrijetijdsbesteding, werd meteen ook opnieuw aanknoping gevonden met 
het basiscriterium dat deze materie beheerst: wordt de werknemer door het 
bestaan van zijn arbeidsovereenkomst al dan niet nog in zijn vrijheid 
beperkt. 

Het Arbeidshof te Antwerpen paste deze beginselen ook toe op de situatie 
van een matroos op een binnenschip, die zich tijdens de vaart permanent 
ter beschikking diende te houden van de werkgever en ook aan boord 
logeerde. Het ongeval dat hem overkwam op een ogenblik dat hij tijdens 
deze vaart van enkele uren vrijaf gebruik maakte om thuis een aantal 
papieren af te halen in verb and met zijn vakantiegeld, werd dan ook geacht 
een arbeidsongeval sensu stricto te zijn (Arbh. Antwerpen, 19 februari 1985, 
R.W., 1985-86,2365 (verkort) en J.T.T., 1985, 407). 

57. 0NGEVAL TIJDENS HET LAATSTE TRAJECT - Van handelsvertegen
woordigers wordt in regel aangenomen dat zij onder werkgeversgezag staan 
vanaf hun vertrek uit tot hun terugkeer in hun verblijfplaats (Cass., 18 juni 
1975, Arr. Cass., 1975, 1107, Pas., 1975, I, 1001, R. W., 1975-76, 608, 
J.T.T., 1976, 258 en T.S.R., 1976, 87; Arbh. Brussel, 14 september 1987, 
Soc. Kron., 1988,385 (samenvatting)). HetArbeidshofte Gent was evenwel 
van oordeel dat het hier niet om een absoluut principe gaat, dat tot gevolg 
zou hebben dat de bewijslast over het vereiste ,tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst" zou worden omgekeerd. Wanneer blijkt dat een 
zeer belangrijke chronologische onderbreking ligt tussen het laatste zaken
bezoek en een verkeersongeval op het traject naar huis, is dan ook geen 
sprake van een arbeidsongeval (Arbh. Gent, 17 mei 1984, Verzekerings
wereld, 1985, januari, 41; analoog: Arbh. Brussel, 2 januari 1984, De Verz., 
1984, 617 en R.G.A.R., 1985, nr. 10.999). Blijkt de vertegenwoordiger 
evenwel slechts omstreeks middernacht zijn laatste klant te hebben verlaten, 
dan is ook het ongeval dat hem iets voor een uur overkomt een arbeidsonge
val. Door het nachtelijke uur werd het feit dat hij zich niet op de meest voor 
de hand liggende weg naar huis bevond, toegeschreven aan een vergissing, 
daar waar het hebben van een bureau in het bedrijf niet relevant werd 
geacht, omdat de betrokkene er niet na elke dagtaak heentrok (Arbh. Luik, 
25 juni 1984, T.S.R., 1984, 398). Ook de chauffeur die na een zware dag 
eerst een tweetal uur zijn rit onderbreekt om iets te eten en wat te rusten, 
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werd tijdens de verdere duur van de rit geacht zonder meer zijn overeen
komst verder uit te voeren (Arbrb. Luik, afd. Namen, 4 oktober 1988, Soc. 
Kron., 1989, 341). 

Hoewel deze uiteenlopende uitspraken in eerste instantie steunen op een 
louter feitelijke appreciatie, die overigens in regel kan worden bijgetreden, 
is het de vraag of zij aile met succes de cassatietoets zouden doorstaan. 
Recent stelde het Hof van Cassatie in deze aangelegenheid terug orde op 
zaken en keerde daarbij naar ons oordeel wei degelijk de bewijslast om door 
een consequente toepassing te maken van artikel 7 van de Arbeidsongeval
lenwet. Als principe herhaalde het Hof dat, wanneer de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst pas eindigt op het ogenblik dat de werknemer na zijn 
dagtaak in zijn verblijfplaats is teruggekeerd, het ongeval dat hem tijdens 
die terugkeer overkomt, een arbeidsongeval sensu stricto is, tenzij het hem 
overkomt op een ogenblik dat hij zijn terugkeer om persoonlijke redenen 
heeft onderbroken, oak a! bevindt hij zich dan geografisch op het traject 
naar zijn verblijfplaats. Om dit laatste aan te nemen volstaat het evenwel 
niet vast te steilen dat er abnormaal veel tijd is verlopen tussen het tijdstip 
waarop het slachtoffer zijn laatste taak beeindigde en het tijdstip waarop 
het ongeval gebeurde (Cass., 26 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 102, 
Pas., 1989, I, 91, B. T.S.Z., 1989, 137, noot ELST, R., R. W., 1988-89, 881 
(verkort), J.T.T., 1989, 109 en T.S.R., 1988, 424). Eenmaal wordt vastge
steld dat de werknemer vanaf zijn vertrek thuis tot zijn terugkeer zijn 
arbeidsovereenkomst uitvoert, wordt met andere woorden elk ongeval dat 
zich tussen deze twee polen voordoet, meteen ook vermoed aan de uitvoe
ring van de overeenkomst toe te schrijven te zijn. Om dit vermoeden te 
weerleggen dient de verzekeraar dan effectief - zij het met aile middelen 
van recht, vermoedens inbegrepen- aan te tonen dat de werknemer zijn 
terugkeer om persoonlijke redenen had onderbroken. Wanneer een taxi
chauffeur, wiens diensturen lopen van 17.00 tot 5.00 uur, omstreeks 23.30 
uur om onbekend gebleven redenen zijn wagen parkeert in de nabijheid van 
zijn waning en kort na het uitstappen overreden wordt, beslist het arbeids
hof dan ook terecht dat dit ongeval hem is overkomen op het werk, zonder 
nog te moeten specificeren dat hij op dat ogenblik nog onder het gezag van 
de werkgever stond (Cass., 9 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1366 en Pas., 
1985, I, 1227). Aangezien het ongeval zich aldus manifesteerde tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, werd het ook vermoed door de 
uitvoering ervan overkomen te zijn en het arbeidshof had blijkbaar vastge
steld dat enkel door de onzekerheid omtrent de motieven de verzekeraar dit 
vermoeden niet ontzenuwde. 

58. VERVOER VAN WERKNEMERS - Tijdens ons vorig overzicht moesten 
wij vaststeilen dat de rechtspraak verre van eensgezind is omtrent de 
precieze kwalificatie van ongevailen die zich voordoen ter gelegenheid van 
een vervoer van werknemers, georganiseerd door de werkgever (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1984, 1106 e.v .) en deze vaststelling blijft ook nu gelden. 
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Het belang van de vraag of de werknemer op een dergelijk ogenblik onder 
het gezag van de werkgever staat, dan wel op weg is naar of van het werk, 
blijft nochtans geenszins louter theoretisch. Het antwoord erop is immers 
niet aileen bepalend voor de precies aan te tonen elementen (en meteen te 
weerleggen vermoedens), maar ook en vooral voor het aldan niet openblij
ven van de mogelijkheid een burgerlijke vordering in te stellen tegen de 
persoon die voor het ongeval aansprakelijk is. Bij een arbeidsongeval sensu 
stricto zullen de getroffene of zijn nabestaanden noch de werkgever, noch 
een werkmakker kunnen aanspreken, tenzij in het uiterst uitzonderlijke 
geval waarin deze opzettelijk het ongeval zouden veroorzaakt hebben. Bij 
een ongeval op de weg naar of van het werk kan tegen elke aansprakelijke 
een burgerlijke vordering worden ingesteld (zie verder, nr. 110). Het is dan 
ook wellicht omwille van deze grote praktische consequenties van de geko
zen oplossing dat een dermate grote divergentie blijft bestaan in de uitspra
ken over deze materie en sommigen zullen hierin ongetwijfeld een argument 
te meer zien om een afschaffing van de ,burgerlijke immuniteit" van 
werkgever en werkmakkers te bepleiten (zie o.m. VAN LANGENDONCK, J., 
,Arbeidsongeval en aansprakelijkheid", T.S.R., 1988, 73-88). 

Vrij gelijklopend blijft de rechtspraak nog wanneer het vervoer duidelijk 
kadert binnen de uitvoering van een welomschreven opdracht: werknemers 
moeten naar een beurs (Arbh. Luik, 9 februari 1987, R.G.A.R., 1989, nr. 
11.457), naar een cursus (Antwerpen, 19 december 1986, De Verz., 1987, 
325, noot KONINGS, C.) en rijden daar samen heen, al dan niet in een 
firmawagen of worden door de werkgever na het werk op een etentje 
uitgenodigd, waarna een van hen de werkgever in diens wagen naar huis 
moet brengen (Arbrb. Leuven, 18 mei 1989, R. W., 1989-90, 202 en J. T. T., 
1989, 378). In deze gevallen werd telkens geoordeeld dat de verplaatsing deel 
uitmaakt van de uitvoering van de concrete ,opdracht", zodat de werkne
mers op dat ogenblik onder het gezag bleven van hun werkgever en het hen 
overkomen ongeval een arbeidsongeval sensu stricto was (vgl. boven, nr. 
55). Toch is ook hier reeds een eerste dissonant merkbaar: het Arbeidshof 
te Luik was van oordeel dat twee werknemers die na een werkvergadering 
te Brussel samen terug naar hun verblijfplaats in het Luikse reden, op dat 
ogenblik niet meer onder het gezag van de werkgever stonden, aangezien 
deze niet de minste inspraak had bij de keuze van het traject en het tijdstip 
van terugkeer (Arbh. Luik, 13 mei 1985, Jur. Liege, 1986, 353). Meteen kon 
de passagier een burgerlijke vordering instellen tegen zijn collega, die de 
wagen bestuurde en die aansprakelijk was gesteld voor het ongeval. 

De eensgezindheid is, zeker wat de motivering betreft, helemaal zoek bij de 
kwalificatie van ongevallen tijdens het vervoer van werknemers met een 
minibus van de werkgever, zoals dit vaak in de bouwsector plaatsvindt. Het 
Arbeidshof te Gent bleef consequent van oordeel dat de vervoerde werkne
mers tijdens dit vervoer niet onder het gezag van de werkgever staan, zij 
het in een geval omdat niet uitdrukkelijk werd aangetoond dat het gebruik 
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van deze vervoerswijze werkelijk verplicht was (Arbh. Gent, 16 oktober 
1986, J.T.T., 1987, 113 en T.S.R., 1987, 102), in een ander geval omdat 
voor de duur van de terugkeer van de werf naar de zetel van het verblijf 
- in tegenstelling tot de heenreis - geen loon meer werd betaald (Arbh. 
Gent, afd. Brugge, 8 maart 1984, Verzekeringswereld, 1985, maart, 34, 
noot MERTENS, A.). Oak het Hofvan Beroep te Brussel opteerde voor deze 
oplossing, zij het louter op basis van de vaststelling ,dat het slachtoffer bij 
ontstentenis van aanvatting van zijn taak nag niet onder de leiding van de 
werkgever was" (Brussel, 18 september 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.103). 
Werd de getroffene- een schoonmaakster- evenwel meegevoerd in de 
vrachtwagen van de werkgever en werd hierbij verbod opgelegd om uit te 
stappen voor een welbepaalde plaats, dan bleef zij gedurende dit vervoer 
onder werkgeversgezag (Brussel, 21 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 947, 
noot SIMAR, N.). V oar het Arbeidshof te Brussel volstond het dan weer dat 
de getroffen werknemers regelmatig gebruik maakten van dit vervoer, daar 
waar zij, eenmaal zij in de bus waren gestapt, niet meer vrij waren om te 
reizen zoals zij wilden, om te beslissen tot het bestaan van een arbeidsonge
val sensu stricto (Arbh. Brussel, 27 oktober 1986, R.G.A.R., 1989, nr. 
11.537, noot HIRSCH, J.). Opnieuw brengt de cassatierechtspraak geen 
uitsluitsel in deze in eerste instantie puur op feitelijke interpretatie gesteunde 
materie. De rechter beslist wettig tot de afwezigheid van werkgeversgezag 
tijdens een gemeenschappelijke rit van de zetel van de onderneming naar 
een werf wanneer hij heeft vastgesteld dat deze als loutere vervoersfaciliteit 
zonder enig verplichtend karakter geregeld was (Cass., 25 juni 1986, Arr. 
Cass., 1985-86, 1466, Pas., 1986, I, 1321 , R. W., 1986-87, 2087 en J. T., 
1987, 197 (verkort) en De Verz., 1987, 275, noot L.V.G.). Eveneens naar 
recht gemotiveerd is de beslissing dat een ongeval tijdens een rit van een werf 
naar de zetel van het bedrijf wel onder het gezag van de werkgever doorgaat, 
wanneer de rechter eerst heeft vastgesteld dat de werknemer verplicht was 
naar de zetel van de onderneming te komen, van waaruit hij door zijn 
werkgever naar een werfwerd meegevoerd, in totale afhankelijkheid (Cass., 
10 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1395, Pas., 1985, I, 1270, R. W., 1985-86, 
1296 (verkort), J. T. T., 1986,223, R.G.A.R., 1986, nr. 11.102 en T. V.B.R., 
1986, Ill, bevestigt Arb h. Gent, afd. Brugge, 14 juni 1984, T. V.B.R., 1986, 
127, dat op zijn beurt Arbrb. Brugge, 26 mei 1983, T. V.B.R., 1986, 136, 
had hervormd; de eerste rechter had geoordeeld dat de werknemer helemaal 
niet aangewezen was op de werkgever voor zijn terugkeer naar de zetel van 
het bedrijf en hiervoor met name gebruik had kunnen maken van het 
openbaar vervoer). 

Het komt ons voor dat een louter consequent doortrekken van het funda
mentele criterium, met name de vrijheidsbeperking van de werknemer, 
zeker wanneer dit op dezelfde extensieve wijze zou worden gehanteerd als 
in de situaties waarin de vraag naar een mogelijke burgerlijke vordering 
achterwege blijft, in de regel zou leiden tot de conclusie dat de vervoerde 
werknemers, net als de bestuurder van de wagen, tijdens de rit onder het 
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gezag van de werkgever blijven. Ongetwijfeld gei:nspireerd door de vaak 
onbillijke gevolgen waartoe dit aanleiding zou geven op het vlak van de 
burgerlijke vordering, kiest een meerderheid van de gepubliceerde recht
spraak evenwel voor de thesis dat het werkgeversgezag hier achterwege 
blijft, tenzij het vervoer deel uitmaakt van een specifieke opdracht. 

§ 4. Begrip ongeval op de weg naar of van bet werk 

59. PRINCIPES- Luidens artikel8 van de Arbeidsongevallenwet wordt ook 
het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, beschouwd 
als een arbeidsongeval en in essentie dekt dit begrip twee groepen van 
ongevallen. De basisvorm bestaat uit de ongevallen die de werknemer 
overkomen op het normale traject dat hij moet afleggen om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd. Bij 
uitbreiding slaat dit begrip even wei ook op de ongevallen overkomen op een 
traject dat met de weg naar of van het werk wordt gelijkgesteld. 

Een causaliteitsvereiste, zoals bij arbeidsongevallen sensu stricto, ontbreekt 
hier en met name werd de vroeger bestaande vereiste dat het ongeval 
voortvloeide uit een ,risico inherent aan de arbeidsweg" door de Arbeids
ongevallenwet uitdrukkelijk achterwege gelaten. Deze voorwaarde bleef wei 
nog behouden in het specifieke regime dat van toepassing is op het 
N.M.B.S.-personeel en boven formuleerden wij onze bedenkingen bij de 
rechtsgeldigheid van althans dit aspect (zie boven, nr. 8). Terecht werd erop 
gewezen dat het achterwege blijven van deze vereiste in de Arbeidsongeval
Ienwet niet kan worden herleid tot een Ioutere omkering van de bewijslast, 
zodat het aanbod van de verzekeraar om aan te tonen dat een op de weg 
van het werk overkomen ongeval volkomen vreemd was aan de professio
nele toestand van de getroffene, irrelevant is (Arbh. Luik, 18 juli 1985, De 
Verz., 1986,77, nootL.V.G., bevestigtArbrb. Namen, 4april 1984, J.T.T., 
1984, 393, fur. Liege, 1984, 338 en Rev. Reg. Dr., 1984, 251). De feiten 
die tot deze beslissing aanleiding gaven, waren nochtans extreem te noemen: 
een werknemer werd op de terugweg naar huis, blijkbaar net voor het 
bereiken van zijn woning, neergeschoten door de minnaar van zijn echtge
note en nadat de dader werd veroordeeld door het hof van assisen, spreekt 
de weduwe de arbeidsongevallenverzekeraar aan. Aangezien de getroffen 
werknemer zich op het ogenblik van het ,ongeval" op het normale traject 
bevond, werden haar de vergoedingen op basis van de Arbeidsongevallen
wet toegekend en werd terecht geen rekening gehouden met het argument 
dat, indien de doodslag had plaatsgevonden op een ogenblik dat de getroffe
ne nog zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren was, de verzekeraar wei 
het causaliteitsvermoeden uit artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet had 
kunnen weerleggen. Sterker nog trouwens was de zaak waarin de arbeidson
gevallenrente werd opgeeist door een weduwe die zelf haar man had 
vermoord op een ogenblik dat hij zich naar het werk begaf. Ook hier werd 
aanvaard dat , ,de werknemer beschermd wordt door de Arbeidsongevallen-
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wet zodra hij zich op het normale traject begeeft", hoewel terecht de 
toekenning van een rente werd geweigerd aan de weduwe, die opzettelijk 
de dood van haar echtgenoot had veroorzaakt (Arbh. Brussel, 30 mei 1988, 
Rechtspr. Arb. Br., 1988, 336, zie verder, nr. 64). 

Oak tijdens de besproken periode lag het aantal gepubliceerde uitspraken 
over de problematiek van de ongevallen op de weg naar of van het werk 
vrij hoog (voor een beknopte stand van zaken eind 1986: PERSYN, C., 
, W ordt de arbeidsweg steeds Ianger? Overzicht van de recentste recht
spraak over de ongevallen op de weg naar en van het werk", Or., 1986, 
230-235). Bij de bespreking ervan richten wij ons opnieuw naar de sleutelbe
grippen verblijfplaats, plaats waar hij werkt, normaal traject en gelijkgestel
de trajecten. 

60. VERBLIJFPLAATS- E~el wanneer de werknemer effectiefvanuit zijn 
verblijfplaats is vertrokken of ernaar terugkeert, kan een ongeval dat hem 
onderweg overkomt, mogel"jk een ongeval op de weg naar of van het werk 
vormen. Het bewijs hiervan moet dan oak worden aangebracht door de 
getroffene of zijn nabestaanden en het arbeidshof dat besluit tot het bestaan 
van een arbeidswegongeval ,omdat niet bewezen werd dat de getroffene 
van een andere plaats dan zijn verblijfplaats kwam", verlegt ten onrechte 
deze bewijslast (Cass., 17 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 98, Pas., 
1985, I, 80, J. T. T., 1985, 200 en T.S.R., 1985, 41). Betwistbaar lijkt ons 
dan oak de - na verwijzing in dezelfde zaak gewezen - beslissing van het 
Arbeidshof te Bergen, waarin wordt vastgesteld ,dat het ongeval zich 
voordeed op het normale traject tussen de verblijfplaats en de onderneming, 
zodat niet moet worden aangetoond dat de werknemer oak werkelijk vanuit 
zijn verblijfplaats vertrok". Het arbeidshof voegt er wei aan toe dat geen 
enkel element toelaat te twijfelen aan de oprechtheid van de verklaring van 
de getroffene hieromtrent (Arbh. Bergen, 7 oktober 1988, J. T. T., 1989, 112 
en J.L.M.B., 1989, 758; vgl. Arbh. Brussel, 25 april1988, De Verz., 1989, 
52, noot L.V.G., Soc. Kron., 1989, 149 en Rechtspr. Arb. Br., 1988, 329 
(impliciet) en vooral Cass., 8 maart 1973, Arr. Cass., 1973, 664, Pas., 1973, 
I, 629, J.T., 1973, 288, De Verz., 1973, 543 en Verzekeringswereld, 1976, 
313 (samenvatting), gewezen in verenigde kamers). 

De tekst zelf van artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet laat toe dat de 
werknemer meer dan een verblijfplaats heeft, maar reeds in ons vorig 
overzicht kon melding worden gemaakt van het cassatiestandpunt dat het 
onmogelijk is tegelijkertijd verschillende verblijfplaatsen te hebben. Wan
neer met name blijkt dat een werknemer enkel tijdens de weekends effectief 
bij zijn verloofde woont, haar tijdens de week enkel regelmatig bezoekt en 
naderhand telkens bij zijn ouders gaat overnachten, kan de flat van zijn 
verloofde tijdens de week niet als zijn verblijfplaats worden beschouwd 
(Cass., 3 oktober 1983, Arr. Cass., 1983-84, 105, Pas., 1984, I, 103, R. W., 
1983-84, 2955, J.T., 1984, 105 (verkort), J.T.T., 1984, 142, R.G.A.R., 
1985, nr. 10.956, Soc. Kron., 1984, 133 en T.S.R., 1983, 495, zie oak vorig 
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overzicht, T.P.R., 1984, 1111). Deze principes werden in de thans bespro
ken periode bij herhaling toegepast door de rechtspraak. Zo werd het 
ongeval overkomen op maandagmorgen aan de werknemer die ieder week
end bij zijn verloofde verbleef (Arbrb. Gent, 24 maart 1986, R. W., 1985-86, 
2912 (verkort)), geacht zich te situeren op de weg naar bet werk, omdat het 
traject vanuit een - weliswaar tijdelijke - verblijfplaats was aangevat. 
Oak een werkneemster die tijdens de week een flat huurde tegenover de 
kliniek waar ze werkte, maar die alle weekends bij haar ouders doorbracht, 
had hierdoor meteen een weekverblijfplaats en een weekendverblijfplaats 
(Arbh. Luik, afd. Neufchiiteau, 21 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1121; over 
de problematiek bij een ongeval dat zich voordeed nadat betrokkene op 
zondagavond de ouderlijke waning had verlaten om zich naar haar ,week
verblijf" te begeven om op maandag tijdig bet werk te kunnen aanvatten: 
zie verder, nr. 67). Telkens wordt evenwel de nadruk gelegd op het feit dat 
de verblijfplaats een bestendig karakter moet hebben en er minstens tijdelijk 
met een zekere vastheid en regelmaat moet worden verbleven (zie oak Arb h. 
Luik, 12 maart 1986, J.L.M.B., 1987, 786 (samenvatting), noot SIMAR, N.). 
Dit werd niet geacht het geval te zijn wanneer bet slachtoffer niet de 
bedoeling had zijn verblijfplaats te vestigen in de waning van zijn schoon
moeder en er enkel een nacht , , thuiswachtte' ', oak al zou dit reeds een 
aantal keren gebeurd zijn (Arbh. Gent, 3 oktober 1985, T.S.R., 1986, 257 
(samenvatting)), maar evenmin wanneer hij ingevolge de jaarlijkse vakantie 
van zijn ouders elke middag ging eten bij de ouders van de verloofde van 
zijn pleegzuster (Arbh. Gent, 6 oktober 1988, J. T. T., 1989, 371). Deze 
laatste stellingname lijkt :vrij streng, maar maakt een correcte toepassing 
van de vigerende beginselen. Er werd immers vastgesteld dat de getroffene, 
die blijkbaar in de namiddag werkte, zowel zijn nachten als voormiddagen 
thuis doorbracht en eerst tegen de middag vanuit deze verblijfplaats vertrok 
naar de plaats waar hij kon meeeten. Zander veel motivering nam het 
Arbeidshof te Luik dan weer aan dat een werknemer die een periode van 
arbeidsongeschiktheid bij zijn toekomstige schoonouders doorbrengt, daar 
oak verblijft, zodat bet traject dat hij er aanvat om zich naar een (door de 
ploegbaas aangewezen) geneesheer te begeven, start vanuit zijn verblijf
plaats (Arbh. Luik, 13 mei 1987, J. T. T., 1988, 75 en J.L.M.B., 1987, 957). 
Vrij bijzonder ten slotte was de situatie van een werknemer die in de week 
verbleef in een hotelkamer nabij een werf in Virton, waar hij op vrijdaga
vond evenwel enkel kwam om zich te wassen en de rekening te vereffenen, 
waarna hij naar zijn vaste woonplaats in Stavelot trok. Op een woensdag 
werd hij plots naar een andere werf overgeplaatst, en de vrijdag erna keert 
hij voor bet laatst van het werk naar zijn hotelkamer in Virton terug. Op 
het daaropvolgende traject naar Stavelot wordt hij het slachtoffer van een 
ongeval. Het Arbeidshof te Luik oordeelde dat het ongeval kon worden 
gesitueerd op het traject tussen zijn tijdelijke verblijfplaats en zijn woon
plaats en erkent het als een ongeval op de weg van bet werk (Arbh. Luik, 
4 juni 1987, J. T. T., 1988, 394). Deze motivering lijkt ons strijdig met het 
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reeds aangehaalde principe dat het onmogelijk is om op hetzelfde tijdstip 
twee verblijfplaatsen te hebben, zodat in casu toepassing diende gemaakt 
te worden van de gewone jurisprudentiele criteria die gelden bij het maken 
van een omweg (wat het arrest overigens volkomen subsidiair doet). Anders 
is de toestand wanneer de overnachting in een hotelkamer deel uitmaakt van 
de globale ,opdracht" van de werknemer, die zich dan ook tijdens de 
verplaatsing naar bet hotel onder het gezag van de werkgever bevindt 
(Arbrb. Brussel, 15 oktober 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.193 enRechtspr. 
Arb. Br., 1985, 420, zie ook boven, nr. 55). 

De weg naar of van het werk eindigt of begint noodzakelijk met het 
overschrijden van de dorpel van de hoofd- of tweede verblijfplaats van de 
werknemer, maar ook over deze grens blijkt de rechtspraak niet eenduidig. 
Een werkneemster die haar waning verliet via het terras, maar daarbij ten 
val kwam, bevond zich op dat ogenblik volgens de Arbeidsrechtbank te 
Tongeren nog niet op de weg naar het werk. Ret terras behoorde immers 
tot de private gedeelten van de waning (Arbrb. Tongeren, 24 mei 1983, 
R. W., 1984-85, 691 (verkort)). Een werkneemster die langs de achterdeur 
haar waning verliet en een been brak op de trappen tussen een overdekt 
koertje en het pad dat naar haar garage leidde, had daarentegen naar het 
oordeel van het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, wei reeds haar 
verblijfplaats verlaten (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 5 november 1986, 
Soc. Kron., 1987, 238). Deze laatste visie sluit wellicht het best aan bij de 
oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, want het drempelcriterium 
houdt in dat de grens van de eigenlijke waning waar het prive-Ieven zich 
afspeelt, overschreden werd (VAN EECKHOUTTE, W., Rechtsjiguren van het 
personen- en jamilierecht in het sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Klu
wer, 1985, 13; PERSYN, C., ,Wordt de arbeidsweg steeds Ianger?", Or., 
1986, 230). Dit is ook duidelijk nog niet het geval voor de werknemer die 
om het Ieven gebracht wordt op een ogenblik dat hij, op de weg van het 
werk, het prive pad opgaat dat leidt naar de achterkant van zijn waning 
(Arbrb. Namen, 4 april 1984, J. T. T., 1984, 393, Jur. Liege, 1984, 338 en 
Rev. Reg. Dr., 1984, 251, bevestigd door Arbh. Luik, 18 juli 1985, De 
Verz., 1986, 77, noot L.V.G.). 

61. PLAATS WAAR HIJ WERKT- Aan het andere uiteinde van de arbeids
weg wacht noodzakelijk de plaats waar de werknemer werkt en verwijzend 
naar wat boven gezegd werd over de notie ,tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst", kan dit begrip worden omschreven als de plaats 
waar hetzij effectief, hetzij virtueel het recht van de werkgever om gezag 
uit te oefenen, van kracht is (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1112). 
Eenmaal de arbeidsovereenkomst is beeindigd - en bij een ontslag om 
dringende reden gebeurt dit onmiddellijk, ook al heeft de werknemer nog 
geen kennis genomen van de hem betekende ontslagbrief- kan de werkne
mer zich dan ook niet meer ,naar de plaats waar hij werkt" begeven. Werd 
de ontslagbrief verstuurd op maandag 3 december, dan kan het ongeval dat 
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de ontslagen werknemer overkomt wanneer hij op woensdag 5 december 
wellicht nog uit onwetendheid naar de onderneming komt, zich niet hebben 
voorgedaan op de weg naar het werk (Arbh. Luik, 28 november 1988, 
J. T. T., 1989, 369 en Soc. Kron., 1989, 310, noot JACQMAIN, J.; men notere 
even wei dat dergelijk traject, indien het om welomschreven motieven wordt 
afgelegd, uitdrukkelijk wordt gelijkgesteld met de weg naar het werk door 
art. 8, par. 2, 6° Arbeidsongevallenwet: zie boven, nr. 2 en verder, nr. 65). 

Het recht om gezag uit te oefenen kan eventueel reeds bestaan vooraleer een 
werkneemster zich effectief in haar eigenlijke bureau bevindt of nadat zij 
dit heeft verlaten, en met name op het ogenblik dat zij op weg van of naar 
dit lokaal op de terreinen van de onderneming wordt aangereden door een 
heftruck (Cass., 20 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 706, Pas., 1981, I, 
688 en R. G.A.R., 1984, nr. 10.807, waar ten onrechte 21 februari 1981 als 
datum wordt vermeld). Blijkt echter dat de bedrijfsparking eigenlijk als een 
onderdeel van de openbare weg kan worden beschouwd en spijts een bordje 
,prive eigendom" de facto door om het even wie kan worden gebruikt, dan 
staat de werknemer die er zijn wagen parkeert net voor de aanvang van het 
werk op dat ogenblik nog niet onder het gezag van de werkgever (Arbh. 
Bergen, 31 maart 1987, J.L.M.B., 1987, 950). 

Het te vroeg verlaten van het werk impliceert o.p zich niet dat de werknemer 
zijn weg naar huis niet aanvat vanop de plaats waar hij werkt (Arbh. 
Brussel, 14 december 1987, R. W., 1988-89, 683 en Soc. Kron., 1988, 386 
(samenvatting)). Wordt het vervroegd vertrek evenwel ingegeven door het 
verrichten van een boodschap met een !outer prive karakter en had de 
werknemer bovendien de intentie na deze boodschap terug te keren naar de 
onderneming om er vervolgens met zijn auto langs de gewone weg terug naar 
huis te rijden, dan bevindt hij zich gedurende de boodschap noch tijdens 
de uitvoering van de overeenkomst, noch op de weg van het werk (Arbrb. 
Brussel, 19 december 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 67). In beide gevallen 
werd het dan ook - althans in hoofdorde - overbodig geacht de feiten 
te toetsen aan de gebruikelijke criteria inzake omweg en onderbreking (zie 
ook verder, nr. 63 en nr. 67). 

Artikel 8, par. 1 van de Arbeidsongevallenwet stelt ook uitdrukkelijk een 
aantal welomschreven situaties gelijk met de plaats waar gewerkt wordt, 
waaronder het met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de 
werkgever vervullen, op de plaats waar de werknemer werkt, van een 
opdracht als vakbondsafgevaardigde of vertegenwoordiger van de werkne
mers, ook buiten de arbeidsuren (art. 8, par. 1, derde lid, 1° Arbeidsonge
vallenwet) of het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad 
of het veiligheidscomite (art. 8, par. 2, derde lid, 2° Arbeidsongevallenwet; 
voor een impliciete toepassing: Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 9 april 
1986, R. W., 1987-88, 512). Het Arbeidshof te Luik ging ervan uit dat de 
aldus in de wettekst opgenomen situaties !outer exemplatief zijn, zodat ook 
de werknemer die deelneemt aan de vergadering van de centrale van zijn 
vakbond op dat ogenblik geacht wordt zich te bevinden op de plaats waar 
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hij werkt. De vergadering had immers onmiddellijk betrekking op bet 
bedrijf waar de betrokkene vakbondsafgevaardigde was en de deelname 
eraan vertoonde dan ook een onmiddellijke band met de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, afd. Namen, 14maart 1988, Soc. Kron., 
1988, 363). Dit was niet bet geval voor een werknemer, eveneens vakbond
safgevaardigde, die deelnam aan een vergadering van de interprofessionele 
confederatie, waarop geen onderwerpen aan bod kwamen die specifiek 
verband hielden met bet bedrijf waarin hij werkte (Arbrb. Luik, 29 maart 
1984, J.T.T., 1984, 394, noot V.P., dat overigens goedkeurend vermeld 
wordt in het hierboven geciteerde arrest van het Arbeidshof te Luik). Naar 
aanleiding van het boger beroep in deze laatste zaak stapte bet Arbeidshof 
te Luik evenwel van deze beperking af en dit op basis van de motivering 
dat de deelname van de werknemer aan deze vergadering hoe dan ook het 
natuurlijk, zo niet noodzakelijk verlengstuk is van zijn activiteit binnen de 
onderneming (Arbh. Luik, 24 mei 1988, J. T. T., 1989, 113 en J.L.M.B., 
1988, 1168; vgl. art. 489, par. 1, derde lid, 1° van het Voorontwerp van 
Wetboek van Sociale Zekerheid, Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid, 
Antwerpen, Kluwer , 1986, 257, waarin het woord , ,aldaar'' wordt weggela
ten). 

62. PLAATS WAAR HIJ WERKT - PERIODE SCHORSING UITVOERING AR
BEIDSOVEREENKOMST - Boven bespraken wij reeds de rechtspraak die 
aanneemt dat ook tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst bepaalde rechten en plichten, voortvloeiend uit die 
overeenkomst, behouden blijven en dat de uitvoering ervan de werknemer 
meteen onder bet gezag van de werkgever plaatst (zie boven, nr. 54). 
Analoog, maar frequenter wordt de vraag gesteld of een werknemer die 
getroffen wordt door een ongeval op een ogenblik dat hij zich tijdens de 
schorsing van de uitvoering van zijn overeenkomst op weg begeeft naar of 
van de plaats waar de uitoefening van een dergelijk recht of verplichting 
plaatsgrijpt, zich op de weg naar of van bet werk bevindt. 

Klassiek is de hypothese waarin een werknemer tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid een geneesheer bezoekt, hetzij om zich te laten 
verzorgen, hetzij om zich aan een controle in opdracht van de werkgever 
of diens verzekeraar te onderwerpen. Gebeurt dit buiten een periode van 
schorsing en wordt het werk onderbroken om een raadgevend arts te 
bezoeken die de betrokkene moet opzoeken om een advies te krijgen over 
het hem door de verzekeraar overgemaakte ontwerp van vergoedingsover
eenkomst, dan blijft hij zowel op weg naar en van als tijdens dit bezoek 
onder het gezag van de werkgever (Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 
18 november 1986, R. W., 1986-87, 2047, noot DHAEYER, Gh.; vgl. noch
tans Cass., 24 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 917, Pas., 1980, I, 905, 
R. W., 1980-81, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., De Verz., 1981, 665 en 
J. T. T., 1980, 348). Vindt bet bezoek even wei plaats tijdens een peri ode van 
arbeidsongeschiktheid en in het kader van de verzorging van de bij een 
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arbeidsongeval opgelopen letsels, dan kan het kabinet van de behandelende 
arts voor de werknemer worden beschouwd als de plaats waar hij werkt. 
Dit is met name het geval wanneer blijkt dat het gaat om de nabehandeling 
door de arts die hem ook onmiddellijk na het ongeval heeft verzorgd en die 
door hem werd geraadpleegd op aanwijzen van de ploegbaas (Arbh. Luik, 
13 mei 1987, J.T.T., 1988, 75 en J.L.M.B., 1987, 957). Het voornoemde 
arrest vermeldt evenwel ook uitdrukkelijk dat de werkgever geen opdracht 
had gegeven om zich op de bewuste dag naar deze dokter te begeven, maar 
dat de werknemer door verder de dokter te raadplegen die hem oorspronke
lijk door de werkgever was aangewezen, zijn arbeidsovereenkomst uitvoer
de. Deze vrij ongelukkige en bovendien verwarrende motivering lijkt ons 
niet conform de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet en in dit verband 
kan worden verwezen naar het cassatiearrest dat een vrij analoog verwoord 
arrest van het Arbeidshof te Brussel vernietigt. Het volstaat niet, aldus het 
Hof van Cassatie, vast te stellen dat de verleende zorgen ,te beschouwen 
zijn als verleend op aanwijzing van de werkgever" om de beslissing te staven 
dat bet kabinet van de dokter voor de werknemer de plaats was waar hij 
werkt. Er moet werkelijk worden vastgesteld dat bet bezoek op de dag van 
het ongeval gebeurde in opdracht of op aanwijzing van de werkgever of dat 
de werknemer zich omwille van concreet vastgestelde feiten op een met de 
arbeidsweg gelijkgesteld traject bevond (Cass., 16 december 1985, Arr. 
Cass., 1985-86, 572, Pas., 1986, I, 495, R. W., 1986-87, 691, J. T., 1986, 692 
(verkort) en J. T. T., 1987, 112). Correcter gemotiveerd is dan ook het arrest 
dat in quasi identieke omstandigheden beslist tot het bestaan van een 
ongeval op de weg van bet werk omdat de werknemer zich op dat ogenblik 
op een met die weg gelijkgesteld traject bevindt (Arbh. Luik, 19 november 
1987, J. T. T., 1988, 393). Ben analoge stelling zou naar ons oordeel ook 
kunnen worden aangenomen in het geval waarin een werknemer betrokken 
is in een ongeval op een ogenblik dat hij na het einde van zijn arbeidsover
eenkomst van bepaalde duur gevolg geeft aan een oproep van de arbeidson
gevallenverzekeraar van zijn (gewezen) werkgever om zich naar diens dis
pensarium te begeven met het oog op een controle (vgl. Cass., 9 september 
1985, Arr. Cass., 1985-86, 16, Pas., 1986, I, 15, De Verz., 1986, 338, noot 
L.V.G., (nogmaals)De Verz., 1988,445, J.T.T., 1986,223 enJur. Liege, 
1986, 1, waar ten onrechte 4 september 1985 als datum wordt vermeld; 
vernietigt Arbh. Luik, 26 juni 1984, J. T. T., 1985, 501, noot V.P ., De Verz., 
1986, 335 en Jur. Liege, 1984, 468, dat het ongeval had gekwalificeerd als 
een arbeidsongeval sensu stricto). 

Uit de arbeidsovereenkomst vloeit voor de werknemer ook een aantal 
rechten voort, zoals het ontvangen van het loon. Komt de werknemer 
tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van zijn overeenkomst 
wegens technische werkloosheid op de betaaldag toch naar de onderneming 
om er zijn loon te ontvangen, dan begeeft hij zich naar ,de plaats waar hij 
werkt" (Arb h. Bergen, 7 oktober 1988, J. T. T., 1989, 112 en J.L.M.B., 
1989, 758). Overkomt hem bij een dergelijke gelegenheid in de onderneming 
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zelf een ongeval, dan is dit een arbeidsongeval sensu stricto (Arbh. Luik, 
21 februari 1985, J. T. T., 1985, 406 en Soc. Kron., 1986, 22). De werkneem
ster die tijdens haar jaarlijkse vakantie echter een receptie bijwoont die op 
het bedrijf gehouden wordt ter gelegenheid van het brugpensioen van een 
van haar collega's, komt slechts een !outer morele verplichting na en niet 
een verplichting die voortvloeit uit haar arbeidsovereenkomst (Arbh. Luik, 
2 juni 1987, J.T.T., 1988, 74 en R.G.A.R., 1989, nr. 11.480, hervormt 
Arbrb. Namen, 28 mei 1986, J.T. T., 1987, 116). 
Ook de werknemer die per vergissing op een inhaalrustdag naar het werk 
komt en overreden wordt net voor hij op de bus stapt die hij gewoonlijk 
neemt, bevindt zich op dat ogenblik niet onderweg naar ,de plaats waar 
hij werkt", omdat zijn verplaatsing niet is ingegeven door enige verplich
ting, voortvloeiend uit zijn arbeidsovereenkomst, maar !outer door zijn 
persoonlijke vergissing (Arbh. Luik, 18 april 1985, J. T. T., 1985, 404 en 
T.S.R., 1985, 470, bevestigt Arbrb. Luik, 11 oktober 1984, Jur. Liege, 
1985, 330; vgl. Cass., 18 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 374, Pas., 
1986, I, 321, R. W., 1986-87, 393, J. T., 1986, 691 (verkort) en T.S.R., 1986, 
136, dat een arrest vernietigt dat had aangenomen dat een werknemer die 
wellicht per vergissing buiten de diensturen naar het werk was gekomen op 
dat ogenblik zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde). 
Komt de werknemer ten slotte ondanks een staking naar de onderneming, 
dan wordt bij de beoordeling van het op dit traject overkomen ongeval 
doorgaans een onderscheid gemaakt tussen stakers, werkwilligen en beslui
telozen (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1099). Vertrekkend van de 
vaststelling dat het aantonen van de reele intentie van de werknemer hier 
nog moeilijker is dan bij ongevallen die zich tijdens een staking op het werk 
voordoen, komt SrMOENS tot het besluit dat het de verzekeraar is die moet 
aantonen dat de getroffene zich op een dergelijk ogenblik niet verplaatste 
met het oog op de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, maar als 
militant (SIMOENS, D., ,Gevolgen van staking en lock-out voor het sociale
zekerheidsrecht", in ENGELS, C. (ed.), Werkstaking - Lock-out en Ar
beidsrecht en Sociale-zekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988, 125-127). 

63. NORMAAL TRAJECT - De werknemer dient zich van zijn verblijfplaats 
naar de plaats waar hij werkt of omgekeerd, te begeven via het normale 
traject, dat wij zouden omschrijven als de in de concrete omstandigheden 
van elke dag meest aangewezen weg, afge/egd op de meest aangewezen 
wi)ze. Dit impliceert meteen dat niet noodzakelijk steeds de kortste weg 
moet worden gevolgd en terecht was het Arbeidshof te Bergen de mening 
toegedaan dat een werknemer die zich verplaatst in een streek die hij minder 
goed kent en daarbij gebruik maakt van de weliswaar minder directe, maar 
grote verbindingswegen, op dat ogenblik een volkomen normaal traject 
volgt, zonder dat sprake is van een omweg (Arbh. Bergen, 10 juni 1988, 
T.S.R., 1988, 405). 
Algemeen wordt aangenomen dat het normale traject niet enkel een geogra-
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fisch, maar ook een chronologisch aspect vertoont en telkens dient een 
concrete verplaatsing aan beide elementen te worden getoetst. Het Arbeids
hof te Brussel achtte dit ook noodzakelijk wanneer de werknemer kennelijk 
te vroeg de weg naar het werk heeft aangevat: het dodelijk ongeval dat hem 
om 9.30 uur overkomt in de nabijheid van de dancing waar hij werkt, maar 
waar hij slechts om 11.00 uur diende aanwezig te zijn werd dan ook niet 
erkend als een ongeval op de weg naar het werk, te meer daar het slachtof
fer, wellicht om zijn moeder te bezoeken, een belangrijke omweg had 
gemaakt die niet werd ingegeven door overmacht (Arbh. Brussel, 27 okto
ber 1986, Verzekeringswereld, 1987, december, 82, noot MERTENS, A.). 
Deze zienswijze werd evenwel althans wat de principes betreft verlaten in 
de recentere rechtspraak. Bij een vervroegd vertrek onderbreekt een werkne
mer immers het normale traject niet, zodat de criteria die worden gehan
teerd bij de beoordeling van het gerechtvaardigde karakter van een onder
breking, hier niet ter zake doen. Enkel wanneer het aldus afgelegde traject 
om andere redenen abnormaal zou zijn of de omstandigheden van het 
vertrek ervoor zouden zorgen dat de plaats van waaruit hij vertrekt haar 
karakter van ,werkplaats" zou verliezen, zou geen sprake meer zijn van 
een normaal traject. Dit is niet het geval wanneer een werknemer slechts een 
half uur te vroeg het werk verliet om langs de geografisch kortste weg 
rechtstreeks naar huis te rijden (Arb h. Brussel, 14 december 1987, R. W., 
1988-89, 683 en Soc. Kron., 1988, 386 (samenvatting)). In dezelfde lijn ligt 
het arrest dat aanneemt dat de werkneemster die op zondagavond het 
ouderlijk huis, waar zij elk weekend verblijft, verlaat om zich met de trein 
naar haar appartement te begeven, om van daaruit de volgende morgen 
tijdig de kliniek waar zij werkt te kunnen bereiken, hierdoor het gevolgde 
traject niet abnormaal maakt (Arbh. Luik, afd. Neufchateau, 21 juni 1989, 
J.L.M.B., 1989, 1121). De beslissing wordt geschraagd door een strikte 
analyse van de feitelijke omstandigheden, waaruit blijkt dat de betrokkene 
enkel op deze wijze tijdig haar werk kon bereiken (vgl. vorig overzicht, 
T.P.R., 1984, 1127-1128). Zij verwijst evenwel ook naar een cassatiearrest 
waarin werd aangenomen dat een vervroegd vertrek op zichzelf aan het 
afgelegde traject zijn normaal karakter niet ontnam (Cass., 19 december 
1968, Pas., 1969, I, 373 en R. W., 1968-69, 1084). Deze verwijzing lijkt ons 
minder overtuigend, aangezien het bedoelde arrest, dat uiteraard nog geen 
toepassing maakte van de Arbeidsongevallenwet, wellicht genoegen nam 
met de interpretatie van de feitenrechter omdat deze uitdrukkelijk had 
vastgesteld dat het vervroegd vertrek de aan het traject verbonden risico's 
niet had verhoogd. Het komt ons voor dat een dergelijk criterium sinds het 
in werking treden van de Arbeidsongevallenwet zijn relevantie verloren 
heeft (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1118-1120). De toepassing ervan 
bij een kennelijk uitgesteld vertrek, ingegeven door de wens een werkmak
ker te helpen bij het plaatsen van lampen op diens wagen, moet naar ons 
oordeel dan ook om dezelfde reden worden afgewezen (Arbh. Luik, 14 
januari 1987, J. T. T., 1988, 80). Door de definiering van de begrippen 
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,tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" enerzijds en ,plaats 
waar hij werkt" anderzijds worden arbeidsongeval sensu stricto en arbeids
wegongeval complementaire, maar meteen ook aan elkaar grenzende be
grippen. Anders uitgedrukt: tenzij in de hypotbesen waarin het werkgevers
gezag blijft bestaan tot de werknemer opnieuw de drempel van zijn verblijf
plaats heeft overschreden, begint de weg van bet werk op het ogenblik dat 
de werknemer niet meer onder het gezag van de werkgever staat. De weg 
naar het werk eindigt zodra dit weer het geval wordt. 

64. FOUT VAN HET SLACHTOFFER- Het weglaten van de vereiste dat bet 
ongeval op de weg naar of van het werk voortvloeit uit een aan deze weg 
inherent risico, impliceerde meteen ook de eliminatie van de rol die tevoren 
was weggelegd voor de fout van de getroffene bij de beoordeling van de aard 
van het ongeval. Net zoals dit bij arbeidsongevallen sensu stricto bet geval 
is, mag de fout van de getroffene bier als zodanig niet meer leiden tot bet 
weigeren van de vergoedingen (zie hoven, nr. 51). 

Dit heeft meteen tot gevolg dat de vaststelling dat het ongeval werd 
veroorzaakt door de kennelijke staat van dronkenscbap en alcobolintoxica
tie van het slacbtoffer niet verbindert dat bet een ongeval op de weg van 
het werk blijft, aangezien niet werd afgeweken van bet normale traject. Een 
kelner die zicb met een alcoholgehalte van 3,90 gram per liter bloed op dit 
traject te pletter rijdt tegen een boom, is immers evident niet overleden door 
de zware alcoholintoxicatie, maar door de botsing tegen de boom en wordt 
derbalve vermoed door een arbeidsongeval te zijn omgekomen (Cass., 24 
oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 218, Pas., 1989, I, 197, J.T.T., 1989, 
105 en T.S.R., 1989, 52). Zelfs wanneer de strafrecbter erga omnes beeft 
vastgesteld dat de alcoholintoxicatie en dronkenschap de enige oorzaken 
waren van een ongeval, weerlegt dit niet bet vermoeden dat de opgelopen 
letsels door de (plotse) aanrijding werden veroorzaakt. Het volstaat immers 
dat het ongeval zicb voordeed op bet normale traject tussen werk- en 
verblijfplaats (Arbh. Gent, 1 december 1988, J. T. T., 1989, 111, in een zaak 
waarin bet slacbtoffer een intoxicatiegraad vertoonde van 2,40 gram per 
liter bloed). Het feit dat de betrokken werknemer aldus een zeer groot risico 
nam, werd bovendien - terecbt - irrelevant geacbt, aangezien dit niet kan 
worden gelijkgesteld met opzet. Indien effectief bewezen, kan de intoxicatie 
er in bepaalde gevallen wei op wijzen dat aan het ongeval een - niet 
gerechtvaardigde - onderbreking van het normale traject voorafging. Op 
die marrier kan zij indirect leiden tot bet terecbt weigeren van de vergoedin
gen. 

Ook andere zware fouten zijn niet van aard om op zich het gevolgde traject 
zijn normale karakter te ontnemen, want enkel in bet uitzonderlijke geval 
van opzet worden de vergoedingen geweigerd. Opzet van de getroffene is 
er slecbts wanneer deze bet willens beeft teweeggebracht, ook al beeft bij 
de gevolgen ervan niet gewild. De werknemer die tijdens het wacbten op de 
trein de sporen overstak om een brieventas op te rapen die hij op het andere 
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perron meende te ontwaren en die daarbij onder een trein terechtkwam, 
heeft dan oak niet opzettelijk het ongeval veroorzaakt, oak al was hij 
bijzonder roekeloos (Cass., 16 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 800, 
concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 1987, I, 718, R. W., 1986-87, 2577, 
J.T., 1988,128 (verkort), J.T.T., 1988,71 en T.S.R., 1987,93, nacassatie 
beslecht door Arbh. Gent, 7 april 1988, R. W., 1988-89, 933). Tach kan de 
zware fout van de getroffene naar ons oordeel indirect aanleiding geven tot 
het terecht weigeren van de vergoedingen, met name indien zij kan worden 
omschreven als een niet gerechtvaardigde afwijking van het- geografisch 
of chronologisch- normaal traject, zij het ongeacht de gebeurlijke verzwa
ring van het risico (PERSYN, C., ,De zware fout in het arbeidsongevallen
recht", T.S.R., 1985, 528). Dit laatste criterium werd immers duidelijk als 
irrelevant verworpen door het Hof van Cassatie, ter gelegenheid van het 
uitbreiden van de beoordelingscriteria die golden bij een omweg tot de 
situaties waarin het normale traject enkel werd onderbroken (zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1984, 1126). lmpliceert een (zware) fout meteen oak een 
afwijking van het geografisch of chronologisch normaal traject, dan zal 
deze afwijking, afhankelijk van het belang ervan, dienen te worden gerecht
vaardigd door een wettige reden of overmacht. Concreter uitgedrukt: 
wanneer het normale traject een Iengte heeft van tien kilometer die in 
ongeveer vijftien minuten kunnen worden afgelegd, wordt hiervan even 
goed afgeweken door een werknemer die het traject (in tijd of ruimte) 
verlengt door een cafebezoek, als door zijn collega die het, bijvoorbeeld 
door het voeren van een extreem hoge snelheid of het negeren van andere 
verkeersregels, poogt te halveren. Te eng is naar ons oordeel dan oak de 
Ioutere vaststelling dat het betreden van de sporen tijdens het wachten op 
een trein , ,niet kan worden beschouwd als een omweg en dus het traject zijn 
normaal karakter niet kan ontnemen" (Arbh. Gent, 7 april 1988, R. W., 
1988-89, 933). Het feit dat het slachtoffer op het normale traject werkelijk 
in valle vaart ergens tegenaan reed, houdt op zich evenwel geen afwijking 
in van het normale traject en sluit het recht op vergoeding niet uit (Arbh. 
Luik, 4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 529). 

Opzet sluit wel in se het recht op vergoedingen uit, maar om het bestaan 
ervan te bewijzen en meteen het vermoeden van artikel 9 van de Arbeidson
gevallenwet te weerleggen, volstaat het niet aan te tonen dat de getroffene 
op de arbeidsweg zelfmoord heeft gepleegd. Zelfmoord duidt als zodanig 
niet noodzakelijk op het bestaan van het voornemen zich vrijwillig de dood 
toe te brengen, aangezien hij het gevolg kan zijn van overmacht (Arbh. 
Brussel, 6 januari 1986, R. W., 1988-89, 341; zie oak boven, nr. 51). Opzet 
is er wel bij de vrouw die met voorbedachten rade en het oogmerk om te 
doden haar echtgenoot neerschiet op een ogenblik dat hij zich naar het werk 
begeeft. Het feit dat de raadkamer beslist haar te interneren, omdat zij de 
feiten pleegde in een ernstige staat van geestesstoornis die haar ongeschikt 
maakte tot het controleren van haar daden, doet hieraan geen afbreuk. Er 
moet immers een onderscheid gemaakt worden tussen de wil om een bepaald 
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resultaat te bereiken enerzijds (,,!'intention'') en het feit aldan niet met vrije 
wil (,Ia volonte") te handelen anderzijds (Arbh. Brussel, 30 mei 1988, 
Rechtspr. Arb. Br., 1988, 336; vgl. Cass., 10 december 1941, Arr. Cass., 
1941, 252enPas., 1941, I, 447). De betrokkene kon danook geenaanspraak 
maken op de rente als overlevende echtgenoot, maar als moeder-voogdes 
wel op de rente voor haar kind. Wordt een werknemer, steeds op de weg 
van het werk, neergeschoten door de minnaar van zijn vrouw, dan kan deze 
laatste wel aanspraak maken op een persoonlijke rente, ook al was haar 
houding niet geheel vreemd aan de gepleegde feiten, waarvoor evenwel 
enkel de minnaar werd veroordeeld (Arbh. Luik, 18 juli 1985, De Verz., 
1986, 77, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. Namen, 4 april1984, J. T. T., 1984, 
393, Jur. Liege, 1984, 338 en Rev. Reg. Dr., 1984, 251). 

65. GELIJKGESTELDE TRAJECTEN - In de tweede paragraaf van artikel 8 
van de Arbeidsongevallenwet worden expliciet een aantal trajecten gelijkge
steld met de weg naar en van het werk. Waar hieromtrent tot voor de Wet 
van 22 juli 1981 nog onduidelijkheid kon bestaan, kwam het ons voor dat 
door het laten voorafgaan van de opsomming door de woorden ,onder 
meer'', elke discussie over het al dan niet limitatief karakter ervan voortaan 
werd uitgesloten (zie vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1120). Toch bleek deze 
vraag ook nog in de thans beschouwde periode de rechtspraak te verdelen. 

Vrij radicaal was - het tot tweemaal toe bevestigde- standpunt van zowel 
de Arbeidsrechtbank als het Arbeidshof te Antwerpen: het komt de wetge
ver en niet de rechter toe om bepaalde trajecten met de weg naar en van 
het werk gelijk te stellen en de toevoeging van de woorden ,onder meer" 
laat de rechter niet toe in deze materie van openbare orde de bestaande lijst 
aan te vullen of zelfs maar ruim te interpreteren (Arbh. Antwerpen, 18 
maart 1986, De Verz., 1987, 92, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. 3 januari 
1985, De Verz., 1987, 90; Arbh. Antwerpen, 20 mei 1986, De Verz., 1987, 
98, noot L.V.G., bevestigtArbrb. Antwerpen, 10november 1983,De Verz., 
1987, 96). Genuanceerder en naar ons oordeel correcter, was het Arbeidshof 
te Brussel dat, na te hebben vastgesteld dat het be grip , weg naar en van 
het werk" door de wetgever op beperkende wijze werd omschreven, de 
opsomming van gelijkgestelde trajecten duidelijk exemplatief noemt, zij het 
dat de jurisprudentiele uitbreiding ervan niet onbeperkt is: een zekere 
gelijkaardigheid met de gegeven voorbeelden blijft noodzakelijk (Arbh. 
Brussel, 25 apri11988, De Verz., 1989, 52, noot L.V.G., Soc. Kron., 1989, 
149 en Rechtspr. Arb. Br., 1988, 329, hervormt Arbrb. Brussel, 23 februari 
1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 253). Het standpunt van het Arbeidshof 
te Luik ten slotte is minder eenduidig: nu eens wordt de opsomming zonder 
veel problemen tot volkomen nieuwe gevallen uitgebreid (Arbh. Luik, 3° 
kamer, 19 november 1987, J. T. T., 1988, 393) of ook reeds voor de wetswij
ziging van 22 juli 1981 als Iauter exemplatief beschouwd (Arbh. Luik, 9de 
kamer, 8 februari 1984, J. T. T., 1985, 502), dan weer wordt geoordeeld dat 
de rechter geen nieuwe gevallen kan toevoegen aan de in de wet opgenomen 
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Iijst (Arbh. Luik, 3de kamer, 5 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 1335). 
Eerder had hetzelfde Hof ook al de opsomming in artikel 8, par. 1 van de 
Arbeidsongevallenwet exemplatief genoemd (Arbh. Luik, afd. Namen, 14 
maart 1988, Soc. Kron., 1988, 363). Het Hof van Cassatie kon vooralsnog 
geen eenvormigheid opleggen in deze aangelegenheid en het obiter dictum 
dat het arbeidshof om een ongeval na een controlebezoek aan een genees
heer als overkomen op de weg te kunnen beschouwen, feiten moet constate
ren waaruit volgt dat de werknemer aldaar onder het gezag van zijn 
werkgever stond of dat hij zich op een traject bevond dat met de weg naar 
en van het werk wordt gelijkgesteld, kan in beide richtingen worden 
uitgelegd (Cass., 16 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 572, Pas., 1986, 
I, 495, R. W., 1986-87, 691 (verkort), J.T., 1986, 692 (verkort) en J.T.T., 
1987, 112). Met een vrij eensgezinde rechtsleer menen wij even wei dat zowel 
de bedoeling van de wetgever als de actuele tekst weinig twijfellaten over 
het exemplatief karakter van de opsomming (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1984, 1120 en DEMET, F., ,La notion d'accident sur le chemin du travail" 
in Chroniques de droit a !'usage du Palais, Tome IV, Risque professionnel 
-Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 3). Discussie blijft 
wei mogelijk bij het beoordelen van ongevallen, overkomen voor de inwer
kingtreding van de Wet van 22 juli 1981, namelijk op 25 augustus 1981, 
aangezien tekst en ratio van artikel 8, par. 2 van de Arbeidsongevallenwet 
op dat ogenblik niet overeenstemden. Deze vaststelling vormt op zich 
trouwens meteen ook een tweede punt van kritiek bij de boven vermelde 
uitspraken van de Antwerpse arbeidsgerechten: hoewel zij betrekking had
den op ongevallen die zich respektievelijk op 26 september 1978 en 25 
januari 1981 voordeden, wordt het blijkbaar mogelijk geacht ze te beoorde
len op basis van de eerst na die data gewijzigde wettekst. 

Uitdrukkelijk gelijkgesteld met de weg naar en van het werk is het traject 
van de plaats waar de werknemer werkt, naar de plaats waar hij leergangen 
volgt met het oog op zijn beroepsopleiding, en van die plaats naar zijn 
verblijfplaats (art. 8, par. 2, 2° Arbeidsongevallenwet). Bovendien wordt 
de werknemer eveneens geacht zich op de werkplaats te bevinden tijdens het 
met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de werkgever 
bijwonen van vormingslessen tijdens de normale arbeidsuren (art. 8, par. 
1, derde lid, 3° Arbeidsongevallenwet). Deze laatste gelijkstelling kon 
worden toegepast wanneer een werknemer krachtens zijn arbeidsovereen
komst slechts vier dagen prestaties diende te verrichten in de onderneming, 
maar elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur een beroepsvor
mingscursus moest volgen (Arbh. Luik, 4 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 529). 
Het Arbeidshof te Brussel meende - althans principieel - deze gelijkstel
lingen zelfs te kunnen uitbreiden tot het traject dat een student die dagon
derwijs volgt, moet afleggen om zich van de campus naar de plaats waar 
hij gedurende twee uur per dag werkt, te begeven (Arbh. Brussel, 25 april 
1988, De Verz., 1989, 52, noot L.V.G., Soc. Kron., 1989, 149 enRechtspr. 
Arb. Br., 1988,329, hervormtArbrb. Brussel, 23 februari 1987, Rechtspr. 
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Arb. Br., 1987, 253). Strikter, maar in hun uiteindelijke oplossing ongetwij
feld correct, waren de arbeidsgerechten te Antwerpen die meenden dat het 
traject naar de plaats waar een leerjongen schoolloopt, niet met de weg naar 
het werk kan worden gelijkgesteld wanneer het niet vanuit de onderneming, 
maar vanuit zijn verblijfplaats werd aangevat (Arbh. Antwerpen, 18 maart 
1986, De Verz., 1987, 92, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. Antwerpen, 3 
januari 1985, De Verz., 1987, 90). 

Ook het traject vanuit de verblijfplaats of de nieuwe werkplaats naar de 
vroegere werkgever en omgekeerd wordt uitdrukkelijk met de weg naar of 
van het werk gelijkgesteld, mits de verplaatsing gebeurt met het oog op het 
afgeven of het afhalen van bescheiden, opgelegd door de sociale wetgeving, 
kledij of werkgerief (art. 8, par. 2, 6° Arbeidsongevallenwet). Deze gelijk
stelling werd ook nu uitgebreid tot de hypothese waarin een werknemer die 
wegens slecht weer gedeeltelijk werkloos is, naar zijn werkgever komt om 
zijn C.3.2 formulier te laten ondertekenen (Arbh. Luik, 8 februari 1984, 
J.T.T., 1985, 502; zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1116). Niet 
gelijkgesteld werd even wei het traject dat een werkneemster volgde om zich 
tijdens de middagpauze van de plaats waar zij werkte naar de R.V.A. te 
begeven om deze dienst op de hoogte te brengen van de vermindering van 
haar arbeidsuren (Arbh. Luik, 5 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 1335). Het 
Arbeidshof te Luik onderzocht ten slotte niet eens of van deze gelijkstelling 
gebruik kon worden gemaakt in het geval waarin een ontslagen werknemer 
vanuit zijn verblijfplaats naar de onderneming komt, blijkbaar zonder 
kennis te hebben genomen van het hem twee dagen tevoren betekende 
ontslag om dringende reden (Arbh. Luik, 28 november 1988, J. T. T., 1989, 
369 en Soc. Kron., 1989, 310, noot JACQMAIN, J.). 

Geen uitdrukkelijke gelijkstelling is er voor de gevallen waarin de werkne
mer zich begeeft naar het kabinet van een behandelend of controlerend 
geneesheer, wat de rechtspraak overigens niet belet een dergelijke plaats 
onder zekere voorwaarden te beschouwen als de plaats waar de werknemer 
onder het gezag staat van zijn werkgever (zie hoven, nr. 62). In een 
dergelijke zaak, waarin de feiten overigens vrij duister bleven, weigerden 
de arbeidsgerechten te Antwerpen evenwel categoriek de lijst met gelijkge
stelde trajecten uit te breiden (Arbh. Antwerpen, 20 mei 1986, De Verz., 
1987, 98, noot L.V.G., bevestigt Arbrb. Antwerpen, 10 november 1983, De 
Verz., 1987, 96). Het Arbeidshof te Luik meende daarentegen het traject 
dat de werknemer moest afleggen om zich tijdens een periode van arbeids
ongeschiktheid na arbeidsongeval verder te laten verzorgen door de fysio
therapeut waarnaar hij door de verpleger van zijn werkgever was doorge
stuurd, wei met de weg naar en van het werk kon worden gelijkgesteld 
(Arb h. Luik, 19 november 1987, J. T. T., 1988, 393). 

66. OMWEG - Om als normaal te worden beschouwd, moet het door de 
werknemer gevolgde traject niet noodzakelijk het kortste of vlugste zijn, 
maar bovendien worden onder bepaalde voorwaarden ook afwijkingen van 
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dit normale traject getolereerd. Specifiek wat de afwijkingen van het 
geografisch normale traject betreft- doorgaans omschreven als de omweg, 
maar naar ons oordeel ook toepasselijk in het geval van een verkorting van 
het normale traject - , werden de hierbij te hanteren criteria reeds geruime 
tijd vastgelegd door de rechtspraak. Een onbelangrijke omweg ontneemt de 
verplaatsing haar professioneel karakter niet wanneer hij wordt verant
woord door een wettige reden, bij een belangrijke omweg zal dit enkel het 
geval zijn wanneer hij werd ingegeven door overmacht (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1984, 1122). 

De evaluatie van het belang van de geografische afwijking is dan ook de 
primordiale vraag die door de rechter dient te worden beantwoord. Reeds 
tijdens ons vorig overzicht kwam in dit verband het (eerste) cassatiearrest 
in de zaak-V AES aan bod, waarbij de beslissing vernietigd werd die weigerde 
bij de beoordeling van het belang van een omweg rekening te houden met 
de proportionaliteit tussen de effectief afgelegde en de normaal af te leggen 
afstand (Cass., 21 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 895, Pas., 1983, I, 795, 
R. W., 1983-84, 797 en J. T., 1984, 105 (verkort)). De rechtspraak schikte 
zich in de thans besproken periode vrij algemeen naar dit proportionaliteits
beginsel en noemt dit vaak een onoverkomelijk criterium (Arbh. Luik, afd. 
Namen, 15 april 1986, J.L.M.B., 1987, 1360). Op deze basis werden als 
belangrijk gekwalificeerd: 

- een omweg van negenhonderd meter op een normaal traject van drie en 
een halve kilometer, rekening houdend met het feit dat de verplaatsing per 
fiets gebeurde en in een zeer druk stadsmidden (Arbh. Antwerpen, 23 
februari 1988, De Verz., 1988, 464, L.V.G.); 

- een omweg van ruim een kilometer, waar de betrokken werkneemster 
vlakbij haar werk woonde (Arbrb. Brussel, 10 juli 1981, De Verz., 1985, 
193, noot L.V.G.); 

- een omweg waardoor de normale duur van het traject van twintig op 
vijftig minuten gebracht werd (Arbh. Bergen, 17 april 1989, J.L.M.B., 
1989, 776); 

- een omweg van drie en een halve kilometer op een normaal traject van 
vijf kilometer, wat een verlenging betekende van zesenzestig procent 
(Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 20 februari 1984, De Verz., 1984, 83, noot 
L.V.G.); 

- een omweg van vijfentwintig kilometer op een normaal traject van vijf 
kilometer (Arbh. Antwerpen, 14 augustus 1984, De Verz., 1984,635 en Soc. 
Kron., 1985, 245); 

Ondanks het feit dat opvallend veel van deze uitspraken via eenzelfde 
tijdschrift de juridische pers haalden, mag worden aangenomen dat de 
rechtspraak zich vrij algemeen schikte naar het door het Hof van Cassatie 
voorgeschreven mathematische keurslijf. Zulks kwam dan ook de uniformi
teit en meteen de rechtszekerheid ten goede, hoewel hierbij niet uit het oog 
mag worden verloren dat ook via een extensieve interpretatie van het begrip 
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,plaats waar hij werkt" en een vlotte aanvulling van de lijst met gelijkgestel
de trajecten sommige rechtsmachten de problematiek verlegden naar een 
materie waar de feitelijke beoordeling minder kwantificeerbaar is. Het 
Arbeidshof te Bergen schuwde evenwel de directe confrontatie niet en 
beschouwde een omweg van negen kilometer op een normaal traject van 
twaalf kilometer in de omstandigheden eigen aan de zaak als , ,niet exces
sief", zij het na en duidelijk op grond van de vaststelling dat de getroffene 
over een wettige reden beschikte om de omweg te maken. Een kelner had 
zijn jonge collega na het werk, dat pas om kwart voor een 's nachts kon 
worden beeindigd, naar huis gebracht. Er was op dat ogenblik geen open
baar vervoer meer en de ouders van zijn collega bleken niet telefonisch 
bereikbaar, zodat het concreet afgelegde traject het meest rationele was om 
op de meest praktische wijze beide werknemers toe te laten hun wooing te 
bereiken (Arbh. Bergen, 19 december 1983, J.T.T., 1984, 147). Het Hof 
van Cassatie aanvaardde deze zienswijze op grond van de overweging dat 
het arbeidshof rekening heeft gehouden met alle feitelijke omstandigheden 
die de omvang van het gelopen of genomen risico kunnen bei:nvloeden, 
waaronder de proportionaliteit, die evenwel niet het enige in aanmerking 
te nemen element vormt (Cass., 17 februari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 840, 
Pas., 1986, I, 744, R. W., 1986-87, 1140, J. T., 1986,692 (verkort) en f. T. T., 
1986, 220). Meteen groeit ook hier opnieuw de interpretatievrijheid van de 
feitenrechter, zij het wellicht ten -koste van de uniformiteit. 

Is de omweg belangrijk, dan moet worden aangetoond dat hij werd ingege
ven door overmacht en ook over dit begrip werd in de zaak-V AES een 
(tweede) beginselarrest gewezen door het Hof van Cassatie. In ons vorig 
overzicht maakten wij reeds melding van het (na verwijzing gewezen) arrest 
van het Arbeidshof te Brussel dat aannam dat de belangrijke omweg die een 
werkneemster elke dag maakt om haar dochtertje naar haar zuster te 
brengen, die er tijdens de arbeidsuren voor zorgt, is ingegeven door over
macht, aangezien het recht op arbeid anders niet kon worden uitgeoefend 
(Arbh. Brussel, 21 november 1983, J. T. T., 1984, 148). Hoewel de concrete 
oplossing aldus ongetwijfeld aansloot bij de bedoeling van de wetgever, 
werd het arrest terecht vernietigd door het Hof van Cassatie. Overmacht 
kan immers slechts het gevolg zijn van een gebeurtenis buiten 's mensen wil 
die niet kan worden voorzien of vermeden en het werd niet aangetoond dat 
de werkneemster haar kind buiten haar wil bij haar zuster diende onder te 
brengen als gevolg van onvoorziene en onafwendbare omstandigheden 
(Cass., 17 december 1984, Arr. Cass., 1984-85, 543, Pas., 1985, I, 477, De 
Verz., 1985, 431, noot L.V.G., R. W., 1985-86, 1236, J. T., 1986, 692 
(verkort), J.T.T., 1985, 403 en R.G.A.R., 1988, nr. 11.334). Geen over
macht is er ook wanneer een onderwijzeres dagelijks een belangrijke omweg 
maakt om haar man die leraar is in een andere school, op te halen, zeker 
wanneer er op dat ogenblik ook openbaar vervoer voorhanden is (Arbh. 
Antwerpen, 2 december 1984, R.G.A.R., 1984, nr. 10.726, bevestigtArbrb. 
Hasselt, 15 januari 1980, R. W. , 1982-83, 717). Tijdens het vorig overzicht 
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stelden wij dan ook de vraag of het begrip overmacht hier niet beter zou 
worden vervangen door een notie als dwingende reden, maar ongetwijfeld 
biedt ook de breuk met het absolutisme van de proportionaliteit bepaalde 
perspectieven voor een correcte en billijke toepassing van deze principes. 
Wat ten slotte het begrip wettige reden betreft, blijft de rechtspraak grosso 
modo terugvallen op de omschrijving van MATTELAER (,La notion d'acci
dent sur le chemin du travail", J. T. T., 1977, 135): het is een gebeurtenis 
die niet kan worden toegerekend aan de werknemer en die zich met een 
zekere dwang aan hem opdringt, zonder evenwel onvoorzienbaar of onver
mijdelijk te zijn. Het wordt doorgaans geplaatst tegenover motieven van 
!outer persoonlijke aard. Een wettige reden werd erkend voor de werkneem
ster die zich na het werk voor een medische behandeling naar een kliniek 
begaf en daarbij haar verblijfplaats voorbijging (Arbh. Luik, 18 februari 
1983, Jur. Liege, 1983, 364, waartegen de voorziening in cassatie verworpen 
werd door Cass., 11 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 938, Pas., 1985, I, 
847 en J. T. T., 1985, 402) en voor de kelner die 's nachts onmiddellijk na 
het werk in barre weersomstandigheden zijn jonge collega naar huis voerde 
(Arbh. Bergen, 19 december 1983, J. T. T., 1984, 147). Daarentegen werden 
niet als wettige reden erkend het terugkeren naar huis om een dichtbundel 
te halen die aan een collega beloofd was (Arbrb. Dendermonde, 5 september 
1983, Verzekeringswereld, 1985, oktober, 51, noot MERTENS, A.), het 
kopen van hobby-materiaal (Arbh. Bergen, 17 apri11989, J.L.M.B., 1989, 
776) of het verrichten van boodschappen door een werkneemster die slechts 
drie uur per dag werkt en die derhalve over de ganse week beschikt om haar 
aankopen te verrichten (Arbrb. Brussel, 10 juli 1981, De Verz., 1985, 193, 
noot L.V.G.). 

67. ONDERBREKING - De belangrijkste uitspraak met betrekking tot de 
afwijking van het chronologisch normaal traject- de onderbreking- was 
tijdens de vorige periode te situeren, waar het Hof van Cassatie in het 
arrest-CORDEMANS, op andersluidende conclusie van Advocaat-Generaal 
LENAERTS, besliste de criteria die werden gehanteerd bij de beoordeling van 
de rechtmatigheid van een omweg, onverminderd toe te passen bij onderbre
king (Cass., 6 november 1978, Arr. Cass., 1978-79, 266, cone!. Adv. Gen. 
LENAERTS, H., Pas., 1979, I, 283, De Verz., 1979, 383, J.T.T., 1979, 156 
en T.S.R., 1979, 362 (samenvatting), zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1984, 
1126-1127). 
De rechtspraak over beide vormen van afwijkingen van het normale traject 
is dan ook gelijklopend en als belangrijk werd hier beschouwd de onderbre
king waardoor een traject dat normaal in maximaal45 minuten kan worden 
afgelegd, ruim drie uur in beslag neemt (Arbrb. Veurne, 11 juni 1987, 
J. T. T., 1988, 82). 

Overmacht was er voor de jonge werknemer die na het werk zijn werkmak
kers vergezelde bij de viering van de patroonheilige en daarbij vanaf dat 
ogenblik volledig van hen afhing, hetgeen niet een gemak of plezier, maar 
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een staat van noodzaak was (Cass., 25 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
866, Pas., 1985, I, 776 en R. W., 1985-86, 1293 (verkort), bevestigt Arbh. 
Luik, 7 januari 1983, J.T.T., 1983, 386, zie oak vorig overzicht, T.P.R., 
1984, 1129). Het brengen van een bezoek aan zijn moeder, bij wie hij reeds 
de vorige dag is langs geweest, vormt evenwel duidelijk geen overmacht 
(Arbh. Brussel, 27 oktober 1986, Verzekeringswereld, 1987, december, 82, 
noot MERTENS, A.). Motorpech zou dan weer wei een situatie van over
macht kunnen vormen, maar de werknemer dient hiervan het bewijs te 
leveren, waartoe zijn eigen verklaring op zich niet volstaat (Arbh. Brussel, 
26 oktober 1987, De Verz., 1988, 60, noot L.V.G.). 

Een wettige reden die een niet belangrijke onderbreking van het normale 
traject rechtvaardigt, was er voor de werknemer die op de terugweg naar 
huis op vrijdagavond om 17.00 uur in een grootwarenhuis aankopen , , voor 
het courante levensonderhoud" gaat doen en dit spijts het feit dat dit 
mogelijk bleef tot 21.00 uur (Cass., 9 maart 1987, J. T. T., 1987, 418). 
Aankopen die niet bedoeld zijn om te voorzien in essentiele levensbehoeften 
-in casu een foto-elektrische eel- vormen daarentegen geen wettige reden 
(Arbrb. Charleroi, 6 december 1984, J. T. T., 1985, 414). Vrij onduidelijk 
blijft een cassatiearrest dat er blijkbaar van uitgaat dat het aangevochten 
arrest het oponthoud van een werknemer bij zijn schoonmoeder, waar hij 
na het werk vrouw en kind ophaalde en bleef eten, als ingegeven om 
persoonlijke redenen kwalificeerde, zodat oak wanneer hierdoor het 
normale traject in niet belangrijke mate werd onderbroken, terecht de 
vergoedingen werden geweigerd (Cass., 30 september 1985, Arr. Cass., 
1985-86, 103, Pas., 1986, I, 87, R. W., 1985-86, 1786 (verkort), J. T., 1986, 
692 (verkort), J. T. T., 1986, 411 en R.G.A.R., 1987, nr. 11.195; het aange
vochten arrest had wellicht geoordeeld dat een dergelijk oponthoud slechts 
een wettige reden had zolang het relatief onbelangrijk bleef). 

Hoewel het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchateau, aanstipt dat in het 
geval waarin een werkneemster op zondagavond het ouderlijk huis verlaat 
om zich naar haar flat te begeven die zij tijdens de week betrekt, om van 
daaruit tijdig haar werk te kunnen aanvatten op maandagmorgen, geen 
sprake is van onderbreking, kent het de vergoedingen toe op basis van de 
overweging dat het vervroegd vertrek werd gerechtvaardigd door wettige 
redenen en beantwoordde aan een dwingende noodzaak (Arbh. Luik, afd. 
Neufchateau, 21 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 1121). Het Hof verzuimt 
evenwel na te gaan of een dermate vervroegd vertrek al dan niet een 
belangrijke afwijking van het normale traject vormt. Dit gebeurt wei in een 
zaak waarin een leerjongen een uur later dan gewoonlijk van het werk 
vertrekt, omdat hij er een coil ega geholpen heeft bij het plaatsen van lichten 
op diens wagen. Deze vertraging is, aldus het Arbeidshof, niet belangrijk 
en gerechtvaardigd door een wettige reden (Arbh. Luik, 14 januari 1987, 
J. T. T., 1988, 80). 

Uiteenlopend blijft de rechtspraak bij onderbrekingen die voortvloeien uit 
het bezoeken van een herberg. Zich met enkele collega's op vrijdagavond 
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na het werk ongeveer een uur ontspannen door een herbergbezoek, werd 
door de Arbeidsrechtbank te Namen als een korte onderbreking met een 
wettige reden beschouwd (Arbrb. Namen, 24 juni 1987, J. T. T., 1988, 82). 
Oak het gedurende een vergelijkbare tijdsspanne blijven napraten op een 
vakbondsvergadering, werd een geoorloofde reden genoemd voor de vertra
ging die dit meebracht (Arbh. Luik, afd. Namen, 14 maart 1988, Soc. 
Kron., 1988, 363). Het bezoek aan een stamcafe (Arbrb. Gent, 28 november 
1988, De Verz., 1989, 260), het deelnemen aan een- ruim vier uur durende 
- drink die werd aangeboden door een collega naar aanleiding van de 
geboorte van zijn tweede kind (Arbh. Brussel, 20 juni 1983, R. W., 1983-84, 
1410) en het terugkeren naar de herberg waar de werknemer hoopt nag een 
aantal collega's aan te treffen die er een bruggepensioneerde vieren (Arbh. 
Luik, 5 december 1985, fur. Liege, 1986, 355), vloeit telkens geheel voort 
uit de vrije wil van de werknemer en vormt dan oak geen wettige reden. 

HOOFDSTUK II 

SCHADELOOSSTELLING 

AFDELING 1 

DODELIJK ARBEIDSONGEV AL 

68. RECHTSTREEKS VOORDEEL HALEN UIT HET LOON VAN DE GETROFFENE 

- Opdat de ascendenten, de kleinkinderen en de broers of zusters aan
spraak zouden kunnen maken op een (tijdelijke) rente, is vereist dat zij 
rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van de getroffene (art. 20, eerste 
lid Arbeidsongevallenwet). Degenen die onder hetzelfde dak woonden, 
kunnen zich ter zake beroepen op een onweerlegbaar vermoeden (zie vorig 
overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1984, 1129, nr. 63). 

Aangezien het instellen van een dergelijk vermoeden juris et de jure een 
aanzienlijke vereenvoudiging van het bewijs inhoudt, zal uiteraard in eerste 
orde worden getracht aan te tonen dat de rechthebbenden inderdaad onder 
hetzelfde dak Ieefden. In navolging van het arrest van het Hof van Cassatie 
van 1 juni 1977 (Arr. Cass., 1977, 1016; Pas., 1977, I, 1008; R. W., 1977-78, 
1367 en J. T. T., 1978, 125) wordt in recente arresten bevestigd dat de loutere 
inschrijving op hetzelfde adres conform de bevolkingsregisters niet volstaat 
(Luik, 20 februari 1986, Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 360, noot PAROTTE, 

D.; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 
48), maar dat het bewijs van samenwoning moet worden geleverd aan de 
hand van feitelijke vaststellingen (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 16 de
cember 1987, De Verz., 1989, 245, dat bovendien oppert dat het niets ter 
zake doet dat de getroffene slechts kart voordien het ouderlijk huis had 
verlaten). Omgekeerd vormt het houden van zijn wettelijke woonplaats op 
een ander adres nag geen element om ertoe te besluiten dat de betrokkenen 
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niet samenwoonden (Arbh. Gent, 19 januari 1984, De Verz., 1984, 339, 
noot L.V.G.). Niets staat een pluraliteit van verblijfplaatsen in de weg, 
maar in voorkomend geval dient aan de hand van concrete gegevens het 
bewijs te worden geleverd dat het verblijf bij voormelde bloedverwanten een 
voldoende permanent karakter heeft (hetgeen L.V.G. meent te kunnen 
afleiden uit Arbh. Gent, 19 januari 1984, De Verz., 1984, 344; zie oak: VAN 
GossuM, L., a. w., 48), in zekere zin naar analogie van de uitlegging van 
het begrip ,verblijfplaats" in de definitie van arbeidswegongevallen (zie 
boven, nr. 60). 

Kan niet worden bewezen dat de betrokkenen onder hetzelfde dak woon
den, dan moet het bewijs worden aangebracht dat de potentiele rechtheb
benden rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van de overledene. In de 
rechtspraak wordt vastgehouden aan de vereiste van een zekere regelmaat 
in de betalingen of uitkeringen (Arbh. Gent, 19 januari 1984, De Verz., 
1984, 339, noot L.V.G. (impliciet); Luik, 20 februari 1986, Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1986, 360, noot PAROTTE, D.). Voor het overige gaat het hier veeleer 
om een feitenkwestie. Hoewel het niet noodzakelijk is dat wordt 
aangetoond dat zonder de geldelijke bijdrage vanwege het slachtoffer de 
bloedverwanten in armoede hadden moeten leven (welk radicaal standpunt 
overigens te sterk doet denken aan de notie ,belangrijkste kostwinner" -
zie verder, nr. 69), wordt tach wel een zeker belang gehecht aan de omvang 
van die bijdrage. Wanneer door een buitenlands tewerkgestelde zoon vijf
tot zevenduizend frank per maand aan de ouders werd overgemaakt, lijkt 
dit te volstaan (Luik, 20 februari 1986, t.a.p.). Omgekeerd is de financiele 
tussenkomst in de warme maaltijden die de overledene bij zijn ouders 
gebruikte, geen voldoende indicatie dat er inderdaad rechtstreeks voordeel 
werd gehaald uit diens loon (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 16 december 
1987, De Verz., 1989, 245). Dit bewijs kan evenmin worden geleverd door 
van het netto-loon van de getroffene zijn vaste uitgaven af te trekken en 
daaruit af te leiden dat er nag voldoende geld restte om aan zijn ouders te 
geven, aangezien dit een loutere veronderstelling is (Arbh. Gent, 19 januari 
1984, t.a.p., dat daaraan nog toevoegt dat oak het feit dat de moeder het 
lidgeld voor de vakbond betaalde en eens per jaar een kostuum liet maken, 
geen afdoende aanwijzing vormt). 

69. BELANGRIJKSTE KOSTWINNER - In de besparingsgolf die oak de 
arbeidsongevallenregeling heeft overspoeld, werden de rechten van de 
ascendenten op een arbeidsongevallenrente in aanzienlijke mate ingekort 
(PUTTENEERS, A., ,Nieuwe wijzigingen aan de Arbeidsongevallenwet", 
Verzekeringswereld, 1984, oktober, 31; VANDER STEICHEL, R., ,Over een 
paar curiosa in onze sociale wetgeving", R. W., 1988-89, 481-483 en 
B.T.S.Z., 1989, 145-150). Voor de wijzigingen die werden aangebracht bij 
K.B. nr. 285 van 31 maart 1984 (B.S., 13 apri11984), konden de bloedver
wanten in opgaande lijn die erin slaagden te bewijzen dat zij rechtstreeks 
voordeel haalden uit het loon van het slachtoffer, aanspraak maken op een 
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lijfrente. In geval van dodelijk arbeidsongeval overkomen sedert 1 april 
1984, is voortaan aan de ouders en/of de grootouders slechts een tijdelijke 
rente verschuldigd tot op het ogenblik waarop de getroffene per hypothese 
de leeftijd van vijfentwintig jaar zou hebben bereikt, tenzij zij het bewijs 
leveren dat het slachtoffer voor hen de belangrijkste kostwinner was (art. 
20bis Arbeidsongevallenwet). In de rechtsleer onderkent men hierin een 
zekere analogie met de begroting van de werkelijke schade in het gemeen 
recht, waarbij veelal wordt uitgegaan van de leeftijdsgrens van vijfentwintig 
jaar tot welke de kinderen worden geacht een deel van hun loon aan hun 
ouders af te staan (HUYS, J. en PoTS, P., , ,Arbeidsongevallen'', in Recente 
ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwer
pen, Kluwer, 1987, 273; VAN DROOGHENBROECK, P., ,Modifications de 
la h!gislation sur la reparation des accidents du travail dans le secteur prive'', 
J. T. T., 1984, 301, nr. 6). Dit is nochtans geen absolute regel, want in het 
gemeen recht zal de leeftijdsgrens steeds van geval tot geval moeten worden 
geapprecieerd. Wei treft men in deze leeftijdsbeperking enige gelijkenis aan 
met de maximumleeftijd tot dewelke een kind recht kan geven op kinderbij
slag. 

Daar de opbrengst van deze matiging ten goede komt aan het F.A.O. (vgl. 
art. 59quinquies, eerste lid Arbeidsongevallenwet) en het voor de arbeidson
gevallenverzekeraar geen verschil uitmaakt wie die sommen opstrijkt, 
vraagt HuYs zich af hoe het F.A.O. zal reageren op vergoedingsovereen
komsten die in strijd met artikel 20bis van de Arbeidsongevallenwet een 
levenslange vergoeding aan de ascendenten toekennen. Voornoemd auteur 
schat de bewijs- en procedureproblemen dermate hoog in dat naar zijn 
oordeel het besparingseffect ervan grotendeels zal verloren gaan tengevolge 
van de kosten verbonden aan uitzichtloze administratieve en juridische 
procedures. Het vermeende anti-preventieve effect van deze maatregel 
omwille van het financiele belang van het F.A.O. bij een zo groot mogelijk 
aantal dodelijke arbeidsongevallen, lijkt ons enigszins overdreven (HuYs, 
J. en PoTs, P., t.a.p., 274). Een ons inziens veel belangrijker argument om 
deze nieuwe regeling met weinig enthousiasme te onthalen, is erin gelegen 
dat zij resulteert in een zekere dichotomie wat betreft de opdrachten van 
het F.A.O. Daar waar het F.A.O. onder meer tot taak heeft de rechten van 
de slachtoffers en/ of hun nabestaanden zo veel mogelijk te vrijwaren, heeft 
het F.A.O. er in de voorliggende hypothese aile belang bij de aanspraken 
van de rechthebbenden in te korten. 

In de Arbeidsongevallenwet wordt geen definitie gegeven van de notie 
,belangrijkste kostwinner", zodat het bijgevolg aan de rechtspraak toe
komt deze inhoudelijk op te vullen. De volgende principes worden in dit 
verband vooropgesteld. Vooreerst is het duidelijk dat de vereiste van 
belangrijkste kostwinner enger is dan de voorwaarde dat men rechtstreeks 
voordeel moet halen uit het loon van de getroffene. Met het oog op de 
bewijsvoering werd er ter zake geen wettelijk vermoeden ingesteld enerzijds, 
maar is het anderzijds geen vereiste dat de betrokkenen onder hetzelfde dak 
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woonden. In de wet wordt evenmin gepreciseerd of het volstaat dat de 
ascend en ten bewijzen dat het slachtoffer op het ogenblik van zijn overlijden 
in hun behoeften tussenkwam, dan wei of het bewijs moet worden aange
bracht dat de getroffene hen gedurende hun ganse Ieven zou onderhouden. 
In de rechtspraak wordt de gemakkelijkste weg gekozen en wordt ervan 
uitgegaan dat de toestand dient te worden beoordeeld op het tijdstip van 
het ongeval, wat volgens VAN DROOGHENBROECK ook het meest in overeen
stemming is met het forfaitaire karakter van de schadeloosstelling in het 
raam van de arbeidsongevallenwetgeving (VAN DROOGHENBROECK, P., 
t.a.p., 301, nr. 5). 

In de drie rechterlijke uitspraken die tijdens de bestudeerde periode werden 
gepubliceerd, wordt in eerste orde een vergelijking doorgevoerd van het 
netto-inkomen van het slachtoffer met de overige geglobaliseerde netto
inkomsten van het gezin. Dit is inderdaad een eerste mogelijke indicatie om 
uit te maken of de overledene aldan niet de , , voornaamste'' kostwinner was 
(Arbh. Brussel, 23 november 1987, R. W., 1988-89, 473; in casu was de 
verhouding ongeveer een op acht; zie ook: Arbrb. Turnhout, 3 december 
1985, onuitg., vermeld door: VAN STEENBERGE, J., ,Recente evoluties in 
de arbeidsongevallenverzekering", T.P.R., 1987, 177). Terecht heeft het 
Arbeidshof te Gent zich niet Iaten leiden door de argumentatie van het 
F.A.O. dat de beoordeling van het begrip ,belangrijkste kostwinner" terug 
te brengen valt tot een eenvoudige optelsom die de helft plus een dient te 
halen. Hoewel was gebleken dat de overledene niet het hoogste inkomen 
had, besliste het hof dat ook rekening moest worden gehouden met de 
gezinssamenstelling (in casu: een landbouwersgezin waarvan de man overle
den was en de weduwe op het ogenblik van het ongeval vier schoolgaande 
kinderen ten laste had en drie werkende) en met de taken die de getroffene 
voor het gezin verrichtte (meer bepaald als oudste inwonende mannelijke 
arbeidskracht op een groot landbouwbedrijf) (Arbh. Gent, 4 februari 1988, 
R. W., 1988-89, 474). 

In een andere casus kon op basis van een mathematische afweging van de 
inkomsten van de overledene en die van het gezin worden geconcludeerd 
dat het slachtoffer inderdaad het hoogste inkomen genoot. Daarmee bleek 
de kous evenwel niet af, want er diende tevens te worden aangetoond dat 
ook na aftrek van datgene wat de getroffene voor zichzelf spaarde en dus 
niet thuis afdroeg, de betrokkene de voornaamste kostwinner bleef (Arbrb. 
Gent, 5 oktober 1987, De Verz., 1988, 67, noot L.V.G.). Het komt er 
bijgevolg op aan de notie ,bijzonderste bron van inkomsten" op een 
relatieve, en niet op een absolute wijze te ontleden (zie ook: L.V.G., noot 
onder Arbrb. Gent, 5 oktober 1987, De Verz., 1988, 71). In casu viel de 
eindafrekening gunstig uit voor de ascendenten, maar men kan zich afvra
gen hoe ver men die !outer cijfermatige afweging moet doortrekken. Meer 
in het bijzonder rijst de vraag of na het bewijs dat de getroffene inderdaad 
het meeste verdiende, ook nog moet worden bewezen dat hij daarenboven 
een substantieel gedeelte daarvan inbracht om te voorzien in het Ievenson-
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derhoud van de overige gezinsleden. Zou men in dit verband misschien niet 
kunnen pleiten voor het invoeren van een weerlegbaar vermoeden dat indien 
het slachtoffer in absolute cijfers het belangrijkste aandeel in het gezinsbud
get had, dit als vanzelfsprekend met zich brengt dat daarvan ook een deel 
zal worden aangewend ten behoeve van het volledige gezin, tenzij daarvan 
het tegenbewijs kan worden aangebracht ? 

AFDELJNG 2 

TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

70. BEGINSELEN - WEDERTEWERKSTELLING - In geval van tijdelijke en 
volledige arbeidsongeschiktheid kan de getroffene aanspraak maken op een 
dagelijkse vergoeding gelijk aan negentig procent van het gemiddelde dag
loon (art. 22 Arbeidsongevallenwet). Het gemiddelde dagloon is gelijk aan 
het basisloon gedeeld door 365 (art. 40, eerste lid Arbeidsongevallenwet). 
In zoverre de tijdelijke arbeidsongeschiktheid echter gedeeltelijk is of 
wordt, kunnen zich verschillende van elkaar te onderscheiden hypothesen 
voordoen. 
- Indien geen wedertewerkstelling wordt aangeboden, behoudt het slacht

offer zijn recht op de normale vergoedingen verschuldigd naar aanlei
ding van een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid (art. 23, vierde 
lid, 2° Arbeidsongevallenwet). 

- Diezelfde financiele waarborg wordt ook verleend aan degene die een 
hem voorgestelde wedertewerkstelling om een geldige reden weigert of 
stopzet (art. 23, vierde lid, 3° Arbeidsongevallenwet). 

- Bij weigering of voortijdige verlating zonder geldige reden zal het 
slachtoffer daarentegen slechts een vergoeding bekomen die overeen
stemt met zijn graad van arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met 
zijn arbeidsmogelijkheden in zijn oorspronkelijk of in het hem voorlo
pig aangeboden beroep, met andere woorden met zijn graad van tijdelij
ke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (art. 23, vijfde lid Arbeidsonge
vallenwet). 

- Als de getroffene ingaat op een aanbod tot wedertewerkstelling, hetzij 
in het beroep dat hij v66r het ongeval uitoefende, hetzij in een ander 
voorlopig beroep dat hem passend kan worden opgedragen, wordt hem 
een vergoeding gewaarborgd die gelijk is aan het verschil tussen het loon 
verdiend v66r het ongeval, en het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerk
stelling bekomt (art. 23, derde lid Arbeidsongevallenwet). 

Daarbij dient de aandacht te worden gevestigd op een mogelijk discussie
punt of ,het loon verdiend v66r het ongeval" moet worden opgevat als het 
loon van de laatste maand, dan wei als het gebruikelijke loon. SIMAR meent 
dat de voorkeur dient te worden gegeven aan de tweede oplossing en vindt 
daarvoor steun in de rechtspraak (SIMAR, N.' ',La reparation de l'incapaci
te temporaire", in Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome IV-
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Risque professionnel- Droit social etfiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 
14-15; enigszins anders: VANLAER, E., La loi du 10 avril 1971 sur les 
accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1985, 56, die vooropstelt dat men 
in de praktijk meestal uitgaat van het loon van de maand v66r het ongeval, 
maar daaraan toevoegt dat wanneer het systeem van het basisloon voordeli
ger zou uitvallen voor de werknemer, het aangewezen is daarvan te vertrek
ken). 

Bij een handelsvertegenwoordiger bijvoorbeeld gaat het niet op het vaste 
loon aangevuld met de commissielonen voor de laatste maand, als uitgangs
punt te nemen: het variabele gedeelte van het loon verschilt immers 
naargelang van het seizoen en de verkochte artikelen en bovendien kunnen 
fluctuaties optreden omwille van het enkele feit dat de handelsvertegen
woordiger laattijdig zijn bestellingen binnenlevert of de werkgever draalt 
met de betaling van die commissielonen (Arbh. Luik, 17 januari 1985, 
onuitg., vermeld door: SIMAR, N., t.a.p., 14). Daarmee is de zaak evenwel 
nog niet rond. In bijkomende orde rijst dan de vraag naar de modaliteiten 
van tussenkomst vanwege de verzekeraar: moet elke maand het verschil 
worden uitbetaald of dient de berekening te gebeuren op basis van de 
totaliteit van de periodes van arbeidsongeschiktheid? Het Arbeidshof te 
Luik heeft blijkbaar voor de laatste werkwijze gekozen (Arbh. Luik, 20 
november 1986, onuitg., vermeld door: SIMAR, N., t.a.p., 14, noot 2). 

Ben vergelijkbaar probleem doet zich voor naar aanleiding van het presteren 
van overuren. Ook in die hypothese moet onder , ,het loon verdiend v66r 
het ongeval'' worden verstaan: het gewone loon, met uitsluiting van de 
uitzonderlijk en occasioned door het slachtoffer ontvangen lonen voor 
gepresteerde overuren (Arb h. Luik, 27 april 1987, J. T. T., 1988, 78). 

De hierboven uiteengezette vergoedingsregeling vindt ook uitwerking, wan
neer in plaats van wedertewerkstelling aan de getroffene een bepaalde 
behandeling wordt voorgesteld met het oog op zijn wederaanpassing. 

Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat door de wet van 17 juli 
1985 (B.S., 24 augustus 1985) een artikel 23bis in de Arbeidsongevallenwet 
werd ingelast dat voorziet in de indexering van de vergoedingen wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een termijn van drie maanden, te reke
nen vanaf de dag van het ongeval (HUYS, J. en PoTs, P ., ,Arbeidsongeval
len", in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, 
R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 1987, 277-280; PUTTENEERS, A., 
,Arbeidsongevallen: indexering van de vergoedingen voor tijdelijke arbeid
songeschiktheid", Verzekeringswereld, 1985, oktober, 41-42). 

71. ABSTRACT OF CONCREET SCHADEBEGRIP - In geval van tijdelijke en 
volledige arbeidsongeschiktheid heeft de getroffene recht op een vergoe
ding, zonder dat moet worden aangetoond dater ook werkelijk loonverlies 
is. Vanuit die optiek werd het recht erkend van een gepensioneerde op de 
vergoedingen voor tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid die voort-
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vloeit uit een arbeidsongeval dat hem is overkomen tijdens zijnprofessione
le activiteit die zijn pensionering voorafging. Dit werd gemotiveerd door de 
overweging dat de te vergoeden schade niet het verlies aan loon is, maar 
wel de vermindering of het verlies van de mogelijkheid om te werken (Arbh. 
Luik, 19 april 1983, Jur. Liege, 1984, 329 en T.S.R., 1983, 284; zie vorig 
overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1984, 1132, nr. 65). 

Diezelfde redenering wordt ook aangehouden bij gedeeltelijke tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid zonder dat wedertewerkstelling wordt aangeboden, 
welke hypothese op vergoedingsvlak wordt gelijkgesteld met de toestand 
van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Ter zake staat de recht
spraak een strikte toepassing van deze regel voor, zodat het feit dat de 
getroffene intussen zijn studies heeft hervat, de toepassing van artikel 23 
van de Arbeidsongevallenwet niet verhindert (Cass., 24 april 1989, Soc. 
Kron., 1989, 385; Arbh. Bergen, 18 september 1987, J. T. T., 1988, 74). Deze 
stelling illustreert eens te meer het forfaitaire en abstracte karakter van de 
schadeloosstelling in de arbeidsongevallenwetgeving. 

Anders is het daarentegen in geval van wedertewerkstelling, waarbij de 
klemtoon komt te liggen op het vergoeden van het concrete loonverlies. Wat 
in voorkomend geval wordt vergoed, is het effectieve loonverlies en niet het 
verlies van arbeidsgeschiktheid. Indien bijgevolg tijdens bepaalde tijdvak
ken van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid eenvoudigweg werd 
gewerkt en geen loonverlies werd geleden, vervalt het recht op vergoedingen 
(Cass., 22 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 91, Pas., 1987, I, 85 en 
J. T. T., 1987, 1 09). In casu vindt een accentverschuiving plaats in de richting 
van een concrete benadering van het schadebegrip. 

Hoewel deze redenering op het eerste gezicht zeer logisch voorkomt, schuilt 
er naar onze mening een zekere contradictie in die verschillende oplossin
gen. De concrete of abstracte evaluatie van de schade bij tijdelijke arbeids
ongeschiktheid hangt hie et nunc enkel en alleen af van het al of niet 
voorhanden zijn van de mogelijkheid tot wedertewerkstelling, waarbij 
- zoals verder zal blijken- het weinig of niet ter zake doet om welke reden 
niet tot wedertewerkstelling kan worden overgegaan. 

72. VERPLICHT KARAKTER VAN DE WETTELIJKE PROCEDURE?- Met het 
oog op een wedertewerkstelling kan de raadgevend geneesheer van de 
verzekeraar contact opnemen met de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgenees
heer neemt in deze procedure een centrale plaats in: op basis van een gunstig 
en gemotiveerd voorstel van deze arts kan de getroffene door de werkgever 
worden wedertewerkgesteld onder de door de arbeidsgeneesheer vooropge
stelde voorwaarden (art. 23, eerste lid Arbeidsongevallenwet; zie ook: K.B. 
van 27 september 1973 tot uitvoering van artikel23 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, B.S., 27 oktober 1973). 

Het belang van het antwoord op de vraag of de naleving van die geeigende 
procedure een verplichting inhoudt, situeert zich vooral op het financiele 
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viak en is in zekere zin een uitioper van de dualiteit tussen de concrete en 
de abstracte schadeevaiuatie bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Indien 
men zou aannemen dat de voorgeschreven procedure een dwingend karakter 
heeft, impliceert het niet naleven ervan dat de wedertewerkstelling niet op 
een geidige wijze werd aangeboden, hetgeen dan moet worden gelijkgesteld 
met het ontbreken van wedertewerkstelling. Naar de schadeioosstelling toe, 
vertaalt dit zich in de niet toepasselijkheid van artikel 23, derde lid van de 
Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de betrokkene enkel aanspraak 
kan maken op zijn reele Ioonverlies. 

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 27 juni 1983 duidelijk gemaakt 
dat ook wanneer de wedertewerkstelling tot stand komt na gemeenschappe
lijk overleg tussen de werkgever en de werknemer zonder dat de arbeidsge
neesheer hierbij werd betrokken, enkel het concrete loonverlies moet wor
den vergoed (Cass., 27 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1335, Pas., 1983, 
I, 1219, R. W., 1983-84, 1921 (verkort), J. T., 1984, 104 (verkort) en J. T. T., 
1984, 144). Uit datzelfde cassatiearrest kan tevens impliciet worden afgeieid 
dat indien de wedertewerkstelling plaatsvindt op vraag van de raadgevend 
geneesheer van de verzekeringsmaatschappij, wei verplicht een beroep moet 
worden gedaan op de arbeidsgeneesheer. Deze stelling ligt in de lijn van de 
vroegere rechtspraak, zodat mag worden geconcludeerd dat de tussenkomst 
van de arbeidsgeneesheer facultatief is bij wedertewerkstelling in geval van 
onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer, maar een ver
plichting inhoudt als het initiatief van de verzekeraar uitgaat (zie ook: 
SIMAR, N., ,La reparation de I'incapacite temporaire"' in Chroniques de 
droit a !'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et 
fiscal, Brussei, Story-Scientia, 1989, 8; V ANLAER, E., La loi du I 0 avri/1971 
sur les accidents du travail, Brussei, Bruylant, 1985, 57-58, die erop wijst 
dat artikei 131 van het A.R.A.B. niet uit het oog mag worden verloren dat 
- weliswaar enkel voor bepaaide groepen van werknemers - een onder
zoek door de arbeidsgeneesheer verpiicht stelt na een afwezigheid van vier 
weken ingevolge om het even welk ongeval en dit ten Iaatste binnen de acht 
dagen na de werkhervatting). 

Onrechtstreeks komt deze kwestie ook ter sprake bij wedertewerkstelling bij 
een andere werkgever. Die hypothese sluit bijna als vanzeifsprekend de 
onmogelijkheid in om de vooropgesteide procedure te eerbiedigen. Daar 
waar het Arbeidshof te Luik daarin geen graten ziet (Arbh. Luik, 11 mei 
1987, J. T. T., 1988, 76 en Soc. Kron., 1988, 106 (samenvatting)(impliciet)), 
verwerpt het Hof van Cassatie de erkenning van de tewerkstelling bij een 
andere werkgever ZONDER voorstei of instemming van de eerste, omdat dit 
al te zeer indruist tegen de tekst van artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet 
(Cass., 12 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,27, Pas., 1984, I, 25, R. W., 
1983-84, 2712 (verkort), J. T., 1985, 236, J. T. T., 1984, 143, B. T.S.Z., 1984, 
434, noot ELST, R. en Soc. Kron., 1983, 443). Uit dit cassatiearrest moet 
worden afgeieid dat niet het feit dat in casu geen advies van de arbeidsge
neesheer werd ingewonnen, doorsiaggevend is, maar wei het gebrek aan 

1309 



tussenkomst van de eigenlijke werkgever (voor kritiek daarbij, zie verder 
nr. 78). 

73. GELDIGE REDEN - Bij weigering of stopzetting van een aangeboden 
wedertewerkstelling dient de getroffene een geidige reden te kunnen aanvoe
ren, op gevaar af een vermindering van zijn vergoeding te moeten onder
gaan voigens het hierboven uiteengezette principe (zie boven, nr. 70). 

Zo wordt onder andere geoordeeld dat een staking ten aanzien van de 
arbeidsongevallenverzekeraar niet ais een geidige reden kan worden inge
roepen om de wedertewerkstelling te onderbreken (Arbrb. Verviers, 3 
september 1987, J.L.M.B., 1987, 1352. Enigszins bizar is wei dat in de 
samenvatting van dit vonnis wordt aangegeven dat staking geen geldige 
reden is voor de WERKGEVER om een einde te stellen aan de wedertewerk
stelling). Naar ons oordeei dringt zich evenwei een zekere verfijning open 
zou moeten worden uitgemaakt of de betrokken werknemer tot de categorie 
van de stakers, de besiuiteiozen, dan wei van de werkwilligen behoort te 
worden gerekend. In die Iaatste hypothese is het immers duidelijk dat de 
onderbreking van de wedertewerkstelling niet aan de getroffene toe te 
schrijven vait. 

Voigens de Luikse rechtscolleges maakt ook een aanvraag voor een vrijwii
lig brugpensioen voortijdig en zonder geidige reden een einde aan de 
wedertewerkstelling (Arbh. Luik, 6 oktober 1983, J. T. T., 1984, 150 en 
T.S.R., 1984, 307; Arbrb. Luik, 26 november 1987, J.L.M.B., 1988, 895). 
In dezelfde zin kan het feit dat een werknemer wordt gepensioneerd- in 
casu met het genot van een invaiiditeitspensioen ais mijnwerker -, evenmin 
als een geidige reden worden aangemerkt om de wedertewerkstelling ver
vroegd te verlaten. Door zijn pensioen te nemen, maakt de werknemer 
duidelijk dat hij uit het arbeidsproces wenst te stappen, net zoais een 
werknemer die een einde maakt aan zijn arbeidsovereenkomst of wordt 
ontsiagen (Arbh. Brussel, 16 februari 1987, J. T. T., 1987, 419 en Rechtspr. 
Arb. Br., 1988, 5). In die hypothese blijft de verzekeraar nochtans wei een 
vergoeding verschuidigd in overeenstemming met de graad van gedeeltelijke 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid (anders: SIMAR, N., ,La reparation de 
l'incapacite temporaire", t.a.p., 28, die ten onrechte uit het arrest van het 
Arbeidshof te Brussei van 16 februari 1987 afleidt dat geen enkeie schade
Ioosstelling verschuidigd is), onder voorbehoud van de toepassing van de 
geidende cumuiatiebeperkingen met het pensioen. Aangezien het conventio
neei brugpensioen in essentie het karakter heeft van een werkioosheidsver
goeding, zai het probieem van een eventueie samenvoeging in het licht van 
het Werkioosheidsbesiuit moeten worden opgeiost. 

74. 0NMOGELIJKHEID TOT WEDERTEWERKSTELLING - ALGEMEEN- In de 
beschouwde periode raakte de rechtspraak nog steeds niet wijs uit de 
onverenigbaarheden die zich voordoen naar aanieiding van de onmogeiijk
heid tot wedertewerkstelling omwille van ziekte, werkioosheid, jaariijkse 

1310 



__ 1 _ r==---~----- - ------------- ---.-, -; __ ---

vakantie, ontslag, ... Ook deze discussie is grotendeels toe te schrijven aan 
de gebrekkige redactie van artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet dat 
elementen van abstracte en concrete schadebegroting door elkaar gebruikt. 
Vooraf dient de aandacht erop te worden gevestigd dat in zoverre de 
wedertewerkstelling onmogelijk wordt gemaakt mede door de getroffene 
zelf, meer bepaald wanneer uit de feiten is gebleken dat de arbeidsovereen
komst met onderlinge toestemming werd beeindigd, geen vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid verschuldigd is (Cass., 14 maart 
1988, Arr. Cass., 1987-88, 919 en Pas., 1988, I, 845). In voorkomend geval 
zal de betrokkene enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding pro 
rata van het resterende ongeschiktheidspercentage. Zo veel is wei duidelijk 
dat de onmogelijkheid tot wedertewerkstelling moet toe te schrijven zijn aan 
een reden onafhankelijk van de wil van het slachtoffer. 

75. GEEN WEDERTEWERKSTELLING WEGENS ZIEKTE - Bij ziekte spitst de 
rechtspraak de betwisting toe op de vraag of deze omstandigheid een geldige 
reden is om de wedertewerkstelling te onderbreken, waarop geen eenslui
dend antwoord wordt geboden. Het spreekt voor zich dat er zich enkel een 
discussie zal ontspinnen voor zover het gaat om een arbeidsongeschiktheid 
die geen verband houdt met de ongevalsletsels. Wanneer integendeel het 
oorzakelijke verband vaststaat, vervalt die vraag en gaat het om een 
eenvoudig ,hervallen". 

- Volgens het Arbeidshof te Luik heeft de getroffene ook in geval van 
ziekte ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar recht op de vergoe
dingen wegens algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid (Arbh. Luik, 6 
oktober 1983, J. T. T., 1984, 150 en T.S.R., 1984, 307); het probleem van 
de mogelijke cumulatie of eventuele terugvordering wordt door het hof 
op het ziekenfonds afgeschoven. 

- Het Arbeidshof te Brussel houdt er daarentegen een andere mening op 
na en is van oordeel dat ziekte geen geldige reden is in de zin van artikel 
23, vijfde lid van de Arbeidsongevallenwet. Dit rechtscollege vertrekt 
daarbij van de premisse dat elke regeling haar eigen toepassingsgebied 
heeft en haar eigen regels met het oog op de schadeloosstelling, zodat 
het dan ook niet opgaat de principes in verband met de geldige reden 
die kunnen worden tegengesteld aan de arbeidsongevallenverzekeraar, 
te Iaten doorkruisen met andere gronden tot schorsing van de arbeidso
vereenkomst, bijvoorbeeld naar aanleiding van ziekte. Het hof zet zijn 
redenering kracht bij door een ontleding van de cumulatiebeperkende 
regels uit de Z.I.V.-Wet. Enkel wanneer de toepassingssferen van beide 
regimes elkaar overlappen met het oog op het vergoeden van dezelfde 
schade, moet worden uitgemaakt welk stelsel in feite niet tot vergoeding 
gehouden is. Daarin ligt precies de zin van de regel uit de Z.I.V.-Wet 
die de tussenkomst van het ziekenfonds uitsluit in de mate waarin de 
schade wordt gedekt door een andere wetgeving (thans artikel 76quater 
Z.I.V.-Wet). Omgekeerd gaat het niet op die regel in te roepen om de 
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cumulatie te beperken van ziektevergoedingen en de uitkeringen ten laste 
van de arbeidsongevallenverzekeraar, omdat het in casu niet gaat om een 
vergoeding van dezelfde schade. Aangezien het arbeidshof vertrekt van 
de volgens hem onbetwistbare premisse dat ziekte geen geldige reden is, 
onderstreept het de overbodigheid van artikel 57, § 1, 6° van de 
Z.I.V.-Wet (zoals ingevoerd bij K.B. nr. 283 van 31 maart 1984, B.S., 
13 apri11984) dat aan een werknemer het recht ontzegt op ziekteuitkerin
gen voor de periode waarvoor hij met toepassing van artikel 23 van de 
Arbeidsongevallenwet een vergoeding voor algehele tijdelijke arbeid
songeschiktheid ontvangt wegens stopzetting van een wedertewerkstel
ling. In het licht van die overwegingen is het dan wel merkwaardig dat 
het arbeidshof zich genoodzaakt ziet te besluiten dat de arbeidsongeval
lenverzekeraar een vergoeding verschuldigd is in verhouding tot het 
vastgestelde percentage aan tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid, maar onder voorbehoud van de geldende bepalingen die de samen
voeging ervan met Z.I. V.-uitkeringen beperken (Arbh. Brussel, 16 fe
bruari 1987, J.T.T., 1987, 419 en Rechtspr. Arb. Br., 1988, 5). 

Hoewel het Arbeidshof te Brussel zijn uiterste best heeft gedaan om een 
sluitende motivering op te bouwen, die van een grote billijkheid getuigt, is 
zijn stand punt in strijd met de houding van het Hof van Cassatie ter zake. 

' 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 juni 1984 immers nogmaals 
- kort en bondig - onderstreept dat een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de hypothese, bedoeld bij artikel 23, derde lid van de 
Arbeidsongevallenwet, dat het recht op vergoeding erkent ten belope van 
het verschil tussen het loon v66r het ongeval en het loon bij werkhervatting 
enerzijds, en het geval waarbij de werkhervatting een einde neemt en het 
slachtoffer een werkloosheidsvergoeding of een uitkering ten laste van de 
ziekteverzekering bekomt anderzijds (Cass., 25 juni 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 1395, Pas., 1984, I, 1294 en T.S.R., 1985, 33). Dit stand punt ligt 
in de lijn van de vroegere cassatierechtspraak die de toepassing van artikel 
23, derde lid van de Arbeidsongevallenwet onderwerpt aan een dubbele 
voorwaarde, namelijk dat er sprake moet zijn van een effectieve wederte
werkstelling in ruil waarvoor de betrokkene een loon ontvangt (vgl. Cass., 
28 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 152, Pas., 1982, I, 165, R. W., 
1982-83, 835, J.T.T., 1982, 158 en Soc. Kron., 1982,27, noot BONHEURE, 
M.; zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1984, 1136 e.v., nr. 68). 

SIMAR brengt in dit verband nog een andere vraag te berde, die zijdelings 
deze problematiek raakt: hoe staan de zaken ervoor wanneer tijdens dezelf
de periode de werknemer werd vergoed door zijn ziekenfonds, bijvoorbeeld 
in geval van conflict met de arbeidsongevallenverzekeraar? Overeenkom
stig artikel7 6quater, § 2, vierde lid van de Z. I. V.-W ettreedt de verzekeringsin
stelling (d.i. het ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering) rechtens in de plaats van de rechthebbende ten belope van het 
bedrag van de verleende prestaties, ,voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving ( ... ) verschuldigd zijn en die geheel of 
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gedeeltelijk dezelfde schade vergoeden''. Opdat een dergelijke subrogatoire 
vordering van de verzekeringsinstelling tegen de arbeidsongevallenverzeke
raar gegrond zou zijn, dient het bewijs te worden aangebracht dat de door 
haar uitgekeerde vergoedingen volledig of ten dele dezelfde schade dekken 
als de prestaties ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar. De schade 
die door de Z.I.V.-Wet wordt gedekt, is de vermindering van het verdienver
mogen, en niet het loonverlies, noch de functionele stoornissen die een 
verlies aan verdienvermogen hebben veroorzaakt. Bijgevolg moet worden 
nagegaan of de ziekte die is ingetreden na de wedertewerkstelling, op zich 
aanleiding heeft gegeven tot een vermindering van het verdienvermogen ten 
belope van zesenzestig procent of meer, wat impliceert dat de werknemer 
v66r die ziekte diende te beschikken over een potentieel gelijk aan of hager 
dan dit percentage. Wanneer de rechter vaststelt dat de ziekte overkomen 
na de wedertewerkstelling, een vermindering van het verdienvermogen met 
twee derden of meer met zich heeft gebracht, moet daaruit worden afgeleid 
dat de prestaties vanwege het ziekenfonds of de Hulpkas en de vergoedingen 
ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar niet geheel of deels dezelfde 
schade dekken, zodat geen subrogatoire vordering kan worden ingesteld 
(SIMAR, N., ,La reparation de l'incapacite temporaire", in Chroniques de 
droit a /'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel - Droit social et 
fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 17-18). 

76. GEEN WEDERTEWERKSTELLING WEGENS WERKLOOSHEID -In geval 
van werkloosheid is aan geen van de beide door het Hof van Cassatie 
vooropgestelde voorwaarden voldaan, want hoewel de werkloze per hypo
these - ook fysiek - beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, wordt 
hij niet effectief wedertewerkgesteld en daarenboven beantwoorden de 
werkloosheidsvergoedingen niet aan het begrip ,loon" in de betekenis van 
tegenprestatie voor geleverde arbeid (Arbh. Luik, 26 maart 1984, T.S.R., 
1984, 485; Arbh. Gent, 6 juni 1985, De Verz., 1986,71, noot L.V.G.; Arbh. 
Luik, 10 maart 1986, J. T. T., 1987, 115 (impliciet); Arbh. Luik, 11 mei 1987, 
J. T. T., 1988, 76 en Soc. Kron., 1988, 106 (samenvatting)). Merk op dat, 
anders dan bij ziekte, men zich niet langer buigt over de vraag of werkloos
heid een geldige reden is om de aangeboden wedertewerkstelling te weigeren 
of voortijdig te verlaten in de zin van artikel23, vijfde lid van de Arbeidson
gevallenwet, maar dat alles draait rond de toepasselijkheid van artikel 23, 
derde lid van de Arbeidsongevallenwet. 

In een andere zin werd geoordeeld met betrekking tot periodes van weerver
let in het bouwbedrijf, die een recht doen ontstaan op weerverletvergoedin
gen. Zowel door het Arbeidshof te Luik als door het Arbeidshof te Gent 
werd beslist dat in voorkomend geval enkel nog het eventuele loonverschil 
moet worden bijgepast, gelijk aan het loon verdiend v66r het ongeval en 
de vergoedingen wegens weerverlet. De motivering die deze beide hoven tot 
het voormelde eindbesluit heeft gebracht, is nochtans niet volkomen gelijk
lopend. Het Arbeidshof te Gent stelt vast dat die weerverletvergoedingen 
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het karakter hebben van loon en leidt daaruit af dat de dagen van niet-effec
tieve arbeid wegens weerverlet met dagen van wedertewerkstelling dienen 
te worden gelijkgesteld (Arbh. Gent, 6 juni 1985, De Verz., 1986, 71, noot 
L.V.G.). Ook het Arbeidshof te Luik lijkt in eerste instantie dezelfde toer 
op te gaan, wanneer het benadrukt dat die vergoedingen bij weerverlet in 
de bouwsector rechtstreeks voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst en 
derhalve inderdaad een vervangingsloon vormen (waaraan wordt toege
voegd dat dit wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen, net zoals de 
vergoedingen bij arbeidsongeval (sic !)). Naderhand gooit het hof evenwel 
het roer om, wanneer het betoogt dat het niet redelijk is dat werkloosheids
vergoedingen kunnen worden samengevoegd met uitkeringen wegens tijde
lijke arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Om 
deze stelling te staven, voert voornoemd rechtscollege aan dat het de 
bedoeling van artikel23 van de Arbeidsongevallenwet is om de reele schade 
vanwege het slachtoffer te vergoeden en dat het tegen de algemene moraal 
zou indruisen, indien men door het toestaan van een dergelijke cumulatie 
de werklozen zou bevoordelen ten overstaan van personen die wei arbeid 
presteren. In laatste orde verwerpt het Arbeidshof te Luik het argument dat 
werkloosheidsvergoedingen geen deel uitmaken van het basisloon, op grond 
dat dit niet kan worden tegengesteld aan de onbetwistbare economie van 
artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet (Arbh. Luik, 6 oktober 1983, 
J.T.T., 1984, 149, T.S.R., 1984, 305 en De Verz., 1984, 65, noot L.V.G., 
die enkel blijft stilstaan bij het eeiste gedeelte van de argumentatie van het 
arbeidshof; Arbh. Luik, 20 november 1986, onuitg., vermeld door: SIMAR, 
N., ,La reparation de l'incapacite temporaire", in Chroniques de droit a 
!'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel - Droit social et fiscal, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 19-20). In deze redenering missen wij de link 
tussen de kwalificatie als loon van de weerverletvergoedingen en het betoog 
over de ontoelaatbaarheid van de samenvoeging van werkloosheidsuitkerin
gen met de vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Boven
dien verwondert deze moraliserende houding van het Arbeidshof te Luik 
ons des te meer in het Iicht van de vaststelling dat in latere arresten datzelfde 
rechtscollege zich als vanzelfsprekend neerlegt bij de cassatierechtspraak en 
die vorm van cumulatie eenvoudig accepteert (zie boven). Als we trouwens 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie toepassen op deze specifieke 
situatie, is er geen reden om de periodes van weerverlet in het bouwbedrijf 
anders te gaan behandelen dan de andere vormen van , werkloosheid". 
Niettegenstaande de weerverletvergoedingen en de werkloosheidsuitkerin
gen van een andere aard zijn, is er ook in geval van onmogelijkheid tot 
tewerkstelling wegens het slechte weer niet voldaan aan de door het Hofvan 
Cassatie gestelde voorwaarde van werkelijke wedertewerkstelling. Het feit 
dat die niet-gewerkte dagen met effectief gepresteerde arbeidsdagen worden 
gelijkgesteld, is een constructie ten behoeve van het behoud van de rechten 
van de betrokkene in het kader van een aantal sociale regelingen, maar doet 
niet af aan de realiteit dat niet werkelijk arbeid werd gepresteerd. 
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Bij gebrek aan een cumulatieverbod resulteerde deze rechtspraak in een 
oververgoeding van de slachtoffers van een arbeidsongeval die werkloos
heidsuitkeringen genoten. Aan deze lacune werd verholpen door het uit
vaardigen van het K.B. van 27 december 1984 tot wijziging van artikel141 
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid (B.S., 17 januari 1985). Met ingang van 1 februari 
1985 kan een werknemer geen aanspraak meer maken op werkloosheidsuit
keringen voor de periode waarvoor hij met toepassing van artikel 23 van 
de Arbeidsongevallenwet een vergoeding voor algehele tijdelijke arbeidson
geschiktheid ontvangt wegens stopzetting van een wedertewerkstelling. Dit 
nieuwe systeem raakt niet aan de verplichting van de kant van de arbeidson
gevallenverzekeraar om de integrale vergoeding voor volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid te betalen, maar stelt in voorkomend geval de werk
loosheidskassen vrij van enige tussenkomst. Een eerste toepassing van dit 
nieuwe systeem treft men aan in twee arresten van het Arbeidshof te Luik 
(Arbh. Luik, 17 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 1161, waarin de zaken zo 
worden voorgesteld alsof ook v66r die wijziging het hof aan de slachtoffers 
nooit iets meer had toegekend dan het loon dat zij verdienden v66r het 
ongeval; Arbh. Luik, 10 april1989, J.L.M.B., 1989, 774, waarin daarente
gen wordt bevestigd dat v66r de inwerkingtreding van die nieuwe bepaling 
er geen verbod was van het gelijktijdig genot van die vergoedingen wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen). VAN 
DROOGHENBROECK vraagt zich af of door het uitvaardigen van voornoemd 
cumulatieverbod meteen ook alle moeilijkheden van de baan zullen zijn, 
aangezien dit verbod naar de letter enkel uitwerking heeft als er eerst een 
wedertewerkstelling heeft plaatsgevonden, gevolgd door een stopzetting 
ervan. Hij staat - ons inziens terecht - een teleologische interpretatie voor 
(VAN DROOGHENBROECK, P., , ,Allocations de chomage et indemnites en 
reparation des incapacites temporaires resultant d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle", J.T.T., 1985, 198, nr. 4; zie ook: SIMAR, 
N., ,La reparation de l'incapacite temporaire", in Chroniques de droit a 
!'usage du palais, Tome IV: Risque professionnel - Droit social et fiscal, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 25), maar wordt daarin niet gevolgd door een 
aantal andere auteurs (HuYs, J. en PoTs, P., ,Arbeidsongevallen", in 
Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, 283; QUISTHOUDT, J., ,Arbeidsongeschiktheid 
en werkloosheid", T.S.R., 1988, 381-382). Tevens wordt van verscheidene 
zijden betreurd dat de voorkeur werd gegeven aan het inschrijven van een 
cumulatieverbod in de Z.I.V.-Wet (zie boven) en in het Werkloosheidsbe
sluit boven de aanpassing van artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet, 
waardoor de pecuniaire lasten van een ziekte of de werkloosheid worden 
afgewenteld op de private verzekeraars (HuYs, J. en PoTs, P., t.a.p., 
282-283 (impliciet); SIMAR, N., t.a.p., 16; VAN DROOGHENBROECK, P., 
t.a.p., 198, nr. 5; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De 
Boeck, 1989, 74). 
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77. GEEN WEDERTEWERKSTELLING WEGENS JAARLIJKSE V AKANTIE- Ook 
tijdens de periode vanjaarlijkse vakantie die een wettelijke schorsingsgrond 
uitmaakt, is er geen effectieve wedertewerkstelling en het vakantiegeld kan 
evenmin worden aangezien als een tegenprestatie voor geleverde arbeid 
(Arbh. Luik, 10 maart 1986, J.T.T., 1987, 115; andere arresten van het 
Arbh. Luik, 20 november 1986, 12 december 1988 en 19 januari 1989, 
onuitg., vermeld door: SIMAR, N., , ,La reparation de l'incapacite temporai
re", in Chroniques de droit a /'usage du palais, Tome IV: Risque profes
sionnel- Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 21, noot 1). 

Hoewel deze beslissingen volkomen in overeenstemming zijn met de uitleg
ging die door het Hof van Cassatie aan artikel 23, derde lid van de 
Arbeidsongevallenwet wordt gegeven, roept ook deze situatie wel een aantal 
bedenkingen op. Meer bepaald rijst de vraag of in dat geval de verzekeraar 
niet de uitbetaling van vergoedingen zou kunnen weigeren vanuit de overwe
ging dat er in casu geen loonverlies is (Arbrb. Luik, 26 november 1987, 
J.L.M.B., 1988, 895, dat in dit verband verwijst naar het cassatiearrest van 
22 september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 91, Pas., 1987, I, 85 en J.T.T., 
1987, 109; zie boven, nr. 71). Een dergelijke weigering lijkt ons enkel 
conform de hierboven uiteengezette principes in zoverre er reeds een weder
tewerkstelling heeft plaatsgevonden en op voorwaarde dat het nemen van 
jaarlijkse vakantie als een soort van vrijwillige onderbreking van die weder
tewerkstelling wordt gekwalificeerd die geen geldige reden uitmaakt. Zelfs 
in die hypothese is het dan nog de vraag of de arbeidsongevallenverzekeraar 
het slachtoffer iedere vergoeding mag ontzeggen, dan wel nog steeds een 
vergoeding verschuldigd is in verhouding tot het resterende ongeschikt
heidspercentage. Daarenboven laat in alle andere gevallen artikel 23 van de 
Arbeidsongevallenwet in zijn huidige redactie en tegen de achtergrond van 
de interpretatie daarvan in de rechtspraak niet toe het recht van het 
slachtoffer op vergoedingen zoals bij tijdelijke en algehele arbeidsonge
schiktheid in te korten (vgl. VAN GossuM, L., Les accidents du travail, 
Brussel, De Boeck, 1989, 74). 

SIMAR meent evenwel dat er verscheidene argumenten zijn om zich te 
verzetten tegen de cumulatie van de vergoedingen voor tijdelijke volledige 
arbeidsongeschiktheid en het vakantiegeld. Hij beroept zich meer in het 
bijzonder op artikel 66 van het K.B. van 30 maart 1967 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie der loonarbeiders- ook wel het Vakantiebesluit genoemd- dat 
bepaalt dat een werknemer die in de onmogelijkheid verkeert om zijn 
vakantie te nemen omwille van een arbeidsongeval, zijn recht op de vakan
tiedagen behoudt tot bij het verstrijken van de twaalf maanden die volgen 
op het vakantiedienstjaar. Uit deze bepaling, die van openbare orde is, 
vloeit een onverenigbaarheid voort tussen het nemen van vakantie en het 
voortduren van de arbeidsongeschiktheid. Een harmonieuze combinatie 
van beide wetgevingen veronderstelt dat een werknemer tijdens zijn vakan
tie geschikt is om zijn functie uit te oefenen, zodat hij dan ook geen 
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aanspraak kan maken op een vergoeding ten laste van de arbeidsongevallen
verzekeraar (SIMAR, N., ,La reparation de l'incapacite temporaire"' in 
Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel -
Droit social et jisca/78, Brussel, Story-Scientia, 1989, 21). Vanuit vergoe
dingsoogpunt bereikt men door middel van deze redenering inderdaad een 
evenwichtige oplossing. Aangezien de niet-opgebruikte vakantiedagen in 
beginsel niet overdraagbaar zijn, zou het innemen van een ander standpunt 
met zich brengen dat, wanneer de betrokkene in de onmogelijkheid verkeer
de om voor het einde van het vakantiejaar alle vakantiedagen op te nemen, 
de werkgever van een bediende er voordeel bij heeft gehad dat de arbeidson
gevallenverzekeraar de vergoedingen wegens tijdelijke volledige arbeidson
geschiktheid is blijven doorbetalen. In het stelsel van de arbeiders zal deze 
hypothese erop neerkomen dat de werknemer zelf tweemaal werd vergoed 
voor dezelfde periode, namelijk onder de vorm van een vakantiegeld en bij 
wege van vergoedingen wegens tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid. 
Dit neemt niet weg dat een dergelijke redenering in strijd is met de tekst 
van artikel 23 van de Arbeidsongevallenwet. De hierboven beschreven 
aberraties op vergoedingsvlak zijn namelijk niet specifiek voor het geval van 
een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, maar kunnen zich even
zeer manifesteren indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid volledig is, 
zonder dat de arbeidsongevallenverzekeraar in voorkomend geval over 
enige uitweg beschikt om de door hem verschuldigde vergoedingen te 
weigeren. Welnu, bij gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid zonder 
dat wedertewerkstelling wordt aangeboden, houdt de Arbeidsongevallenwet 
- althans op het financiele plan - een vermoeden in dat de betrokkene 
nog steeds volledig tijdelijk arbeidsongeschikt is. Een ander argument dat 
pleit tegen de visie van SIMAR, is erin gelegen dat een werknemer die 
gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt is, weliswaar niet in de absolute 
onmogelijkheid verkeert om zijn vakantie op te nemen, maar evenmin als 
arbeidsgeschikt kan worden gekwalificeerd. De stelling van deze auteur 
biedt dan ook enkel een oplossing voor het geval dat er werkelijk tot 
wedertewerkstelling werd overgegaan die wordt onderbroken door het 
nemen van vakantie, althans in zoverre het initiatief daartoe van de werkne
mer zelf uitgaat. Immers, in geval van collectieve vakantie ontstaan er 
opnieuw problemen, omdat het door SIMAR gehanteerde vermoeden van 
arbeidsgeschiktheid tijdens die vakantieperiode indruist tegen de feiten en 
de regels van het Vakantiebesluit zelf, meer bepaald tegen artikel 68 dat 
vooropstelt dat de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge arbeidsongeval 
niet mogen worden toegerekend op de jaarlijkse vakantiedagen. 

78. WEDERTEWERKSTELLING BIJ BEN ANDERE WERKGEVER- De hypothe
se dat de getroffene een loon verdient bij een nieuwe werkgever, wordt niet 
in de wet geregeld. 

In een bepaald geval weigerde het Hof van Cassatie het loon dat het 
slachtoffer bij een andere werkgever verdiende, mee te betrekken in de 
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vergelijkingsbasis om uit te maken hoeveel de arbeidsongevallenverzekeraar 
eventueel dient bij te passen, om de enkele reden dat in casu de wedertewerk
stelling was geschied zonder instemming van de werkgever in wiens dienst 
het arbeidsongeval was gebeurd. A contrario acht het hof een wedertewerk
stelling bij een andere werkgever op voorstel of met instemming van zijn 
oorspronkelijke werkgever niet onverenigbaar met de tekst van artikel 23 
van de Arbeidsongevallenwet (Cass., 12 september 1983, Arr. Cass., 1983-
84, 27, Pas., 1984, I, 25, R. W., 1983-84, 2712 (verkort), J.T., 1985, 236, 
J.T.T., 1984, 143, B.T.S.Z., 1984, 434, noot ELST, R., die het standpunt 
van het Hof van Cassatie niet meer dan , ,redelijk'' noemt, en Soc. Kron., 
1983, 443). Deze stelling werd reeds bekritiseerd in ons vorige rechtspraak
overzicht (T.P.R., 1984, 1140, nr. 70). In artikel23 van de Arbeidsongeval
lenwet werd overigens uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien tot weder
tewerkstelling in een ander beroep. Hoewel dit de meest voorkomende 
toepassing is, wordt nergens geeist dat het moet gaan om een wedertewerk
stelling bij dezelfde werkgever. Tot zover gaat ook het Hof van Cassatie 
nog akkoord. Waar men eventuele bezwaren zou kunnen hebben tegen het 
feit dat nagelaten werd de arbeidsgeneesheer in te schakelen, verleent het 
Hof van Cassatie prioriteit aan het akkoord tussen werkgever en werknemer 
om ertoe te besluiten dat in die omstandigheden het advies van de arbeidsge
neesheer facultatiefis. Deze redenering zou men verder kunnen doortrekken 
om ertoe te besluiten dat aan een akkoord tussen het slachtoffer en een 
andere werkgever dezelfde draagwijdte moet worden toegekend. Het 
Arbeidshof te Luik heeft zich dan ook - ons inziens terecht - afgezet tegen 
die visie en besliste dat het loon verdiend bij die nieuwe werkgever, in · 
mindering mag worden gebracht van het door de verzekeraar te betalen 
loonverschil (Arbh. Luik, 11 mei 1987, J. T. T., 1988, 76 en Soc. Kron., 
1988, 106 (samenvatting)). 

79. HERVALLEN NA CONSOLIDATIE - lndien de blijvende arbeidsonge
schiktheid tengevolge van het arbeidsongeval zodanig verergert dat de 
getroffene het beroep waarin hij werd gereclasseerd, tijdelijk niet meer kan 1 

uitoefenen, kan hij aanspraak maken op de normale vergoedingen voor ' 
tijdelijke volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (art. 25, eerste lid 
Arbeidsongevallenwet). Aangezien daarin duidelijk enkel de hypothese· 
wordt beoogd van een slachtoffer met een gedeeltelijke blijvende arbeidson
geschiktheid dat werd gereclasseerd, dat met andere woorden opnieuw een 
beroep uitoefent, is bijgevolg geen vergoeding voor tijdelijke arbeidsonge
schiktheid verschuldigd aan degene die op het ogenblik van de tijdelijke 
verzwaring geen beroepsactiviteit heeft, bijvoorbeeld in geval van werkloos
heid (Arbrb. Brussel, 2 oktober 1987, De Verz., 1988, 64, noot L.V.G., die 
daaraan toevoegt dat dezelfde redenering eveneens opgaat in geval van 
pensionering). I 

Zo die tijdelijke verergering zich manifesteert na het verstrijken van de 
herzieningstermijn, is het recht op die vergoedingen onderworpen aan de 
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bijkomende voorwaarde dat de blijvende arbeidsongeschiktheid minstens 
tien procent moet bedragen (art. 25, derde lid Arbeidsongevallenwet). Het 
Hof van Cassatie verstrekt daarbij de volgende toelichting. Er dient te 
worden voldaan aan de vereiste dat de blijvende arbeidsongeschiktheid 
minimaal tien procent moet belopen op het moment waarop de verergering 
intreedt (Cass., 9 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 518, Pas., 1986, I, 
450, J. T. T., 1986, 221, R. G.A.R., 1987, nr. 11197 en Soc. Kron., 1986, 98, 
daarin bijgetreden door Arb h. Bergen, 4 september 1987, J. T. T., 1988, 74, 
waarnaar de zaak werd verwezen; zie verder, nr. 128). 

AFDELING 3 

BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

80. BEGINSELEN - Het Hof van Cassatie heeft in twee arresten de algeme
ne principes van het VANHOUDENHOVE-arrest (Cass., 10 maart 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 844, Pas., 1980, I, 838, R. W., 1980-81,647, J.T.T., 1981, 
83, R.G.A.R., 1983, nr. 10600 en B. T.S.Z., 1980, 820- zievorig overzicht 
van rechtspraak, T.P.R., 1984, 1143, nr. 73) herhaald (Cass., 22 september 
1986, J. T. T., 1987, 109; Cass., 3 april1989, Arr. Cass., 1988-89, 863, Pas., 
1989, I, 772, R. W., 1988-89, 1368, J. T. T., 1989, 362 en T.S.R., 1989, 334). 

- De blijvende arbeidsongeschiktheid tengevolge van een arbeidsongeval 
bestaat uit het verlies of de vermindering van de economische waarde 
van de getroffene. 

- De omvang van de schade dient te worden beoordeeld, niet enkel 
rekening houdend met de fysieke ongeschiktheid, maar tevens op basis 
van de leeftijd, de beroepsbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de 
omscholingsmogelijkheid en het concurrentievermogen van het slacht
offer op de algemene arbeidsmarkt. 

- Het concurrentievermogen op de algemene arbeidsmarkt wordt gedeter
mineerd door de mogelijkheden die de getroffene nog resten om - in 
vergelijking met andere werknemers - een beroep in loondienst uit te 
oefenen. In dit verband mag geen rekening worden gehouden met het 
feit dat er op het ogenblik waarop de blijvende arbeid~ongeschiktheid 
wordt vastgesteld, een gebrek of een overschot aan arbeidskrachten op 
de arbeidsmarkt is. 

Daar waar de tijdelijke arbeidsongeschiktheid in essentie wordt beoordeeld 
volgens het beroep dat werd uitgeoefend op het ogenblik van het arbeidson
geval, zal bij het vaststellen van de blijvende arbeidsongeschiktheid worden 
nagegaan welk het verlies is aan economisch potentieel van de werknemer 
op de algemene arbeidsmarkt, meer bepaald in het Iicht van alle mogelijke 
beroepen die voor de betrokkene nog open staan, gelet op een aantal aan 
hem eigen factoren. Omwille van de verschillende beoordelingscriteria is het 
dan ook niet onverenigbaar dat een periode van volledige tijdelijke arbeids
ongeschiktheid vanaf de consolidatie overgaat in een blijvende arbeidson-
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geschiktheid van (bijvoorbeeld) twintig procent (Arbh. Brussel, 3 maart 
1986, De Verz., 1986, 355, noot L.V.G.). 

81. PUBLIEKE SECTOR - Hoewel de bijzondere regels voor het overheids
personeel buiten het bestek van dit rechtspraakoverzicht vailen, dient toch 
de nodige aandacht te worden besteed aan de toepassing van die beginselen 
op de specifieke situatie van de ambtenaren. 

De blijvende ,invaliditeit" die resulteert uit een arbeidsongeval overkomen 
aan een personeelslid in overheidsdienst, mag niet aileen worden beoordeeld 
op grond van haar weerslag op het uitgeoefende ambt - meer bepaald op 
de specifieke economische markt waar het beroep van de betrokkene zich 
situeert - of ten overstaan van zijn mogelijkheden tot het uitbouwen van 
een loopbaan binnen de instelling die hem tewerkstelt, maar moet in het 
algemeen worden begroot, rekening houdend met de vermindering van de 
economische waarde op de algemene arbeidsmarkt (Cass., 24 maart 1986, 
Arr. Cass., 1985-86, 1023, Pas., 1986, I, 923, J. T., 1987, 149 (verkort), 
J.T.T., 1987, 111 enR.G.A.R., 1987, nr. 11313; Cass., 12 december 1988, 
Arr. Cass., 1988-89, 452, Pas., 1989, I, 410, R. W., 1989-90, 11, J.T.T., 
1989, 102 en Soc. Kron., 1989, 259; zie ook: Pol. rb. Hoei 18 juni 1984, 
Jur. Liege, 1984, 432). 
Het Hof van Cassatie neemt bij de beoordeling van de blijvende invaliditeit 
in de publieke sector eenvoudig de principes over die in de particuliere sector 
worden toegepast. Daarmee verwerpt dit rechtscoilege het standpunt dat in 
de publieke sector het gegeven van de feitelijke vastheid van betrekking niet 
uit het oog mag worden veri oren (JANVIER, R., Arbeidsongevallen I publie
ke sector, Brugge, die Keure, 1988, 219). Het Hofvan Cassatie trekt hierbij 
de abstracte schadebegroting tot in het oneindige door. Wij kunnen het hof 
volgen in zijn stelling, wanneer de feitelijke vastheid van betrekking zou 
worden ingeroepen om er in aile gevailen toe te besluiten dat een ambtenaar 
nooit een hypothetisch Ioonverlies zallijden. Omgekeerd menen wij dat het 
hof, door te beslissen dat die vastheid van betrekking niet als een van de 
elementen in de beoordeling van de blijvende invaliditeit mag worden 
betrokken, de realiteit miskent en op die wijze in zekere zin het gelijkheids
beginsel schendt. Het principe van de gelijkheid houdt immers in dat 
gelijken op een gelijke wijze en ongelijken op een ongelijke wijze worden 
behandeld. Door de vastbenoemde overheidspersoneelsleden op een zelfde 
leest te schoeien als de werknemers uit de particuliere sector, worden de 
facto ongelijken op een gelijke manier bejegend. 

82. ECONOMISCHE W AARDEVERMINDERING - De onderscheiden rechts
colleges zijn het erover eens dat het feit dat de werknemer na het arbeidson
geval bij dezelfde werkgever tewerkgesteld blijft in dezelfde functie en met 
hetzelfde loon, zonder relevantie is bij de vaststelling van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid (Arbh. Luik, 6 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 359 
(impliciet); Arbh. Antwerpen, 10 niei 1988, De Verz., 1989, 427). 
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Volgens de Arbeidsrechtbank te Brussel dient met het oog op het begroten 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid een vergelijking te worden gemaakt 
tussen de arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer v66r en na het arbeidson
geval en mag niet worden vergeleken met het rendement van een gemiddelde 
werknemer. Het gaat om de toestand van het slachtoffer op de arbeidsmarkt 
en niet om het onmiddellijke geldelijke rendement of met andere woorden 
de rechtstreekse economische weerslag (Arbrb. Brussel, 8 november 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10957). 

Dat de rechtspraak vrij ver gaat in het doortrekken van het principe dat 
enkel de economische waardevermindering en niet de louter fysieke minder
waarde voor vergoeding in aanmerking komt, kan worden geillustreerd aan 
de hand van een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen. Niettegenstaande 
het slachtoffer tengevolge van een arbeidsongeval een verlies had opgelopen 
van zijn nierfunctie-reserve, werd geoordeeld dat dit geen directe weerslag 
heeft op zijn werkkracht, waaruit werd afgeleid dat geen blijvende arbeids
ongeschiktheid uit het betreffende arbeidsongeval is geresulteerd (Arbh. 
Antwerpen, 17 mei 1988, J. T. T., 1989, 115; in eerste aanleg had de 
arbeidsrechtbank nochtans een blijvende arbeidsongeschiktheid van tien 
procent aangehouden; tegen bedoeld vonnis had het slachtoffer hager 
beroep aangetekend, opdat het toegekende percentage tot vijftig procent 
zou worden verhoogd, maar uiteindelijk heeft het hof de gelntimeerde die 
incidenteel beroep had ingesteld, gelijk gegeven). 

83. EVALUATIEFACTOREN- De verschillende gegevens waarmee volgens 
het Hof van Cassatie rekening dient te worden gehouden bij de evaluatie 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid - meer bepaald de leeftijd (waarop 
innr. 84 naderwordtingegaan), de beroepsbekwaamheid, het aanpassingsver
mogen, de omscholingsmogelijkheid en vooral het concurrentievermogen 
van het slachtoffer op de algemene arbeidsmarkt - worden in tal van 
rechterlijke uitspraken in herinnering gebracht (Arbh. Antwerpen, 15 janu
ari 1985, J.T.T., 1985,203 en T.S.R., 1986, 66; Arbh. Luik, afd. Namen, 
6 januari 1987, De Verz., 1988, 282, noot L.V.G.; Arbh. Gent, 7 mei 1987, 
De Verz., 1988, 285, noot L.V.G.; Arbh. Luik, 15 december 1987, Soc. 
Kron., 1988, 369; Arbh. Antwerpen, 10 mei 1988, De Verz., 1989, 427; 
Arbh. Brussel, 12 september 1988, J. T. T., 1989, 372; Arbh. Antwerpen, 
5 april 1989, Soc. Kron., 1989, 344 en Limb. Rechtsl., 1989, 23; Arbrb. 
Brugge, 26 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 138; Arbrb. Luik, 26 november 
1987, J.L.M.B., 1988, 895). Deze elementen worden door het Arbeidshof 
te Brussel samengevat als alle menselijke factoren die zo goed mogelijk 
toelaten de werknemer te situeren in zijn beroepscontext en op de arbeids
markt, bijvoorbeeld ook het feit dat een handarbeider - meer dan wie 
ook - dient te beschikken over een volledige fysieke integriteit (Arbh. 
Brussel, 16 mei 1988, De Verz., 1988, 652, noot L.V.G.). 

Door als principe voorop te stellen dat enkel mag worden gerefereerd aan 
de algemene arbeidsmarkt, had het Hofvan Cassatie reeds in 1980 een einde 
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gemaakt aan bepaalde tendensen in de rechtspraak die ook conjunctuur
schommelingen in hun oordeel wilden betrekken. Dit stand punt van het Hof 
van Cassatie wordt overigens bijgetreden door de lagere rechtscolleges 
(Arbh. Brussel, 4 februari 1985, onuitg., vermeld door: VAN STEENBERGE, 
J., ,Recente evoluties in de arbeidsongevallenverzekering", T.P.R., 1987, 
172; Arbrb. Brugge, 26 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 138; Arbrb. Hoei, 9 
oktober 1985, J. T. T., 1986, 227; Arbrb. Luik, 26 november 1987, 
J.L.M.B., 1988, 895; Arbrb. Oudenaarde, 10 december 1987, Intern. 
Vervoerr., 1988, 277 (impliciet)). De Arbeidsrechtbank te Brussel voegt hier 
evenwel aan toe dat deze cassatierechtspraak niet al te eenzijdig mag worden 
opgevat, als zou het gebrek aan concrete plaatsingskansen volledig moeten 
worden genegeerd (Arbrb. Brussel, 15 oktober 1985, De Verz., 1988, 648). 
Er mag slechts in geringe mate worden gekeken naar de herclassering van 
de getroffene in een vroegere activiteit die als zodanig op de arbeidsmarkt 
niet bestaat, aangezien zij slechts op kunstmatige en beschermende wijze 
mogelijk werd gemaakt, dankzij door de werkgever vrijwillig uitgevoerde 
technische aanpassingen (Arbh. Antwerpen, 5 april1989, Soc. Kron., 1989, 
344 en Limb. Rechtsl., 1989, 23). Dit vrij genuanceerde standpunt wordt 
nog extremer verwoord in een arrest dat vooropstelt dat de omstandigheid 
dat de werkgever aan het slachtoffer een betrekking aanbiedt, enkel uit 
welwillendheid of liefdadigheid, niet in acht mag worden genomen, omdat 
dit gegeven vreemd is aan de te vergoeden schade (Arbh. Luik, 15 december 
1987, Soc. Kron., 1988, 369). 
Om het concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeids
markt te evalueren, mag zijn nationaliteit niet in aanmerking worden 
genomen (Cass., 3 april 1989, Arr. Cass., 1988-89, 863, Pas., 1989, I, 772, 
R. W., 1988-89, 1368, J. T. T., 1989, 362 en T.S.R., 1989, 334). ELST vraagt 
zich bierbij af of bet de bedoeling is geweest van bet Hof van Cassatie om 
in bet algemeen de nationaliteit van een slacbtoffer uit de beoordeling te 
weren, dan wel enkel in dit specifieke geval (ELST, R., , , Criteria bij evaluatie 
van blijvende arbeidsongescbiktbeid in de beroepsscbadeverzekering", 
T.S.R., 1989, 324-326). 
De vrijwaring van de arbeidsongescbiktbeid door middel van bet dragen van 
een protbese, is een element waarmee bij de evaluatie rekening moet worden 
gebouden (Arbb. Antwerpen, 10 mei 1988, De Verz., 1989, 427). 

84. LEEFTIJD EN PENSIONERING- De factor , ,leeftijd'' bij de beoordeling 
van de blijvende arbeidsongescbiktbeid zal aan belang winnen wanneer bet 
gaat om oudere slacbtoffers. Het bereiken van een bepaalde leeftijd werkt 
in zekere zin als een tweesnijdend zwaard. 
Gaat bet om werknemers van vijftig jaar en ouder, dan wordt dit gegeven 
als een nadelig element aanzien in bet kader van de concrete reclasserings
mogelijkbeden (Arbrb. Brussel, 15 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 
10727 (beroepsziekte); Arbrb. Brussel, 15 oktober 1985, De Verz., 1988, 
648). 
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Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het overeenkomstige 
genot van een rustpensioen blijkt daarentegen veeleer het tegenovergest,elde 
effect teweeg te brengen. Vooral naar aanleiding van een beroepsziekte is 
herhaalde malen de vraag gerezen naar de invloed van de pensionering op 
de evaluatie van de blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze problematiek 
overstijgt weliswaar het strikte terrein van dit rechtspraakoverzicht, maar 
vertoont een aantal belangrijke aanknopingspunten in het ruimere kader 
van de evaluatie van de blijvende arbeidsongeschiktheid. In een arrest van 
29 september 1986 had het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheid 
dat de getroffene - op het ogenblik waarop de arbeidsongeschiktheid 
blijvend wordt of daarna- een rustpensioen geniet, geen wettelijk element 
is dat in aanmerking komt voor het bepalen van de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid tengevolge van een beroepsziekte (Cass., 29 septem
ber 1986, Arr. Cass., 1986-87, 130, Pas., 1987, I, 122, R. W., 1986-87, 858, 
J. T. T., 1987, 118 en Soc. Kron., 1987, 21; in dezelfde zin: Arb h. Luik, 13 
oktober 1986, T.S.R., 1986, 556; anders: Arbrb. Charleroi, 9 mei 1985, 
T.S.R., 1986, 160). Dit standpunt druiste evenwel in tegen de tot dan toe 
door het Fonds voor de Beroepsziekten (afgekort als F.B.Z.) gevolgde 
evaluatiemethodiek. Om te vermijden dat deze ommekeer tot een aanzienlij
ke meeruitgave zou leiden, werd getracht aan de werkwijze van het F.B.Z. 
een wettelijke basis te geven. Daarom werd bij K.B. nr. 529 van 31 maart 
1987 (B.S., 16 april 1987) een artikel 35bis ingelast in de op 3 juni 1970 
gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziek
ten, waarvan het eerste lid als volgt luidt: , ,Ingeval de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld of herzien na de leeftijd van vijfen
zestig jaar wordt bij de evaluatie rekening gehouden met de vermindering 
van het normale vermogen tot verdienen, veroorzaakt door de feitelijke 
beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt, die algemeen 
geldt voor al wie tot deze leeftijdscategorie behoort". Op zichzelf be
schouwd, kunnen er zowel argumenten pro als contra worden aangevoerd 
voor deze of gene stelling. Het is echter markant dat de wetgever die voor 
het overige het absolute stilzwijgen bewaart met betrekking tot de notie 
,blijvende arbeidsongeschiktheid" en de criteria die bij de evaluatie ervan 
spelen, plots gaat ingrijpen als de rechtspraak een standpunt inneemt dat 
blijkbaar niet strookt met de gevestigde administratieve praktijk. 

Een eerste toepassing van die nieuwe regel treft men aan in een vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Charleroi. Dit rechtscollege is van oordeel dat het 
de bedoeling van de wetgever was de leeftijdsgrens op vijfenzestig jaar vast 
te leggen. Daaruit dient - a contrario - te worden afgeleid dat wanneer 
het slachtoffer nog geen vijfenzestig jaar oud is, er geen rekening moet 
worden gehouden met de toekenning van een rust- of een brugpensioen, 
noch met de veroudering op zich (wat in tegenspraak is met bepaalde 
uitspraken die dit als een nefaste factor beschouwen). Bijgevolg kan de 
rechter in voorkomend geval nog steeds de beoordeling van de socio-econo
mische factoren wijzigen, op voorwaarde dat het gaat om andere elementen 
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dan die waarvan de wetgever de invloed bij K.B. nr. 529 van 31 maart 1987 
heeft gereglementeerd of uitgesloten (Arbrb. Charleroi, 11 juni 1987, 
J. T. T., 1987, 356 en Soc. Kron., 1988, 53). Ons inziens spreekt de Arbeids
rechtbank te Charleroi zichzelf tegen, wanneer zij stelt dat voor personen 
jonger dan vijfenzestig jaar de toekenning van een rustpensioen niet ter zake 
doet, daar waar dit gegeven precies de wetgever ertoe heeft aangezet om 
vanaf de leeftijd van vijfenzestig jaar tot een hypothetische vermindering 
van de arbeidsongeschiktheid te besluiten. Artikel35bis van de Beroepsziek
tenwet is zelfs nog ruimer, aangezien niet aileen bet effectieve genot van een 
rustpensioen in de beoordeling dient te worden betrokken, maar in het 
algemeen ook het loutere feit dat de getroffene vijfenzestig jaar is geworden. 

Inzake arbeidsongevallen heeft de rechtspraak zich gedistancieerd van een 
analoge toepassing van die regel uit de Beroepsziektenwet en wordt het 
cassatiearrest van 29 september 1986 gevolgd (Arbh. Brussel, 12 september 
1988, J. T. T., 1989, 372; Arbrb. Luik, 26 november 1987, J.L.M.B., 1988, 
895). 

W at voordien doorgaans de balans in de ene of de andere richting deed 
overhellen, was bet onderscheid tussen bet bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd enerzijds en bet effectieve genot van een rustpensioen ander
zijds. In de eerste hypothese ging men ervan uit dat, aangezien de pensione
ring facultatief is, bet bereiken van de pensioenleeftijd niet noodzakelijk een 
einde stelt aan de beroepsbezigheden. Vanaf bet ogenblik waarop de betrok
kene echter beslist om met pensioen te gaan, sluit hij zich af voor de 
algemene arbeidsmarkt en stapt hij over naar de marginale arbeidsmarkt 
van toegelaten en derhalve beperkte arbeid die nog voor gepensioneerden 
openstaat. Of dit onderscheid nog wei strookt met de gewijzigde maatschap
pelijke context, is zeer de vraag. Er worden immers- met bet oog op de 
herverdeling van de beschikbare arbeid - tal van maatregelen uitgevaar
digd die ertoe strekken de normale pensioenleeftijd de facto te verlagen. In 
die zin is het vrijwel ondenkbaar dat een werkgever zijn werknemer ook na 
de normale pensioenleeftijd nog in dienst zal houden, zodat bet element van 
vrijwilligheid van de aanvraag voor bet rustpensioen meestal ver zoek zal 
zijn. Nochtans wordt het feit dat de betrokkene op elk ogenblik kan 
verzaken aan zijn brugpensioen, precies ingeroepen om ertoe te besluiten 
dat de kwestie of bet slachtoffer van een arbeidsongeval zich aldan niet nog 
op de arbeidsmarkt wenst te geven, niet ter zake dienend is (Arbrb. Luik, 
26 november 1987, J.L.M.B., 1988, 895). Wat voormelde opdeling eveneens 
op de belling zet, is de - althans theoretische - mogelijkheid om na de 
toekenning van bet rustpensioen nog een volledige beroepsactiviteit te 
blijven uitoefenen, die naargelang van de verdiensten aanleiding zal geven 
tot een gehele of gedeeltelijke inkorting van bet pensioenbedrag. Ten slotte 
wordt aangenomen dat wanneer de getroffene na zijn pensionering inder
daad is blijven verder werken- in casu weliswaar binnen de perken van 
de toegelaten arbeid -, zijn concurrentievermogen moet worden beoor
deeld in vergelijking met dit van andere werknemers die zich in dezelfde 
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toestand bevinden (Arbh. Brussel, 12 september 1988, J.T.T., 1989, 372). 
In dit laatste geval is het niet meer dan logisch dat geen aandacht wordt 
geschonken aan het genot van een rustpensioen, aangezien in casu zijn rente 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid zal worden berekend op een zeer 
gering basisloon. 

Deze verschillende overwegingen brengen ons tot het besluit dat het berei
ken van de pensioengerechtigde leeftijd, al dan niet gepaard gaand met het 
bekomen van een rustpensioen, als een neutraal element in de schadeevalua
tie moet worden gekwalificeerd. Het volgende bijkomende argument kan 
worden ingeroepen om deze stelling te staven. Indien men dit stand punt niet 
bijtreedt, zou dit met zich brengen dat degenen wiens letsels geconsolideerd 
zijn enkele jaren, maanden, dagen v66r de pensioenleeftijd, anders worden 
behandeld dan degenen die de kaap hebben overschreden. In het verlengde 
hiervan kan men zich afvragen of ook niet reeds v66r de aanvang van de 
normale pensioenleeftijd rekening dient te worden gehouden met het voor
zienbare gegeven van de pensionering en hoe ver men daarin behoort te 
gaan. Er geschiedt trouwens in belangrijke mate een bijsturing van een 
eventuele oververgoeding van de gepensioneerde slachtoffers door de toe
passing van de vrij stringente cumulatiebeperkende bepalingen. 

85. LAGE PERCENTAGES VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID- Het principe 
dat niet de !outer fysieke minderwaarde, maar enkel de lichamelijke onge
schiktheid die een weerslag heeft op de arbeidsgeschiktheid van de getroffe
ne, voor vergoeding in aanmerking komt, wint a fortiori aan belang in geval 
van geringe fysieke ongeschiktheden (Arbh. Luik, afd. Namen, 6 januari 
1987, De Verz., 1988,282, noot L.V.G.; Arbh. Gent, 7 mei 1987, De Verz., 
1988, 285, noot L.V.G.). Bij minieme restletsels zonder aantasting van het 
economische potentieel heeft het slachtoffer in beginsel geen recht op 
vergoeding (Arbh. Antwerpen, 15 november 1983, R. W., 1984-85, 838 
(verkort); Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 28 maart 1984, De Verz., 1984, 
621, noot L.V.G., die de uitspraken van dit rechtscollege aan een onderzoek 
onderwerpt). Omgekeerd geldt als regel dat elke vermindering van arbeids
geschiktheid moet worden vergoed (Arbh. Luik, 24 februari 1986, Soc. 
Kron., 1987, 244 (samenvatting); Arb h. Luik, 20 oktober 1988, Soc. Kron., 
1989, 354 (samenvatting)). 

In een tijd van economische crisis blijken de onderscheiden arbeidsrecht
banken en -hoven weinig geneigd om de economische impact van geringe 
letsels te erkennen, vooral als het gaat om veeleer subjectieve klachten 
(Arbh. Gent, 3 november 1983, Intern. Vervoerr., 1984, 491; Arbh. Luik, 
6maart 1986, Jur. Liege, 1986, 359; Arbh. Antwerpen, 17 mei 1988, J. T. T., 
1989, 115). Komt evenmin in aanmerking voor schadeloosstelling: de hinder 
ingevolge het tegentrekken van littekens ter hoogte van de beide onder ben en 
(hetgeen door bet betreffende rechtscollege als niet-vergoedbare ,morele 
schade" wordt gekwalificeerd: Arbh. Gent, 7 mei 1987, De Verz., 1988, 
285, noot L.V.G.). 
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Het feit dat een werknemer meer last ondervindt bij het verrichten van zijn 
werk, opent daarentegen volgens bepaalde rechtscolleges wei een recht op 
vergoeding, hoewel door het Arbeidshof te Luik de weerslag op het econo
mische potentieel als onbestaande wordt beschouwd (Arbh. Antwerpen, 15 
januari 1985, J. T. T., 1985, 203 en T.S.R., 1986, 66; Arbh. Luik, 24 februari 
1986, Soc. Kron., 1987, 244 (samenvatting); Arbh. Luik, 6 maart 1986, Jur. 
Liege, 1986, 359 (a contrario)). In die gevallen komt de nadruk meer te 
liggen op de aantasting van het arbeidsvermogen, dan wei van het verdien
vermogen, met andere woorden op de mogelijkheid om arbeid te presteren, 
veeleer dan op de mogelijkheid om zich door middel van die arbeid een 
inkomen te verwerven. 

Diezelfde discussie omtrent de vergoedbaarheid van minieme lichamelijke 
restletsels zal overigens opnieuw ter sprake komen naar aanleiding van een 
eventuele herziening (voor een verdere toelichting inzake de grand tot 
herziening, zie verder, nr. 161). 

86. EVALUATIEMETHODIEK- Oak de rechtscolleges blijken het er stilaan 
over eens te raken dat de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de 
graad van Invaliditeit (O.B.S.I.) niet alleenzaligmakend is (Arbrb. Brugge, 
26 maart 1985, T. V.B.R., 1985, 138). Onder meer op grand van de vaststel
ling dat de gerechtelijk deskundige zich uitsluitend had verlaten op die 
O.B.S.I., werd diens besluit verworpen (Arbrb. Brussel, 8 november 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10957; Arbrb. Brussel, 15 oktober 1985, De Verz., 
1988, 648). Het komt erop aan de sociaal-economische weerslag te bepalen 
van de geconstateerde Iauter fysieke minderwaarde. Ter illustratie van het 
onderscheid tussen beide - namelijk dat een minieme fysieke ongeschikt
heid aanzienlijke socio-economische gevolgen kan sorteren en vice versa -
haalt het Arbeidshof te Brussel het bijna klassiek geworden voorbeeld aan 
van het verlies van de linkerpink van de boekhouder en van de pianist dat 
niet op dezelfde wijze zal worden vergoed (Arbh. Brussel, 16 mei 1988, De 
Verz., 1988, 652, noot L.V.G., die ten onrechte de betrokken rechtscolleges 
verwijt dat zij onvoldoende de verhoging van het door de expert vooropge
stelde percentage hebben gemotiveerd). 

In het licht hiervan is het op zijn minst merkwaardig dat artikel 3 van het 
K.B. van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaar
den van de bekrachtiging van de overeenkomst door het F.A.O. (B.S., 29 
december 1987) vereist dat in het consolidatieverslag bij de vaststelling van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid een onderscheid wordt gemaakt ,tussen 
de graad van fysische (lees: fysieke) - die moet blijken uit de verwijzing 
naar de toepasselijke artikelen van de O.B.S.I.- en de uiteindelijke globale 
economische arbeidsongeschiktheid" (vgl. PERSYN, C., ,De Arbeidsonge
vallenwet na het K.B. nr. 530", Or., 1988, 93). L.V.G. heeft overigens in 
tal van noten onder de meest diverse rechterlijke uitspraken uiting gegeven 
aan zijn ongenoegen over deze opsplitsing (L.V.G., noten onder Arbh. 
Luik, afd. Namen, 6 januari 1987, De Verz., 1988, 284; Arbh. Gent, 7 mei 
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1987, De Verz., 1988, 287; Arbh. Brussel, 16 mei 1988, De Verz., 1988, 
654). Zijn roep in de woestijn werd gehoord door de Arbeidsrechtbank te 
Bergen. Volgens voormelde rechtbank wil het K.B. van 10 december 1987 
enkel de marrier vastleggen waarop het percentage blijvende arbeidsonge
schiktheid moet worden gerechtvaardigd, en de vorm waarin de akkoorden 
aan het F.A.O. dienen te worden voorgelegd. De verwijzing naar de 
O.B.S.I. laat de geneesheren van het F.A.O. toe op een snelle wijze de 
juistheid van het aangehouden percentage te verifiilren. Dit koninklijk 
besluit heeft evenwel niets gewijzigd aan de notie , , blijvende arbeidsonge
schiktheid" met toepassing van de Arbeidsongevallenwet. Het is niet de 
bedoeling dat de medisch expert zich bij het uitvoeren van zijn opdracht 
inspireert op voormelde procedure (Arbrb. Bergen, 8 februari 1989, 
J.L.M.B., 1989, 1426). 

87. VOORAFBESTAANDE TOESTAND - Het Hof van Cassatie bevestigde 
nogmaals de algemene stelregel dat de blijvende arbeidsongeschiktheid in 
haar geheel moet worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de 
voorafbestaande pathologische toestand, op voorwaarde weliswaar dat het 
arbeidsongeval minstens voor een deel - hoe gering oak - de oorzaak is 
van de blijvende arbeidsongeschiktheid ( Cass., 1 april 1985, Arr. Cass., 
1984-85, 1051, Pas., 1985, I, 963, R. W., 1985-86, 1845 en J.T., 1986,693 
(verkort); Cass., 21 september 1987, R. W., 1987-88, 743 (verkort), J. T. T., 
1988, 70 en T.S.R., 1987, 509, dat de voorziening in cassatie heeft verwor
pen tegen Arbh. Gent, 11 september 1986, Soc. Kron., 1988, 87). In het 
omgekeerde geval dat het ingeroepen letsel in geen enkel opzicht te wijten 
is aan het arbeidsongeval, maar uitsluitend het gevolg is van een voorafbe
staande toestand die zich onafhankelijk van het arbeidsongeval verder 
ontwikkelt, wordt het vermoeden van oorzakelijk verband tussen plotselin
ge gebeurtenis en letsel (zie boven, nr. 22) weerlegd (Arbrb. Doornik, 9 
september 1988, De Verz., 1989, 439, noot L.V.G.). Het behoort tot de 
verdiensten van HANNEQUART dat hij meer duidelijkheid tracht te brengen 
in de problematiek van de voorafbestaande toestand door een onderscheid 
te maken tussen drie basishypothesen, namelijk het eenvoudig voorhanden 
zijn van vroegere letsels van een andere orde, de ontvankelijkheid voor 
bepaalde letsels en de be'invloeding van de pathologische voorbeschiktheid 
(HANNEQUART, Y ., ,Etat anterieur et predispositions morbides", 
R.G.A.R., 1987, nr. 11230). 

De traditionele verantwoording hiervoor wordt in herinnering gebracht 
door het Arbeidshof te Luik. De rente wegens blijvende arbeidsongeschikt
heid ingevolge arbeidsongeval wil de werknemer schadeloos stellen in de 
mate waarin het ongeval een invloed heeft gehad op zijn economische 
waarde op de arbeidsmarkt. Deze wordt wettelijk vermoed haar uitdrukking 
te vinden in het basisloon van de getroffene voor het jaar dat het ongeval 
voorafgaat. Bijgevolg is het zonder belang dat de arbeidsgeschiktheid van 
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het slachtoffer reeds tevoren een wijziging had ondergaan (Arbh. Luik, 24 
januari 1985, Jur. Liege, 1985, 396). 

Een bijzondere toepassing van de regel betreffende de voorafbestaande 
toestand treft men aan bij de berekening van de kosten voor prothese. In 
die hypothese mag de eventuele pathologische aanleg niet in aanmerking 
worden genomen bij de begroting van de schade, wanneer het arbeidsonge
val enige invloed heeft uitgeoefend op die voorafbestaande toestand. Ook 
het feit dat de situatie van de getroffene na herstel gunstiger is dan v66r 
het ongeval, is niet ter zake dienend (Arbh. Luik, 16 maart 1988, T.S.R., 
1988, 449). De zin van dit beginsel wordt duidelijker, als men dit toepast 
in het concrete geval van een tandprothese. Herhaaldelijk rijzen er in dit 
verband conflicten. De regel lijkt nochtans duidelijk: als het arbeidsongeval 
aanleiding heeft gegeven tot beschadiging van tanden die reeds waren 
aangetast, mag die voorafbestaande toestand niet in aanmerking worden 
genomen; anders is het voor de tanden die reeds v66r het ongeval waren 
verwijderd of voor de tanden waaraan het ongeval geen schade heeft 
toegebracht. Vaak wordt naar aanleiding van een arbeidsongeval van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om tot een volledige vernieuwing van de 
prothese over te gaan. In voorkomend geval dient dante worden uitgemaakt 
welk gedeelte wei en welke kosten niet voor rekening van de verzekeraar 
komen. 
De wijze waarop de beginselen betreffende de voorafbestaande toestand 
moeten worden toegepast bij opeenvolgende ongevallen, heeft het voorwerp 
uitgemaakt van twee contradictorische uitspraken. 
- De Arbeidsrechtbank te Gent besliste - in de lijn van de vroegere 

rechtspraak - dat geen rekening mag worden gehouden met de eventue
le verergering van vroegere ongevallen (Arbrb. Gent, 24 oktober 1986, 
Intern. Vervoerr., 1987, 349). Zodra een nieuw ongeval de deficiente 
gezondheidstoestand van de getroffene blijvend heeft bei:nvloed, dient 
de arbeidsongevallenverzekeraar de arbeidsongeschiktheid in haar ge
heel te vergoeden (Arbh. Gent, 3 september 1987, Intern. Vervoerr., 
1988, 266, dat het beroep tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Gent van 24 oktober 1986 op dit punt ongegrond heeft verklaard). 
In schril contrast daarmee staat het arrest van het Arbeidshof te Antwer
pen van 29 april 1986. Bedoeld rechtscollege herhaalt weliswaar dat de 
schadeloosstelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de kant 
van een slachtoffer van opeenvolgende ongevallen in zijn geheel moet 
worden begroot, maar voegt daaraan toe dat elk geval afzonderlijk dient 
te worden onderzocht om na te gaan of dit principe nog wei van 
toepassing is. In casu ging het om een schoolvoorbeeld dat past in het 
kraam van elke arbeidsongevallenverzekeraar: naar aanleiding van een 
eerste ongeval was de wijsvinger van het slachtoffer gedeeltelijk geampu
teerd waarvoor een ongeschiktheidspercentage van acht procent werd 
toegekend; ingevolge een tweede ongeval diende diezelfde vinger voile
dig te worden geamputeerd. Volgens het arbeidshof zou het onbillijk 
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zijn hiervoor een ongeschiktheidsgraad van tien procent toe te bedelen. 
Het hof meende dat slechts een verergering van twee procent kon worden 
aanvaard als vergoeding voor de schadelijke gevolgen van het tweede 
ongeval (Arbh. Antwerpen, 29 april 1986, De Verz., 1987, 284, noot 
L.V.G., die daarin zijn instemming met het standpunt van het arbeids
hof betuigt; in dezelfde zin geoordeeld in eerste aanleg: Arbrb. Antwer
pen, 20 juni 1985, De Verz., 1987, 281). 

Hoewel het rechtscollege in kwestie zijn uiterste best heeft gedaan om het 
tegendeel te bewijzen, ruikt zijn overweging dat de cumulatie van successie
ve minderwaarden niet mag leiden tot het overschrijden van het maximale 
percentage dat voor het volledige verlies van het lidmaat kan worden 
toegekend, zeer sterk naar een baremale schatting. Niettegenstaande deze 
beslissing misschien zeer billijk voorkomt, is zij in strijd met het forfaitaire 
karakter van de arbeidsongevallenvergoedingen. In de huidige stand van de 
wetgeving bestaat de enige mogelijkheid om aan dergelijke ,onrechtvaardi
ge'' toestanden het hoofd te bieden, erin de samenvoeging van de vergoedin
gen uit verschillende ongevallen te beperken, althans voor zover het om 
dezelfde letsels gaat. Nog meer aangewezen is het om de huidige - weinig 
realistische - vergoedingsregeling te herzien. Overigens worden ook in de 
rechtsleer de ,realiteitsvreemde uitgangpunten" van het thans geldende 
vergoedingssysteem die tot erg ,frappante resultaten" kunnen leiden, fel 
gehekeld (HuYs, J. en PoTs, P., ,,Arbeidsongevallen'', in Recente ontwik
kelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, 
Kluwer, 1987, 296-297). 

Wat ook niet uit het oog mag worden verloren, is de interactie met het 
systeem van de vermindering van de renten bij geringe arbeidsongeschikthe
den. In afwijking van de normale regel wordt immers de rente verschuldigd 
naar aanleiding van arbeidsongevallen overkomen na 1 april 1984, met de 
helft verminderd, indien de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
minder beloopt dan vijf procent, of met een kwart ingekort bij blijvende 
arbeidsongeschiktheden die ten minste gelijk zijn aan vijf procent, maar 
minder bedragen dan tien procent (art. 24, derde lid Arbeidsongevallenwet, 
ingevoegd bij artikel2 van het K.B. nr. 285 van 31 maart 1984, B.S., 13 
april1984). Als deze regeling hie et nunc zou worden toegepast op de casus 
die aan het Arbeidshof te Antwerpen werd voorgelegd, geeft dit het volgen
de resultaat. Indien voor het tweede arbeidsongeval een blijvende arbeids
ongeschiktheid was aangehouden van tien procent, zou het slachtoffer 
aanspraak kunnen maken op een niet gereduceerde rente. Wanneer daaren
tegen in de huidige stand van de wetgeving - zoals het hof voorstelt - naar 
aanleiding van het tweede ongeval slechts een verergering van twee procent 
kan worden geaccepteerd, impliceert dit dat het slachtoffer enkel een 
daarmee overeenstemmende en tevens gehalveerde rente zal genieten. 

88. EsTHETISCHE SCHADE - In geval van esthetische schade moet toepas
sing worden gemaakt van de algemene principes die ten grondslag liggen 
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aan de evaluatie van de blijvende arbeidsongeschiktheid. Esthetische schade 
tengevolge van een arbeidsongeval is in beginsel niet vergoedbaar, met 
uitzondering van de esthetische schade die op enigerlei wijze de reclasse
ringsmogelijkheden of het concurrentiele vermogen van het slachtoffer op 
de algemene arbeidsmarkt be!nvloedt (Arbh. Brussel, 11 maart 1985, De 
Verz., 1985, 703, noot L.V.G.; Arbrb. Brussel, 29 april 1985, Rechtspr. 
Arb. Br., 1985, 228; Arbrb. Bergen, 10 september 1987, J.L.M.B., 1988, 
1190; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 
70). 
Dit geldt ook voor bepaalde soorten van fysieke schade die door de 
rechtspraak als een vorm van morele schade worden gekwalificeerd (Arbh. 
Gent, 7 mei 1987, De Verz., 1988, 285, noot L.V.G.; Arbrb. Doornik, 9 
september 1988, De Verz., 1989, 439, noot L.V.G.). 
Voor alle duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat de appreciatie van 
de esthetische schade niet mag worden verward met de kosten van estheti
sche chirurgie welke ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar vallen, 
zonder dat moet worden nagegaan of die chirurgische ingreep invloed heeft 
op de arbeidsongeschiktheid van de getroffene (vgl. VAN GossuM, L., a. w., 
91; zie verder, nr. 94). 

89. CONSOLIDATIE - In de Arbeidsongevallenwet wordt geen omschrij
ving gegeven van het begrip ,consolidatie". Verscheidene rechtscolleges 
definieren de datum van consolidatie als het tijdstip waarop de letsels van 
het slachtoffer in die mate geevolueerd zijn dat een stabilisatiepunt werd 
bereikt, zodat - naar normale voorzienbaarheid - verdere medische of 
andere tussenkomst geen invloed meer kan hebben op de recuperatie van 
de werkcapaciteit (Arbh. Antwerpen, 21 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 
204; Arbh. Antwerpen, 10 april 1984, R. W., 1985-86, 1501 (verkort); 
Arbrb. Gent, 25 januari 1985, De Verz., 1986, 325, noot L.V.G.). Wij 
kunnen deze definitie deels onderschrijven, in zoverre daarin sprake is van 
een consolidatie volgens de normale voorzienbaarheid, daar de zin van een 
eventuele herziening precies gelegen is in de mogelijkheid om rekening te 
houden met onvoorzienbare wijzigingen in de arbeidsongeschiktheid, zon
der dat die herziening - zoals vaak ten onrechte wordt gedacht - bedoeld 
is als een bijkomende beroepsmogelijkheid (zie verder, nr. 161). Hoewel de 
laatste zinsnede van deze begripsomschrijving teruggaat op oudere recht
spraak (vgl. Arbrb. Brussel, 26 juni 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10974), lijkt 
ons deze niet volledig correct, aangezien een slechte verstaander daaruit zou 
kunnen deduceren dat de consolidatie samenvalt met het einde van de 
medische behandeling, wat zeker geen evidentie is (zie verder). Juister is het 
te stellen dat er tot consolidatie zal worden overgegaan, wanneer naar 
normale voorzienbaarheid er geen verbetering of verslechtering meer zal 
intreden op het stuk van het verlies aan arbeidsgeschiktheid. 

De Arbeidsrechtbank te Gent geeft een aantal wijze raadgevingen mee met 
betrekking tot de manier waarop de consolidatiedatum dient te worden 
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bepaald. Daar het wetenschappelijk niet mogelijk is op een exacte wijze het 
juiste tijdstip van de consolidatie vast te stellen, verdient het de voorkeur 
dit te doen aan de hand van een vergelijking van minstens twee geneeskundi
ge onderzoekingen. Wanneer blijkt dat de toestand van het slachtoffer sinds 
het vorige onderzoek geen wijzigingen heeft ondergaan, is het tijdstip dat 
de werkelijke consolidatie het dichtst benadert, gelegen bij het voorlaatste 
vergelijkingsonderzoek. Alleen indien bij het laatste onderzoek wordt ge
constateerd dat er nog een zeer lichte wijziging is ingetreden, maar dat met 
grote waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat voortaan geen voorzienba
re wijzigingen meer te verwachten zijn, zal de datum van het laatste 
onderzoek als consolidatiedatum kunnen worden aangehouden (Arbrb. 
Gent, 25 januari 1985, De Verz., 1986, 325, noot L.V.G.). 

Gelet op de essentie van de notie ,consolidatie", oppert het Hof van 
Cassatie dat het niet mogelijk is de consolidatiedatum vast te leggen op een 
bepaalde datum als dezelfde rechter constateert dat na dat tijdstip een 
verergering in de toestand van de getroffene is ingetreden (Cass., 30 maart 
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1000, Pas., 1987, I, 909, J. T., 1988, 105 en 
J. T. T., 1987, 417). 

Volgens de enen is de consolidatie essentieel een medische aangelegenheid 
(Arbh. Brussel, 28 februari 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10860; Arbrb. Luik, 
26 november 1987, J.L.M.B., 1988, 895; VAN GossuM, L., Les accidents 
du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 70 en 75; VANLAER, E., La loi du 10 
avril 1971 sur les accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1985, 58), daar 
waar anderen voorhouden dat het om een juridisch begrip gaat (Arbrb. 
Gent, 31 oktober 1983, R. W., 1983-84,2569 (verkort); VANDEWEERDT, M., 
,De schadeloosstelling van menselijke schade in het regime van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid", R. W., 1983-84, 1266; VAN LIMBERGHEN, 
G., ,De overeenkomst betreffende de voor een arbeidsongeval verschuldig
de vergoedingen", Soc. Kron., 1987, 36; VAN STEENBERGE, J., ,Recente 
evoluties in de arbeidsongevallenverzekering", T.P.R., 1987, 180). De 
waarheid ligt in onze optiek - zoals gewoonlijk - in het midden: de 
consolidatie is inderdaad in belangrijke mate een zaak van de medici, die 
momenteel de facto nog steeds als enigen bevoegd zijn om zich over het 
tijdstip van consolidatie uit te spreken, maar de gevolgen ervan situeren zich 
veeleer op het juridische vlak (zie ook: L.V.G., noot onder Arbrb. Gent, 
25 januari 1985, De Verz., 1986, 331). In het licht hiervan ondervinden wij 
enige moeite met de redenering van VAN STEENBERGE (t.a.p., 180) die 
vooropstelt: ,Consolidatie is geen medisch begrip in die zin dat het op de 
toestand van de letsels zou slaan, maar wei een juridisch begrip in de zin 
dat het slaat op het voorwerp van de schadeloosstelling, met name de 
arbeidsongeschiktheid". Nochtans bestaat de praktijk er hie et nunc 
vooralsnog in dat door de geneesheer tot consolidatie zal worden besloten, 
zodra de letsels gestabiliseerd zijn, die als vertrekpunt zullen dienen om er 
het uiteindelijke percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid mee te 
bepalen. Indien men de consolidatie zou definieren in het licht van een 
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volkomen stabilisatie van aile socio-economische elementen, komt men in 
een patsituatie terecht, want een aantal van die factoren - zoals bijvoor
beeld de beroepsmogelijkheden en a fortiori de leeftijd- is uiteraard steeds 
aan verdere wijzigingen onderhevig. 

Vertaald naar de vergoedingen toe, stemt de consolidatie overeen met het 
ogenblik waarop de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, hetgeen met 
zich brengt dat vanaf die datum een vergoeding wegens blijvende arbeidson
geschiktheid verschuldigd is. Per hypothese komt op dat moment een einde 
aan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vgl. art. 24, tweede lid Arbeidson
gevallenwet). Uit de gebruikte bewoordingen in artikel24 van de Arbeidson
gevallenwet ,indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt", leidt 
het Arbeidshof te Antwerpen af dat de arbeidsongeschiktheid blijvend kan 
zijn vanaf het arbeidsongeval (Arbh. Antwerpen, 21 februari 1984, Soc. 
Kron., 1985, 204). Dit komt - in tegenstelling tot het geval van een 
beroepsziekte - veeleer zelden voor. Trouwens in de casus die aan voor
meld rechtscollege werd voorgelegd, vond de consolidatie pas twee jaar na 
het ongeval plaats. 

Hoewel de verwarring legio is, werd herhaaldelijk onderstreept dat de 
consolidatiedatum niet noodzakelijk samenvalt met de datum van werkher
vatting (Arbh. Brussel, 28 februari 1983, R. G.A.R., 1985, nr. 10860; Arbh. 
Luik, 17 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 1161; Arbrb. Gent, 25 januari 1985, 
De Verz., 1986, 325; Arbrb. Luik, 26 november 1987, J.L.M.B., 1988, 895), 
noch met het einde van de geneeskundige behandeling (Arbrb. Gent, 25 
januari 1985, t.a.p.). Ook de toelating tot het brugpensioen is in dit verband 
van generlei belang (Arbrb. Luik, 26 november 1987, t.a.p.). Een uitloper 
van het feit dat het tijdstip van de werkhervatting en de datum van 
consolidatie niet als vanzelfsprekend dezelfde zijn, bestaat erin dat voor die 
tussenperiode geen vergoeding verschuldigd is (SIMAR, N., , ,La reparation 
de l'incapacite temporaire", in Chroniques de droit a /'usage du pa/ais, 
Tome IV: Risque projessionne/ - Droit social et fiscal, Brussel, Story
Scientia, 1989, 11; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De 
Boeck, 1989, 71). Immers, op datum van werkhervatting- onder voorbe
houd van de vergoedingsregeling in geval van wedertewerkstelling bij ge
deeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zie hoven, nr. 70 e. v .) - houdt 
per hypothese de tijdelijke arbeidsongeschiktheid op, daar waar de vergoe
dingen en renten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid slechts beginnen 
te lopen vanaf de consolidatiedatum. 

90. WEIGERING VAN CHIRURGISCHE INGREEP- Het spreekt voor zich dat 
omwille van de beginselen inzake fysieke integriteit en individuele vrijheid 
niemand kan worden verplicht om een bepaalde heelkundige ingreep te 
ondergaan (vgl. GILLAIN, J., ,La vie privee et le risque d' origine profes
sionnelle", Ann. Dr. Louv., 1984, 247-249, nr. 32, die overigens bij tal van 
bepalingen uit de Arbeidsongevallenwet - soms tot in het absurde toe -
zijn bedenkingen heeft bij het potentiele gevaar voor een inbreuk op het 
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prive-leven). In bet geval van een cbirurgiscbe ingreep die volgens de 
mediscb deskundige geen enkel bijzonder risico inboudt en zeer waarscbijn
lijk een gunstige invloed zal bebben op de ongescbiktbeid van de getroffene, 
geldt als algemene regel dat bet slacbtoffer de plicbt beeft zijn scbade te 
beperken. Bij weigering zal dan de toe te kennen graad van arbeidsonge
schiktbeid worden gescbat, rekening boudend met bet percentage dat zou 
zijn overgebleven na de beelkundige ingreep (Arbb. Gent, 20 oktober 1988, 
De Verz., 1989, 63, noot L.V.G.; in dezelfde zin in eerste aanleg: Arbrb. 
Gent, 8 december 1986,De Verz., 1989, 60; Arbrb. Brussel, 10januari 1989, 
De Verz., 1989, 642). In analoge zin bestaat er geen aanleiding tot bet 
toekennen van een protbese die na de voorgestelde ingreep overbodig zou 
zijn. 

AFDELING 4 

GEREGELDE HULP VAN EEN DERDE PERSOON 

91. PRINCIPE - Tot v66r de wijzigingen die werden aangebracbt bij de 
programmawet van 22 december 1989 (B.S., 30 december 1989) luidde 
artikel 24, vierde lid van de Arbeidsongevallenwet als volgt: ,Indien de 
toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander 
persoon vergt, kan de recbter de jaarlijkse vergoeding op een boger bedrag 
dan bonderd procent brengen zonder bonderdvijftig procent te overscbrij
den". 

Opdat een vergoeding voor bulp van derden verscbuldigd zou zijn, is vereist 
dat de toestand van bet slacbtoffer absoluut en normaal de bijstand van een 
derde persoon vereist (Arb h. Luik, 12 maart 1984, J. T. T., 1985, 430, noot 
V.P., die niet volledig akkoord gaat met de afwijzende bouding van bet 
arbeidsbof; volgens V .P. is een - zelfs geringe - complementaire vergoe
ding verscbuldigd, zodra de getroffene absoluut en normaal de eventueel 
beperkte bijstand van een derde beboeft in bepaalde bandelingen van het 
dagelijks leven, als zijn mogelijkheden ingevolge het ongeval beperkt wer
den; zijn mening wordt gedeeld door: VAN STEENBERGE, J., ,Recente 
evoluties in de arbeidsongevallenverzekering", T.P.R., 1987, 176; Arbrb. 
Oudenaarde, 10 december 1987, Intern. Vervoerr., 1988, 277). Onder de 
behoefte aan hulp van een derde wordt verstaan: de nood voor het slachtof
fer aan bestendige hulp van een derde die zich uitstrekt over essentiele 
handelingen van het dagelijks leven, zoals het aan- en uitkleden, het toilet 
maken, het voeden, de stoelgang en mictie, de verplaatsingen,... (VAN 
BULCK, K. en VANDEWEERDT, M., ,De evaluatie van de hulp van derden 
in de arbeidsongevallenwetgeving", J. T. T., 1986, 219, tabel 2; Arbrb. 
Gent, 17 oktober 1986, T.G.R., 1987, 38). Volgens de Arbeidsrechtbank 
te Hasselt mag ook rekening worden gehouden met andere activiteiten -
zoals bet uitvoeren van kleine herstellingen in buis, het schilderen en 
behangen van de woning en het onderhouden van de tuin - die het 
slachtoffer v66r het ongeval zelf deed, maar waarvoor hij thans de hulp van 
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een ander dient in te roepen (Arbrb. Hasselt, 17 januari 1989, Soc. Kron., 
1989, 346). Hoewel die verruiming op billijke gronden is gestoeld, vragen 
wij ons af of daardoor geen onderscheid wordt gecreeerd tussen de slachtof
fers van een arbeidsongeval op het stuk van de krachtens de Arbeidsonge
vallenwet vergoedbare schade. De onmogelijkheid om na het ongeval nog 
huishoudelijke klussen op te knappen, komt volgens die uitspraak slechts 
in aanmerking voor schadeloosstelling op voorwaarde dat ook v66r het 
ongeval de getroffene blijk had gegeven van een zekere handigheid. Hoe 
moet het dan met personen die bijvoorbeeld omwille van hun drukke 
professionele activiteiten daarvoor geen tijd hadden en derhalve op anderen 
een beroep deden, maar wiens basisloon alleszins wordt afgeroomd tot de 
geldende loongrens? Vooral rijst de vraag: wat met de dubbele dagtaak van 
vele buitenshuis werkende vrouwen die na een arbeidsongeval het huishou
den niet meer aankunnen? 

In tal van rechterlijke uitspraken wordt herinnerd aan de bestaansreden 
van deze forfaitaire vergoeding. Deze gaat terug op het wettelijke (en on
weerlegbare) vermoeden van loonderving van de personen die de getrof
fene verzorgen (Arbh. Antwerpen, 15 juni 1988, J.T.T., 1988, 392, noot 
VANDEWEERDT, M.; Arbrb. Hasselt, 11 december 1984, J.T.T., 1986, 227; 
Arbrb. Gent, 17 oktober 1986, T.G.R., 1987, 38), ongeacht of zij diens 
bloed- of aanverwanten, dan wel vreemden zijn en los van de vraag of zij 
bij hem inwonen en of zij al dan niet een eigen loon verdienen (Arbh. 
Antwerpen, afd. Hasselt, 5 april 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 23 en Soc. 
Kron., 1989, 344; zie ook: V.P., noot onder Arbh. Luik, 12 maart 1984, 
J. T. T., 1985, 430). Er wordt nogmaals onderstreept dat het feit dat de 
echtgeno(o)t(e) de noodzakelijke zorgen toedient, niet relevant is (Arbh. 
Antwerpen, 21 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 204). 

92. EVALUATIE- De stelling lijkt verworven dat de maximumvergoeding 
van honderdvijftig procent niet voorbehouden is voor de gevallen waarin 
de volledigst denkbare hulp geregeld noodzakelijk is (Arbh. Antwerpen, 15 
juni 1988, J.T.T., 1988,392, noot VANDEWEERDT, M.; Arbh. Antwerpen, 
afd. Hasselt, 5 april 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 23 en Soc. Kron., 1989, 
344; Arbrb. Hasselt, 11 december 1984, J.T.T., 1986, 227; Arbrb. Gent, 
25 januari 1985, De Verz., 1986, 325, noot L.V.G.; anders: V.P., noot 
onder Arbh. Luik, 12 maart 1984, J.T.T., 1985, 430). 

Nog belangrijker is dat stilaan de voorstanders van de concrete schadeevalu
atie het pleit schijnen te winnen (VAN BULCK, K. en VANDEWEERDT, M., 
,De evaluatie van de hulp van derden in de arbeidsongevallenwetgeving", 
J. T. T., 1986, 219-220, nr. 4: Het voorstel van de werkgroep voor evaluatie 
van menselijke schade). De behoefte aan hulp van het slachtoffer dient zo 
concreet mogelijk te worden geevalueerd door na te gaan hoeveel uren de 
aanwezigheid van een derde bij de hulpbehoevende vereist is (Arbh. 
Antwerpen, 21 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 204; Arbrb. Gent, 25 
januari 1985, De Verz., 1986, 325, noot L.V.G.; Arbrb. Gent, 17 oktober 
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1986, T.G.R., 1987, 38) en of deze derde over een bijzondere kwalificatie 
dient te beschikken (Arbrb. Hasselt, 17 januari 1989, Soc. Kron., 1989, 346; 
in casu: 30 u. 40' per week aan het loon van een beginnend gezinshelpster 
en 3 u. 15' wekelijks aan het loon van een beginnend geschoold vakman). 
Het bedrag dat het slachtoffer moet betalen, kan dan worden geraamd op 
het resultaat van het produkt van de gemiddelde duur van het benodigde 
aantal uren hulp en de kostprijs van deze hulp (Arbh. Antwerpen, 15 juni 
1988, J.T.T., 1988,392, noot VANDEWEERDT, M.; Arbh. Antwerpen, afd. 
Hasselt, 5 april 1989, Limb. Rechtsl., 1989, 23 en Soc. Kron., 1989, 344). 
Dit laatste wordt dan uitgedrukt als een percentage van het basisloon. 

Momenteel rijst de vraag naar de impact van de nieuwe regeling inzake de 
hulp van derde, zoals ingevoerd door de programmawet van 22 december 
1989. ,Indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van 
een ander persoon vergt, kan hij aanspraak maken op een bijkomende 
vergoeding, vastgesteld naargelang van de noodzakelijkheid van deze hulp, 
op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals 
vastgesteld voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereen
komst afgesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad. Het jaarlijks 
bedrag van deze bijkomende vergoeding mag het bedrag van het gewaar
borgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met twaalf, 
niet overschrijden" (nieuw art. 24, vierde lid Arbeidsongevallenwet). Uiter
aard werd daarvan in de bestudeerde periode nog geen toepassing gemaakt 
door de rechtscolleges. Naar onze mening raakt die nieuwe regel in eerste 
orde aan de hoogte van de mogelijke vergoeding voor hulp van derden, 
waardoor voortaan het discriminerende onderscheid tussen de slachtoffers 
met een hoog basisloon en degenen met een laag basisloon wordt geneutrali
seerd. Aangezien die vergoeding voor derdenhulp thans wordt uitgedrukt 
in relatie tot het gewaarborgd minimum maandloon en niet Ianger als een 
percentage van het basisloon, wordt ons inziens bovendien indirect een 
wettelijke basis verleend aan het systeem van de schadebegroting in concre
to. Het wordt immers moeilijker de verschillende schalen te gaan hanteren 
die aile de hulp van derden in percentages uitdrukken, daar waar de 
evaluatie volgens het aantal benodigde uren maal de gemiddelde kostprijs 
perfect kadert in die nieuwe vergoedingsregeling. In de toekomst zou men 
als volgt tewerk kunnen gaan. Men dient te vertrekken van het bedrag van 
het gewaarborgd gemiddeld maandloon (voor meerderjarigen in 1990: 
36.134 of 36.654 frank). Bedoeld loon is normaal verschuldigd voor voltijd
se arbeidsprestaties, met andere woorden wanneer naar rato van negender
tig uren per week wordt gewerkt. Naar de arbeidsongevallenregeling toe 
vertaalt dit zich in een gemiddeld aantal uren van 5 u. 34' per dag, want 
ook op zaterdagen en zondagen is de hulp van derden noodzakelijk. Dit 
komt er meer concreet op neer dat het slachtoffer van een arbeidsongeval 
dat dagelijks gedurende 5 u. 34' of meer zorgen behoeft, gerechtigd is op 
het maximumbedrag van de vergoeding voor hulp van derden. 
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93. ScHORSING - Bij opname van de getroffene ten laste van de verzeke
raar in een verplegingsinstelling v66r het einde van de herzieningstermijn 
is de vergoeding voor de hulp van een ander persoon niet verschuldigd voor 
de dagen van de opneming (art. 24, vijfde lid Arbeidsongevallenwet; zie 
ook: Arbh. Luik, 23 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 764). 

De Arbeidsrechtbank te Doornik is bovendien van oordeel dat ook voor de 
periode die zich situeert v66r die wijziging aangebracht bij K.B. nr. 39 van 
31 maart 1982, omwille van de billijkheid dezelfde regel moet worden 
toegepast (Arbrb. Doornik, 24 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 1129- wat 
betreft de principes die het overgangsrecht beheersen, zie boven, nr. 9). 

Naast een aantal bedenkingen bij de praktische (on)uitvoerbaarheid van die 
bepaling heeft HuYs ook zekere principiele bezwaren tegen die regeling. Wij 
kunnen zijn kritiek bijtreden, wanneer hij oppert dat het onzinnig is van 
de veronderstelling uit te gaan dat een persoon die zich volledig wijdt aan 
de verzorging van de zwaar gehandicapte, tijdens diens eventuele hospitali
satie dan plots het werk zal hernemen (HUYS, J. en PoTS, P., , ,Arbeidson
gevallen", in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, 
R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 1987, 288). Dit heeft inderdaad niet 
veel met billijkheid te maken. 

Opmerkelijk is wel dat de Arbeidsrechtbank te Gent de (oude) rechtspraak 
inroept die poneerde dat de verplichting van de kant van de verzekeraar om 
de vergoeding voor hulp van derden te betalen en tevens de ziekenhuiskosten 
tijdens het geheel of een deel van de herzieningstermijn te dragen, strijdig 
is met de billijkheid, in een totaal andere context. Volgens voornoemd 
rechtscollege gaat het niet op een vergoeding voor hulp van derden te eisen 
en tevens de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen terug te 
vragen die de hulp van derden zouden vervangen. Ook dit komt erop neer 
dat de verzekeraar dan tweemaal dezelfde vermogensschade dient te vergoe
den (Arbrb. Gent, 17 oktober 1986, T.G.R., 1987, 38). Deze redenering 
vormt het meest sprekende voorbeeld van de vastgeroeste idee dat het bij 
schadeloosstelling veeleer aankomt op vergoeden dan op herstellen, want 
de rechtbank had evenzeer kunnen beslissen dat de vergoeding voor hulp 
van derden diende te worden verminderd naargelang van de verbetering die 
kan worden gerealiseerd door middel van het verschaffen van aangepaste 
hulptoestellen. 

AFDELING 5 

GENEESKUNDIGE VERZORGING 

94. VOORWAARDEN VAN TENLASTENEMING- De terminologie ,genees
kundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen die ingevolge 
het ongeval nodig zijn'' (vgl. art. 28 Arbeidsongevallenwet), slaat op alle 
verzorgingskosten die van aard zijn om aan het slachtoffer zijn fysieke 
toestand terug te bezorgen die zo veel mogelijk gelijkt op de situatie v66r 
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het ongeval. Volledigheidshalve kan worden gewezen op de definitie die 
door het Arbeidshof te Luik wordt gegeven van de notie ,prothese", 
weliswaar met het oog op de toepassing van de arbeidsongevallenregeling 
voor het overheidspersoneel, maar die per analogie eveneens kan worden 
gehanteerd in het kader van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
Moet worden beschouwd als een prothese: ieder aangepast of geschikt 
apparaat of kunstmatige voorziening waardoor de wederaanpassing van de 
getroffene aan een zo normaal mogelijk leven wordt bevorderd om hem zo 
goed mogelijk aan het sociaalleven te laten deelnemen, waarvan het gebruik 
op geneeskundig gebied als noodzakelijk is erkend (welke voorwaarde 
evenwel niet voorkomt in de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, maar 
wel in de tekst van de uitvoeringsbesluiten van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel van 3 juli 1967) en waardoor - door een maximaal 
gebruik van de overblijvende functies - de verloren gegane functies zo veel 
mogelijk kunnen worden gecompenseerd (Arbh. Luik, 17 mei 1983, J. T. T., 
1984, 392, fur. Liege, 1983, 368 en Rev. Reg. Dr., 1983, 264 (publieke 
sector)). 

Het volstaat dat de te verstrekken medische zorgen nuttig kunnen zijn, 
zonder dat vereist is dat zij een vermindering van de arbeidsongeschiktheid 
met zich brengen (Arbh. Antwerpen, 2 december 1986, R. W., 1985-86, 1700 
en J.L.M.B., 1987, 627 (samenvatting)- in casu therapie wegens sexuele 
moeilijkheden te wijten aan het arbeidsongeval -; Arbh. Luik, 27 april 
1987, J.T.T., 1988, 77 en Soc. Kron., 1988, 105 (samenvatting)- in dit 
geval plaatselijke infiltraties om de pijn te stillen -; Arbh. Luik, 23 januari 
1989, J.L.M.B., 1989, 764, waarbij de discussie zich vooral toespitste op 
het onaangepaste karakter van het ziekenhuis in kwestie aan de specifieke 
toestand van het slachtoffer). Dezelfde redenering gaat ook op in verband 
met de toekenning van een prothese. Terecht werd beslist dat de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid niet mag worden verminderd om de enige 
reden dat de verzekeraar een beter aangepaste, maar dure prothese heeft 
afgeleverd, want daardoor werd enkel aan de verplichting voldaan om aan 
de getroffene de toestellen te verschaffen waarvan het gebruik medisch 
noodzakelijk is, ook alleidt dit niet tot een vermindering van de arbeidson
geschiktheid (Arbh. Luik, 15 december 1987, Soc. Kron., 1988, 369). 

95. SCHADE AAN VOORAFBESTAANDE PROTHESEN- BRILLENHISTORIE
De getroffene heeft recht op de herstellings- en vervangingskosten van de 
prothesen en orthopedische toestellen waaraan het ongeval schade heeft 
veroorzaakt. Bij de interpretatie van deze bepaling, vervat in artikel 26, 
eerste lid van de Arbeidsongevallenwet, heeft het Hof van Cassatie voor een 
doorbraak gezorgd (zie ook hoven, nr. 29) door middel van de arresten 
BLANCKAERT (Cass., 18 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 983, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H., Pas., 1985, I, 888, R. W., 1984-85, 2825, De Verz., 
1985, 437 en Soc. Kron., 1985, 142, waarbij werd besloten tot de vernieti
ging van: Arbh. Gent, 17 mei 1984, R. W., 1984-85, 613, noot HuYs, J., 
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J.T.T., 1985, 207 en T.S.R., 1984, 302) en LOUSBERG (Cass., 25 maart 
1985, Arr. Cass., 1984-85, 1018, Pas., 1985, I, 933, J. T. T., 1985, 499, noot 
V.P. en De Verz., 1985, 441, waarin werd beslist tot de vernietiging van: 
Arbh. Luik, 19 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 331, en niet de data 9 januari 
1984 zoals staat vermeld in voornoemd tijdschrift). In het Iicht van de 
wetsgeschiedenis van het bovengenoemde artikel erkende het Hof van 
Cassatie tot tweemaal toe het recht op herstellings- en vervangingskosten 
bij schade aan prothesen en orthopedische toestellen, zonder dat het onge
val een Ietsel heeft veroorzaakt. Vrijwel onmiddellijk heeft de wetgever 
hierop gereageerd: bij wet van 1 augustus 1985 (B.S., 6 augustus 1985) werd 
artikel 26, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet vervolledigd met de 
volgende zinsnede: , ,Deze bepaling geldt eveneens indien het ongeval geen 
letsel heeft veroorzaakt" (vgl. RoELs, R., ,La jurisprudence de Ia Cour de 
cassation concernant Ia loi du 10 avril1971 sur Ies accidents du travail", 
J.T.T., 1985, 491). 

Daar waar de arresten zelf vrij kart van stof zijn, Iicht Advocaat-Generaal 
LENAERTS in zijn conclusie v66r het cassatiearrest van 18 maart 1985 toe 
dat de parlementaire voorbereiding van het betreffende artikel er geen 
twijfel Iaat over bestaan dat schade aan prothesen oak vergoedbaar is 
wanneer het ongeval geen lichamelijk Ietsel teweegbrengt (LENAERTS, H., 
cone!. v66r Cass., 18 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 983 en R. W., 
1984-85, 2825; zie oak: HuYs, J., noot onder Arbh. Gent, 17 mei 1984, 
R. W., 1984-85, 613). Verder wijdt de advocaat-generaal oak nag uit over 
de vraag of een bril als een prothese kan worden gekwalificeerd in de zin 
van artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet. Het antwoord hierop blijft hij 
schuldig, te meer daar het Hof van Cassatie daarover in de zaak 
BLANCKAERT geen uitspraak diende te doen, aangezien het Arbeidshof te 
Gent de betekenis van de notie ,prothese" niet in zijn oordeel had betrok
ken (LENAERTS, H., cone!. v66r Cass., 18 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 
984 en R. W., 1984-85, 2826). 

Naar onze mening kan moeilijk worden ontkend dat een bril op zichzelf 
beschouwd zonder twijfel een prothese kan zijn. In het arrest LousBERG 
van 25 maart 1985 merkt het Hof van Cassatie trouwens enkel op dat het 
Arbeidshof te Luik in zijn beslissing de data 19 januari 1984 niet betwistte 
dat een bril een prothese vormt in de zin van artikel 26 van de Arbeidsonge
vallenwet. De discussie zal zich evenwel toespitsen op de vraag welke 
omstandigheden aan een bril zijn karakter van prothese eventueel ontne
men. V olgens het Arbeidshof te Bergen, naar welk rechtscollege het Hof 
van Cassatie de zaak LouSBERG had verwezen, verliest een bril de aard van 
prothese niet door het feit dat hij tijdelijk werd afgedaan omwille van de 
damp die zich vormde door het door de werknemer uitgevoerde werk (Arb h. 
Bergen, 28 maart 1986, Soc. Kron., 1987, 46; zie oak: FAGNART, J.L., 
,Responsabilite et relations de travail", Or., 1988, 100). TRICOT hanteert 
op zijn beurt de volgende maatstaf: de getroffene kan het herstel of de 
vernieuwing van beschadigde prothesen en orthopedische toestellen of 
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brillen bekomen, ,voor zover die prothesen, orthopedische toestellen of 
brillen functioneel zijn, dit wil zeggen nuttig zijn of ooit kunnen zijn bij 
het uitoefenen van een beroep door de getroffene, rekening houdend met 
zijn socio-economisch vermogen op de algemene arbeidsmarkt. Esthetische 
motieven worden dus uitgesloten" (TRICOT, J.P., ,Ergonomische benade
ring van het begrip arbeidsongeval", R. W., 1986-87, 2595-2596, nr. 4; in 
vergelijkbarezin: V.P., noot onder Cass., 25 maart 1985, J. T. T., 1985,500, 
die van oordeel is dat enkel fantasiebrillen die deel uitmaken van de kledij 
of bedoeld zijn als opsmuk, zijn uitgesloten). Of hieruit- op deze geringe 
beperking na - mag worden afgeleid dat het volstaat dat de beschadiging 
zich, ongeacht de omstandigheden, tijdens de arbeidstijd of op de arbeids
weg heeft voorgedaan om voor vergoeding in aanmerking te komen (vgl. 
HuYs, J., noot onder Arbh. Gent, 17 mei 1984, t.a.p.), zal de toekomst 
moeten uitwijzen. 

AFDELING 6 

VERPLAATSINGSKOSTEN 

96. OM MEDISCHE REDENEN - De discussies omtrent de tussenkomst in 
de verplaatsingskosten zijn zeldzaam. Sinds bij K.B. van 18 mei 1982 (B.S., 
27 mei 1982) het adjectief ,dringende" werd geschrapt in artikel36, 7° van 
het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, kan 
het slachtoffer een recht doen gelden op vergoeding van de kosten voor 
verplaatsing voor om het even welke reden van medische aard. Op grand 
hiervan besliste het Arbeidshof te Antwerpen dat ook verplaatsingen naar 
therapiesessies van een sexuoloog in aanmerking komen voor terugbetaling 
(Arbh. Antwerpen, 2 december 1986, R. W., 1985-86, 1700 en J.L.M.B., 
1987, 627 (samenvatting)). 

AFDELING 7 

BASISLOON 

§ 1. Berekening 

97. BEREKENINGSELEMENTEN- Sinds bij K.B. nr. 39 van 31 maart 1982 
de definitie van ,loon" voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet 
volledig werd herschreven, lijkt de storm geluwd. In de besproken periode 
kunnen slechts drie rechterlijke uitspraken worden genoteerd die aile nog 
betrekking hebben op de berekening van het basisloon voor ongevallen 
overkomen v66r 1 april 1982. Aangezien aan de thans geldende omschrij
ving van de notie ,loon" slechts uitwerking wordt verleend vanaf 1 april 
1982 voor ongevallen overkomen vanaf die datum (vgl. art. 2 K.B. van 19 
april 1982, B.S., 24 april 1982), kan daaruit worden afgeleid dat er in de 
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bier besproken periode in feite nog geen toepassing werd gemaakt van de 
actuele definitie, vervat in artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet. 
Het spreekt voor zicb dat de commissielonen die aan een bandelsvertegen
woordiger toekomen, integraal deel uitmaken van bet basisloon. Het recbt 
op commissieloon ontstaat, zodra de bestelling werd aanvaard, waarbij de 
datum van opeisbaarbeid of van betaling niet ter zake doet (Arbb. Luik, 
6 oktober 1988, J. T. T., 1988, 395). 
De Arbeidsrecbtbank te Gent beslecbtte op baar beurt een gescbil over de 
wijze van berekening van het vakantiegeld. Ofwel begroot men bet vakan
tiegeld als een bepaald percentage van bet loon op jaarbasis, ofwel neemt 
men vijfentacbtig procent van bet loon van de vakantiemaand. Aangezien 
voor de bedienden - in tegenstelling tot de arbeiders - op onder meer de 
eindejaarspremie geen vakantiegeld verscbuldigd is en de eerste oplossing 
met zicb zou brengen dat op die premie wei vakantiegeld wordt berekend, 
verdient de tweede berekeningswijze de voorkeur (Arbrb. Gent, 3 juni 1985, 
R. W., 1985-86, 889enR.G.A.R., 1986; nr. 11159; anders: GERADIN, J.M., 
,La remuneration de base", in Chroniques de droit a !'usage du palais, 
Tome IV: Risque projessionnel - Droit social et fiscal, Brussel, Story
Scientia, 1989, 3 en de daarin aangebaalde oudere recbtspraak; VANLAER, 
E., La loi du 10 avri/1971 sur les accidents du travail, Brussel, Bruylant, 
1985, 69). 

Het enige arrest met een zekere impact op bet loonbegrip in zijn buidige 
redactie, werd geveld door bet Arbeidsbof te Luik en beeft betrekking op 
de terugbetaling van beroepskosten. Onder beroepskosten moet worden 
verstaan: de uitgaven gedaan door de werknemer, waarvan de aard en bet 
bedrag in recbtstreeks verband staan met de uitoefening van zijn beroep, 
en niet om persoonlijke redenen. De terugbetaling van die professionele 
kosten kan niet worden gekwalificeerd als loon. In plaats van bet patrimo
nium van de werknemer te verrijken, wil deze integendeel een verarming 
vermijden te wijten aan noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. Het zou anders zijn indien werd aangetoond dat bet 
forfait scbromelijk overdreven is (Arbb. Luik, 10 februari 1986, Jur. Liege, 
1986, 357). 

Het meest opmerkelijke is evenwel dat dit recbtscollege van mening is dat 
die principes onverkort blijven gelden met toepassing van bet gewijzigde 
artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet. Nocbtans sluit die nieuwe bepaling 
voortaan enkel nog de bedragen uit die worden uitgekeerd als terugbetaling 
van de verplaatsingskosten welke de werknemer werkelijk heeft gemaakt ten 
laste van de werkgever. In casu werd op basis van de arbeidsovereenkomst 
aan de betrokken handelsvertegenwoordiger een forfaitaire dagelijkse tus
senkomst gewaarborgd in zijn kosten voor verplaatsing, maaltijden, drank, 
telefoon, postzegels, ... Een eerste moeilijkheid bij het transponeren van die 
uitspraak van bet Arbeidshof te Luik op de huidige regeling betreft bet 
forfaitaire karakter van de terugbetaling, daar waar artikel 35, tweede lid 
van de Arbeidsongevallenwet eist dat het gaat om kosten die de werknemer 
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werkelijk heeft gedragen. Ten tweede is in laatstgenoemde wetsbepaling 
enkel sprake van verplaatsingskosten, terwijl het forfait in kwestie een 
tussenkomst in diverse professionele kosten beoogt. Daaruit menen wij te 
moeten besluiten dat de stelling van het Arbeidshof te Luik moeilijk 
verenigbaar is met de actuele tekst van artikel 35, tweede lid van de 
Arbeidsongevallenwet (anders: BOLLE, J.M., ,La remuneration de base en 
accidents du travail", Or., 1987,233, die wel een voorbehoud maakt voor 
het geval een overdreven forfait wordt toegekend; GERADIN, J.M., ,La 
remuneration de base", in Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome 
IV: Risque projessionnel - Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 
1989, 5). 

Wanneer men zich daarentegen enkel en aileen zou verlaten op het eerste 
lid van artikel35 van de Arbeidsongevallenwet dat gei:nspireerd is op artikel 
2 van de Loonbeschermingswet, valt er wei wat te zeggen voor de uitsluiting 
van het bedrag van de terugbetaalde beroepskosten uit het basisloon. 
Daarenboven lijkt dit ons volkomen in overeenstemming met de basisfiloso
fie van deze bepaling, die het normale beroepsinkomen van het slachtoffer 
tot grondslag van de arbeidsongevallenvergoedingen wil maken. Nochtans 
kan een dergelijk besluit slechts naar recht worden verantwoord op voor
waarde dat men aanneemt dat de opsomming van elementen die conform 
het tweede lid van artikel 35 niet als loon moeten worden beschouwd, een 
exemplatief karakter heeft. Het is precies op dit laatste punt dat voormelde 
redenering ons inziens zal stranden. Derhalve zouden wij veeleer willen 
pleiten voor een wetswijziging op dit punt. 

98. MINIMUMLOON- Het in aanmerking te nemen loon kan niet lager zijn 
dan het minimumloon dat voor een werknemer van dezelfde beroepskwalifi
catie als de getroffene bij collectieve arbeidsovereenkomst werd vastgelegd 
(art. 35, derde lid Arbeidsongevallenwet; Arbh. Bergen, 14 mei 1984, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10921, dat de betrokken C.A.O. niet toepasselijk 
verklaarde, omdat er geen voltijdse tewerkstelling was; Arbh. Brussel, 23 
november 1987, Soc. Kron., 1988, 366, dat toepassing maakt van dit 
principe in het specifieke geval van een beursstudent van het I.W.O.N.L. 
- zie verder, nr. 104; Arbrb. Gent, 27 april1987, R. W., 1987-88, 225 en 
De Verz., 1987, 569, noot L.V.G.). 

99. LooNGRENS - Op zichzelf beschouwd is de regel duidelijk: als het 
basisloon een bepaald loonbedrag dat gekoppeld is aan de schommelingen 
van het indexcijfer der consumptieprijzen, overschrijdt, wordt het slechts 
tot beloop van die grens in aanmerking genomen (art. 39 Arbeidsongeval
lenwet). Tijdens de beschouwde periode evolueerde de betrokken loongrens 
als volgt: 

1984: 731.370 frank; 
1985: 760.890 frank; 
1986: 776.130 frank; 
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1987: 776.130 frank; 
1988: 776.130 frank; 
1989: 791.640 frank. 

De vraag rijst evenwel op welk ogenblik die toetsing van het jaarloon aan 
het loonplafond dient te worden doorgevoerd (zie ook boven, nr. 10). Het 
Hof van Cassatie heeft zijn vroegere visie consequent doorgetrokken (zie 
vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1984, 1162, nr. 88) en besliste 
nogmaals dat rekening moet worden gehouden met de aanpassingen van de 
loongrens ingevolge de schommelingen in het indexcijfer, zolang de vergoe
dingen niet definitief zijn vastgesteld (Cass., 10 april 1989, Arr. Cass., 
1988-89, 896, Pas., 1989, I, 803 en T.S.R., 1989, 337). Die constante 
cassatierechtspraak werd ook bijgetreden door het Arbeidshof te Brussel 
(Arbh. Brussel, 15 november 1982, J.T.T., 1985, 209). Deze regel gaat 
slechts op voor zover er nog een discussie aan de gang is over een van de 
elementen voor de berekening van de renten wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid, maar kan ons inziens niet worden doorgetrokken in geval van 
herziening. 

Ben bijzonder probleem was gerezen naar aanleiding van het uitvaardigen 
van het K.B. nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde maatregelen 
in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van 
de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk (zie ook: V.H., noot 
onder Arbh. Gent, 17 april1986, De Verz., 1986, 569, die de oorsprong van 
dit dispuut schetst). Volgens de Arbeidsrechtbank te Gent werd bij de 
bekendmakingvanhetmaximumloon voorhetjaar 1985 (B.S., 14mei 1985) 
ten onrechte een blokkering van de indexaanpassing toegepast. De recht
bank baseert zich hiervoor op de overweging dat - buiten de bijslagen -
de krachtens de Arbeidsongevallenwet toegekende voordelen niet worden 
(werden) gei:ndexeerd en dat bedoeld volmachtsbesluit enkel de sociale 
uitkeringen en niet het loon waarop die worden berekend, kan betreffen. 
Daarenboven wordt aangevoerd dat dit genummerde K.B., dat werd uitge
vaardigd met het oog op de gezondmaking van de openbare financien en 
de vermindering van de openbare lasten, niet kan worden ingeroepen, daar 
de door de Arbeidsongevallenwet toe te kennen vergoedingen niet ten laste 
van de openbare financien vallen (Arbrb. Gent, 9 september 1985, J. T. T., 
1985, 502, De Verz., 1986, 563 enR.G.A.R., 1987, nr. 11229; Arbrb. Gent, 
17 februari 1986, R. W., 1986-87, 684). Het Arbeidshof te Gent heeft het 
beroep tegen voormeld vonnis van 9 september 1985 gegrond verklaard. 
Wat betreft de toepasselijkheid van het K.B. nr. 281 van 31 maart 1984, 
wordt een ganse argumentatie ontwikkeld om uiteindelijk tot de bevinding 
te komen dat door de wettelijke bekrachtiging dit volmachtbesluit van bij 
zijn aanvang wet is geworden en uit dien hoof de aan het toetsingsrecht van 
de rechter is onttrokken. Daarenboven is de tekst van het K.B. nr. 281 van 
31 maart 1984 zeer ruim, waardoor die tijdelijke afwijking inzake indexatie 
geldt voor aile bedragen die aan het indexcijfer worden aangepast, als zij 
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vermeld zijn in de wettelijke regelingen betreffende de arbeidsongevallen en 
derhalve ook voor de loongrens (Arbh. Gent, 17 april1986, De Verz., 1986, 
569, noot L.V.G.). De ratio van de toepassing van de indexsprong op de 
loongrens in bet raam van de Arbeidsongevallenwet verwoordt HuYs als 
volgt: zonder een dergelijke indexblokkering zouden na verscheidene jaren 
van loonmatiging uiteindelijk meer en meer categorieen van de beroepsbe
volking ontsnappen aan de begrenzing van bet referteloon waarop hun 
vervangingsinkomsten worden berekend (HuYs, J. en POTS, P., ,Arbeid
songevallen", in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-
1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 1987, 270). 

Een interessant detail is erin gelegen dat - op basis van de algemene regel 
dat de loongrens in aanmerking moet worden genomen die geldt op bet 
ogenblik van de definitieve rechterlijke uitspraak (zie boven) - in bet 
voornoemde geval uiteindelijk toch bet hogere loonplafond werd toegepast, 
aangezien boger beroep werd ingesteld waarover pas in 1986 uitspraak werd 
gedaan. V.H. grijpt deze vaststelling aan om zijn ongenoegen te uiten over 
bet onbillijke karakter van deze regel waardoor naargelang van bet rechts
college, de snelheid van de procedure en de omstandigheden, twee slachtof
fers met dezelfde coordinaten een verschillende vergoeding toegewezen 
krijgen. Vanuit die vaststelling bepleit V.H. dat bet rechtvaardiger zou zijn 
de consolidatiedatum als uitgangspunt te nemen (V.H., noot onder Arbh. 
Gent, 17 april 1986, De Verz., 1986, 569). 

§ 2. Hypothetisch loon 

100. 0NVOLLEDIGE REFERTEPERIODE - De referteperiode van een jaar 
dient volledig te zijn, d. w .z. dat arbeid moet verricht zijn gedurende bet 
ganse jaar dat bet arbeidsongeval voorafgaat, overeenkomstig de arbeids
tijdregeling die krachtens de wet ofhet gebruik in de onderneming geldt (art. 
34 Arbeidsongevallenwet). Wanneer de referteperiode onvolledig is, wordt 
bet loon waarop de werknemer recht heeft, aangevuld met een hypothetisch 
loon voor de dagen - buiten de rusttijden - waarop de werknemer geen 
loon ontving (art. 36, § 1 Arbeidsongevallenwet). Diezelfde principes vinden 
ook uitwerking, indien bet loon van de werknemer wegens toevallige 
omstandigheden lager is dan bet loon dat hij normaal verdient. 

Het lijkt niet meer dan logisch dat bet eindresultaat niet tot gevolg mag 
hebben dat als bet ware meer arbeid zou zijn verricht dan gebruikelijk is 
overeenkomstig de arbeidstijdregeling in de onderneming, wat wordt beti
teld als bet probleem van de desassimilatie. Bijgevolg moet bij bet berekenen 
van bet aantal ontbrekende dagen, waarvoor een hypothetisch loon in 
aanmerking wordt genom en, ook rekening worden gehouden met de vakan
tiedagen waarop de getroffene recht heeft, ongeacht of deze verlofdagen 
ook effectief werden opgenomen (Arbrb. Gent, 13 februari 1984, Intern. 
Vervoerr., 1985, 81). Deze stelregel is vooral van belang in bet kader van 
de vakantiegeldregeling voor arbeiders die in een som bet enkel en dubbel 
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vakantiegeld uitbetaald krijgen. Het toegekende vakantiegeld vertegen
woordigt immers een aantal verlofdagen en wordt ook uitgekeerd, zelfs als 
de arbeider zijn vakantiedagen niet uitput. Deze discrepantie kan evenwel 
enkel worden uitgesloten als er sprake is van een onvolledige referteperiode, 
maar niet in geval van volledige referteperiode waarin de arbeider de facto 
meer gewerkt heeft dan normaal toegelaten was (vgl. VANLAER, E., La loi 
du 10 avril1971 sur les accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1985, 70). 

Via dit systeem worden de gebruikelijke toestanden opgevangen van ziekte 
of ongeval (na uitputting van het recht op gewaarborgd loon), werkloos
heid, staking, oproeping onder de wapens, ... (VAN GossuM, L., Les 
accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 57-58; VANLAER, E., a. w., 
70). BOLLE gewaagt in dit verband van een zekere overbescherming, aange
zien voor alle dagen van afwezigheid - ook al is die vrijwillig en niet 
gemotiveerd - waarvoor de getroffene geen loon heeft bekomen, een 
hypothetisch loon zal worden toegerekend (BOLLE, J.M., ,La remunera
tion de base en accidents du travail", Or., 1987, 235). 
Een andere, veel voorkomende toepassing van die regeling voor onvolledige 
referteperiode treft men aan bij deeltijdse arbeid. In dit verband moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen het loon dat als basis dient voor de 
vaststelling van de vergoedingen bij blijvende arbeidsongeschiktheid, en het 
basisloon dat als uitgangspunt wordt genomen bij de berekening van de 
vergoedingen in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de algemene regel toegepast en 
wordt het basisloon voor een voltijdse activiteit in acht genomen (Arbrb. 
Gent, 15 april1985, R. W., 1985-86, 62; Arbrb. Gent, 27 april1987, R. W., 
1987-88, 225 en De Verz., 1987, 569, noot L.V.G.). Er dient te worden 
gewezen op een interessante overweging van de kant van de Arbeidsrecht
bank te Gent in haar vonnis van 27 apri11987: niettegenstaande- omwille 
van de beperkte omvang van de tewerkstelling - er normalerwijze geen 
toepasselijkheid van de sociale zekerheid is (wat zich sinds de afschaffing 
van de zogenaamde twee-urenregel minder frequent zal voordoen), neemt 
dit niet weg dat van zodra per hypothese wordt uitgegaan van een volledige 
tewerkstelling, de sociale zekerheidsregeling wel van toepassing zou zijn, 
zodat bij het loon ook het vakantiegeld moet worden gevoegd (anders: 
GERADIN, J.M., ,La remuneration de base"' in Chroniques de droit a 
!'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel- Droit social et fiscal, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 3). 

Die berekeningswijze wordt door HuYs verklaard in het licht van het 
gegeven dat in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid niet de schade
loosstelling van het loonverlies dat de betrokkene effectief lijdt, maar wel 
het mogelijke toekomstige loonverlies tengevolge van de socio-economische 
gevolgen van de blijvende letsels wordt beoogd. Een referteloon is dan ook 
slechts relevant in de mate waarin dit de uitdrukking is van wat de getroffene 
had kunnen verdienen. Derhalve zal worden overgegaan tot aanvulling met 
een hypothetisch loon voor de ontbrekende uren en dagen, waarbij steeds 
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wordt uitgegaan van het loon dat het slachtoffer verdiende in de job waarin 
hij op het moment van het arbeidsongeval was tewerkgesteld, zonder dat 
rekening wordt gehouden met de eventuele inkomsten van de werknemer 
uit andere beroepsbezigheden (HUYS, J ., ,Deeltijdse arbeid in de arbeid
songevallen- en beroepsziektenverzekering", Or., 1986, 238). 

In de hypothese van tijdelijke arbeidsongeschiktheid daarentegen ligt de 
nadruk veeleer op de vergoeding van het actuele loonverlies ingevolge de 
volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om prestaties te verrichten in het 
kader van het ten tijde van het arbeidsongeval uitgeoefende beroep. Vanuit 
die optiek en gelet op het beginsel van de proportionaliteit, zal het basisloon 
voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschikt
heid worden vastgesteld, uitsluitend met inachtneming van het loon dat 
verschuldigd is krachtens de betreffende arbeidsovereenkomst voor deel
tijdse arbeid (art. 37bis, § 1 Arbeidsongevallenwet; Arbrb. Gent, 15 april 
1985, R. W., 1985-86, 62; Arbrb. Gent, 27 april1987, R. W., 1987-88, 225 
en De Verz., 1987, 569, noot L.V.G.; het laatstgenoemde vonnis voegt 
daaraan toe dat artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet eveneens van 
toepassing is, wanneer in strijd met artikel11 bis van de Arbeidsovereenkom
stenwet geen schriftelijke arbeidsovereenkomst werd opgesteld; BOLLE, 
J .M., , ,La remuneration de base en accidents du travail'', Or., 1987, 236). 

Benevens de tewerkstelling krachtens een arbeidsovereenkomst voor deel
tijdse arbeid bij een enkele werkgever, zijn er nog tal van andere denkbare 
varian ten (HuYs, J. en PoTs, P., , ,Arbeidsongevallen'', in Recente ontwik
kelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, 
Kluwer, 1987, 266-267). Zo kan het voorkomen dat de getroffene verbon
den is door meerdere arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid. Dan 
worden de vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid berekend 
op basis van de lonen die overeenkomstig voormelde arbeidsovereenkom
sten verschuldigd zijn (art. 37bis, § 2 Arbeidsongevallenwet). Niettegen
staande dit een zeer evenwichtige oplossing is, vestigt HuYs de aandacht op 
bepaalde praktische problemen voor het geval de deeltijdse werkgevers bij 
verschillende verzekeraars zijn verzekerd. In voorkomend geval moet de 
verzekeraar van de werkgever in wiens dienst het arbeidsongeval zich heeft 
voorgedaan, de lonen verdiend bij de andere werkgever(s), kennen en 
eventueel het gewaarborgde gedeelte ervan terugbetalen. 

Verder merkt Huys op dat de combinatie van deeltijdse met voltijdse arbeid 
niet werd geregeld in artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet. Aangezien 
voormeld artikel een uitzonderingsbepaling is en bijgevolg op een strikte 
wijze moet worden gei:nterpreteerd, leidt deze auteur daaruit af dat in 
voorkomend geval naar aanleiding van een arbeidsongeval in de deel
tijdse functie het aldaar verdiende loon- met toepassing van de algemene 
regel - moet worden aangevuld met een hypothetisch loon voor de ontbre
kende dagen en uren. Deze stelling blijkt ook ingang te vinden in de 
rechtspraak (zie ongepubliceerde rechtspraak, vermeld door: GERADIN, 
J.M., ,La remuneration de base", in Chroniques de droit a !'usage du 
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palais, Tome IV: Risque professionnel - Droit social et fiscal, Brussel, 
Story-Scientia, 1989, 13-14). 

Een laatste realistische variatie doet zich voor bij het gelijktijdig uitoefenen 
van een deeltijdse betrekking in ondergeschikt verband en een zelfstandige 
activiteit. De tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge het arbeidsongeval 
zal dan enkel worden vergoed aan de hand van het loon voor de deeltijdse 
arbeid, met uitzondering van de seizoenarbeid (HuYs, J., ,Deeltijdse 
arbeid in de arbeidsongevallen- en beroepsziektenverzekering", Or., 1986, 
239). Deze stelling werd door de Arbeidsrechtbank te Gent onderschreven, 
hoewel in het geval dat aan haar oordeel werd voorgelegd, de omstandighe
den enigszins geeigend waren. De rechtbank heeft namelijk de eis afgewezen 
van het slachtoffer dat normaal in de voormiddag werkte, maar omwille 
van een kinesitherapeutische behandeling zich genoodzaakt zag om in de 
namiddag zijn verloren arbeidstijd in te halen, waardoor hij die uren verloor 
voor zijn zelfstandige activiteit (Arbrb. Gent, 15 april1985, R. W., 1985-86, 
62). 

101. TEWERKSTELLING VAN MINDER DAN EEN JAAR- Als de werknemer 
sedert minder dan een jaar arbeidt in de onderneming of in de functie waarin 
hij tewerkgesteld was op het ogenblik van het arbeidsongeval, wordt voor 
de voorafgaande periode het hypothetische loon berekend op basis van het 
gemiddelde dagelijkse loon van de werknemers met dezelfde beroepskwali
ficatie (art. 36, § 2 Arbeidsongevallenwet). De praktische toepassing van 
deze regel is niet altijd even eenvoudig. In grote ondernemingen kan men 
niet van de werkgever of zijn verzekeraar eisen dat het gemiddelde loon zou 
worden berekend van aile betreffende werknemers; een vergelijking met het 
gemiddelde loon van een drietal werknemers blijkt te kunnen volstaan. 
Werknemers met dezelfde beroepskwalificatie zijn degenen die vergelijk
baar werk verrichten en ongeveer hetzelfde loon verdienen. Men mag 
evenwel niet systematisch gaan vergelijken met personen die jonger of lager 
geschoold zijn. Bij gebrek aan vergelijkingspunten in de schoot van dezelfde 
onderneming moet men gaan kijken naar het gemiddelde loon van werkne
mers van dezelfde categorie in analoge ondernemingen, bij voorkeur in 
dezelfde streek of in een identieke bedrijfstak (BOLLE, 1 .M., , ,La remunera
tion de base en accidents du travail", Or., 1987, 235; GERADIN, J.M., ,La 
remuneration de base", in Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome 
IV: Risque professionnel - Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 
1989, 11; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 
1989, 58-59; L.V.G., noot onder Arbh. Luik, 27 juni 1988, De Verz., 1989, 
251; VANLAER, E., La loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, 
Brussel, Bruylant, 1985, 71). 

In het verleden heeft het Hof van Cassatie overigens gewezen op het 
verplichtende karakter van deze berekeningswijze, waarvan slechts mag 
worden afgeweken in omstandigheden die de toepassing van die wettelijke 
regeling onmogelijk maakten (zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 
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1984, 1167, nr. 89). Deze vingerwijzing in acht genomen, werd in drie 
arresten de vereiste onmogelijkheid ingeroepen, namelijk omdat er geen 
werknemers met dezelfde beroepskwalificatie in de onderneming of in een 
gelijkaardig bedrijfvoorhanden waren (Arbh. Antwerpen, 15 januari 1985, 
J. T. T., 1985, 203; Arbh. Brussel, 15 september 1986, Soc. Kron., 1988, 368) 
of omwille van het feit dat de toestand van de getroffene zeer speciaal is 
qua vorming, leeftijd en uitvoering van het werk (Arbh. Luik, 27 juni 1988, 
De Verz., 1989, 249, noot L.V.G.). In voorkomend geval heeft de rechter 
de keuze om ofwel ex aequo et bono het hypothetische loon vast te stellen 
(Arbh. Luik, 27 juni 1988, t.a.p.; Arbh. Brussel, 15 september 1988, t.a.p.; 
VANLAER, E., La loi du 10 avri/1971 sur les accidents du travail, Brussel, 
Bruylant, 1985, 71), ofwel via extrapolatie het hypothetische loon te bereke
nen aan de hand van het gemiddelde van het werkelijke loon dat de 
betrokken werknemer zelf had verdiend tijdens een gedeelte van het jaar 
v66r het arbeidsongeval (Arbh. Antwerpen, 15 januari 1985, t.a.p.; Arbh. 
Luik, 27 juni 1988, t.a.p.; V ANLAER, E., a. W., 71). 

102. 0NDERNEMING MET BEPERKTE TEWERKSTELLING- lndien de werkne
mer tewerkgesteld is in een onderneming waar slechts gedurende een beperk
te periode van het jaar wordt gewerkt, wordt het loon aangevuld met de 
verdiensten die hij verwierf gedurende de overige tijdsduur van het jaar. 
Heeft de betrokkene voor het geheel of een deel van die resterende tijdsspan
ne geen verdiensten gehad, wordt een hypothetisch loon toegevoegd voor 
het ontbrekende gedeelte (art. 36, § 3 Arbeidsongevallenwet). Vormt geen 
dergelijke ,seizoenactiviteit", de bedrijvigheid van een jachtopziener in 
dienst van een particulier, aangezien zijn activiteit zich niet beperkt tot het 
jachtseizoen, maar zelfs nog omvangrijker is daarbuiten, omdat de betrok
kene zich dan moet bezighouden met het toezicht en het bewaken van het 
wildbestand (Arbh. Bergen, 14 mei 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 10921; voor 
andere voorbeelden: GERADIN, J .M., ,La remuneration de base", in 
Chroniques de droit a !'usage du palais, Tome IV: Risque projessionnel -
Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 11-12; VAN GossuM, 
L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 59-60; VANLAER, E., 
La loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1985, 
72). 

§ 3. Basisloon voor bepaalde categorieen 

103. WETTELIJK TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN- Tot 
voor kort gold als regel dat het basisloon van het slachtoffer dat een rust
of overlevingspensioen geniet waarvan de uitbetaling onderworpen is aan 
de voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde perken van toegelaten arbeid 
niet zijn overschreden, wordt begroot op het loon dat verschuldigd is 
ingevolge het verrichten van die toegelaten arbeid. Zonder aan de essentie 
van die berekeningswijze te raken, werd sedert de wijzigingen die werden 
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aangebracht door de programmawet van 22 december 1989 (B.S., 30 
december 1989), een ruimere formulering gehanteerd waardoor dit beginsel 
voortaan toepassing vindt op al wie krachtens een sociaal zekerheids- of 
sociaal voorzorgsstelsel uitkeringen geniet die slechts worden toegekend, 
voor zover de wettelijk vastgestelde perken van toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden niet worden overschreden (art. 37 Arbeidsongevallenwet). 
Deze wetswijziging is een enigszins laattijdige reactie op een arrest van 30 
juni 1976 waarbij het Hof van Cassatie had geweigerd om die regel ook toe 
te passen op het geval waarin het slachtoffer een invaliditeitspensioen voor 
mijnwerkers genoot (zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1984, 
1169, nr. 90). Op grond van artikel 37 van de Arbeidsongevallenwet in zijn 
gewijzigde versie zullen voortaan bijvoorbeeld ook personen die een con
ventioneel brugpensioen genieten, dat in feite het karakter heeft van een 
werkloosheidsuitkering, onder diezelfde regeling vallen. 

De verschillende rechtscolleges, die zich over de uitlegging van artikel 37 
van de Arbeidsongevallenwet hebben moeten buigen, werden aile geconfron
teerd met dezelfde vraag: sluit dit artikel de toepassing van de artikelen 34, 
35 en 36 van de Arbeidsongevallenwet uit? Die vraag werd unaniem ontken
nend beantwoord. Ook in voorkomend geval moet de gestelde referteperio
de aan drie vereisten voldoen om volledig te zijn: aantal gepresteerde dagen, 
dagelijkse arbeidsduur en uitoefening van de functie gedurende het ganse 
jaar. Derhalve moet het basisloon worden berekend voor een volledig jaar 
(Arbh. Brussel, 28 maart 1988, R. W., 1988-89, 1196 en J. T. T., 1989, 374; 
Arbrb. Brussel, 14 mei 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 276). Ook de 
waarborg van het minimumloon blijft onverkort gelden (Arbh. Brussel, 28 
maart 1988, t.a.p.). 
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe regeling 
inzake de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden, die het voor
werp uitmaakt van artikel 64 van het K.B. van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers (zoals gewijzigd bij K.B. van 29 april1981, B.S., 
8 mei 1981). 

- Vroeger werd de toelaatbare arbeid uitgedrukt als een maximum aantal 
te presteren uren, zodat logischerwijze het basisloon diende te worden 
aangevuld met een hypothetisch loon voor de ontbrekende arbeidsuren 
tot de vooropgestelde grenzen werden bereikt (Arbh. Bergen, 6 juni 
1988, J.L.M.B., 1988, 1177). 

- Nu wordt de aan gepensioneerden toegelaten arbeid vastgelegd op een 
maximaal te verdienen bedrag. Dit impliceert dat, als blijkt dat de 
betrokkene geen voltijdse arbeidsprestaties verrichtte, een aanvulling 
met een hypothetisch loon dient te worden doorgevoerd, aangezien ook 
ten aanzien van de gepensioneerden en daarmee gelijkgestelden moet 
worden uitgegaan van een maximale potentiele arbeidscapaciteit. Even
tueel dient daarbij ook nog het effectief verdiende loon te worden 
opgetrokken tot het niveau van het gewaarborgde minimumloon. Dit 
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eindresultaat moet dan worden vergeleken met de geldende bedragen die 
het slachtoffer maximaal mocht verdienen en zal eventueel tot die 
loonbedragen worden teruggebracht (Arbh. Brussel, 28 maart 1988, 
R. W., 1988-89, 1196 en J.T.T., 1989, 374, dat het boger beroep tegen 
Arbrb. Brussel, 14 mei 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 276, ongegrond 
verklaarde). 

104. LEERLINGEN EN MINDERJARIGEN - Ten behoeve van leerlingen en 
minderjarigen werd in de Arbeidsongevallenwet een bijzondere regeling 
ingeschreven, die er vooral op gericht is om hun doorgaans bescheiden 
inkomsten tot een zeker peil op te tillen. 
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt het loon eventueel aangevuld met 
een hypothetisch loon of met andere verdiensten, zoals geregeld in artikel 
36 van de Arbeidsongevallenwet (art. 38, eerste lid Arbeidsongevallenwet), 
zonder dat het in aanmerking te nemen loon minder mag bedragen dan een 
bepaald gelndexeerd bedrag (art. 39, tweede en derde lid Arbeidson
gevallenwet). Dit minimumbedrag kende in de periode 1984-1989 het vol
gende verloop: 

1984: 146.274 frank; 
1985: 152.178 frank; 
1986: 155.226 frank; 
1987: 155.226 frank; 
1988: 155.226 frank; 
1989: 158.328 frank. 

Indien de leerling of de minderjarige tijdens die periode van tijdelijke 
arbeidson~eschiktheid meerderjarig wordt, wordt het basisloon vanaf die 
datum berekend, zoals voor het geval van blijvende arbeidsongeschiktheid 
(art. 38, eerste lid Arbeidsongevallenwet, dat in die zin werd aangevuld door 
de programmawet van 22 december 1989, B.S., 30 december 1989). Volle
digheidshalve kan erop worden gewezen dat sedert 1 mei 1990 de leeftijd 
van burgerlijke meerderjarigheid werd verlaagd tot achttien jaar (vgl. wet 
van 19 januari 1990, B.S., 30 januari 1990). 
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of naar aanleiding van een 
dodelijk arbeidsongeval wordt het basisloon van de minderjarige of de 
leerling die geen loon genoten of wier loon lager was dan het gemiddelde 
loon van de meerderjarige werknemers in de categorie waartoe de betrokke
ne na zijn meerderjarigheid of na de beeindiging van zijn leerovereenkomst 
zou hebben behoord, berekend op basis van dit laatste gemiddelde loon (art. 
38, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 
Deze regeling vindl evenwel geen toepassing op de gehandicapten die zijn 
tewerkgesteld door middel van een bijzondere leerovereenkomst voor min
der-validen. Voor deze groep client het basisloon te worden vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 5 juli 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder-validen (Arbh. Luik, 27 april 1987, 
J. T. T., 1988, 261 en J.L.M.B., 1988, 482). 
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Van dit systeem voor het bepalen van het basisloon van leerlingen werd door 
de Arbeidsrechtbank te Nijvel wei per analogie gebruik gemaakt om het 
basisloon te begroten van een beursstudent van het Instituut voor de 
aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de 
Landbouw (I.W.O.N.L.; wat betreft de toepasselijkheid van de arbeidson
gevallenwetgeving op deze bijzondere categorie, zie boven, nr. 3). Bij 
gebrek aan een uitdrukkelijke regeling ter zake in de Arbeidsongevallenwet 
dient de voorkeur te worden gegeven aan de billijkheid. Derhalve zou het 
in strijd zijn met de billijkheid enkel de belastingvrije beurs van die student 
in aanmerking te nemen die overeenstemt met een nettobedrag, daar waar 
de schadeloosstelling wegens arbeidsongeval een belastbaar brutobedrag is. 
Bovendien beantwoordt die beurs niet aan de notie , ,loon'' in de gang bare 
betekenis van het woord. In haar rijk gestoffeerde vonnis meende de 
rechtbank bepaalde gelijkenissen te kunnen onderkennen met de leerover
eenkomst en besliste bijgevolg dat rekening moest worden gehouden met 
het loon van de werknemers van de categorie waartoe de beursstudent na 
zijn studies van doctoraat in de scheikunde zou hebben behoord (Arbrb. 
Nijvel, 12 november 1986, J.T.T., 1988, 85, Soc. Kron., 1987, 241 en 
T.S.R., 1987, 539). Volgens het Arbeidshof te Brussel waarbij tegen voor
meld vonnis beroep werd aangetekend, hoefde men in casu geen beroep te 
doen op een analoge toepassing van de berekening van het basisloon bij 
leerovereenkomst. Het hof baseerde zich op zijn beurt op artikel 35, derde 
lid van de Arbeidsongevallenwet, krachtens welke bepaling het in aanmer
king te nemen loon niet lager mag zijn dan het loon ten voordele van een 
werknemer van dezelfde beroepskwalificatie. Er dient dan ook te worden 
uitgegaan van het gemiddelde loon van werknemers met dezelfde beroeps
kwalificatie, dezelfde leeftijd en dezelfde hypothetische ancienniteit als de 
getroffene, waarbij de te behalen graad van doctor in de scheikunde minder 
ter zake doet (Arbh. Brussel, 23 november 1987, Soc. Kron., 1988, 366; zie 
boven, nr. 98). 

AFDELING 8 

BETALING 

105. INTEREST - Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen 
is van rechtswege interest verschuldigd vanaf het ogenblik waarop zij 
eisbaar worden (art. 42, derde lid Arbeidsongevallenwet). De te betalen 
interest vormt een vergoeding voor de schade veroorzaakt door de vertra
ging waarmee de schuldenaar de wettelijke vergoedingen uitbetaalt, zonder 
dat het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten aantonen dat zij door 
die vertraging schade hebben geleden. Die interest loopt vanaf het ogenblik 
dat een vertraging in de betaling is aangetoond. Volgens PuTTENEERS valt 
de datum van eisbaarheid in principe samen met het tijdstip waarop de 
vergoedingen volgens de wet betaalbaar zijn, maar onmiddellijk brengt hij 
aan die algemene regel zekere nuances aan. De vergoedingen wegens tijdelij-
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ke arbeidsongeschiktheid zijn slechts betaalbaar, zodra aile elementen voor 
de berekening ervan door de verzekeraar gekend zijn; de vergoedingen 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid op hun beurt kunnen slechts wor
den uitbetaald na bekrachtiging van de overeenkomst-vergoeding door het 
F.A.O. of nadat het rechtscollege uitspraak heeft gedaan in een betwiste 
zaak (PUTTENEERS, A., ,De 'interesten' in de arbeidsongevallenregeling", 
Verzekeringswereld, 1984, januari, 47), ons inziens evenwel onder voorbe
houd van de verplichting van de arbeidsongevallenverzekeraar om in geval 
van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidsongeschiktheid 
voorschotten te betalen op grond van de door hem voorgestelde graad van 
arbeidsongeschiktheid (art. 63, § 4 Arbeidsongevallenwet). 

Voor het geval een verzoek tot omzetting van een derde van de waarde van 
de rente in kapitaal werd ingediend (zie verder, nr. 106), werd in de 
Arbeidsongevallenwet uitdrukkelijk gespecificeerd dat dit kapitaal slechts 
van rechtswege interest opbrengt vanaf de eerste dag van het kwartaal dat 
volgt op de beslissing van de rechter (art. 45, derde lid Arbeidsongevallen
wet, zoals aangevuld bij de wet van 1 augustus 1985, B.S., 6 augustus 1985). 
Deze wetsbepaling ligt in het verlengde van de vroegere rechtspraak van het 
Rofvan Cassatie dat geoordeeld had dat het kapitaal niet eisbaar is, zolang 
de rechter niet op het verzoek is ingegaan (vgl. Arbrb. Gent, 7 oktober 1983, 
Intern. Vervoerr., 1984, 546; VANDAMME, F. en SEVRAIN, A., ,Actualite 
legislative Ganvier-decembre 1985), J.T.T., 1986,215, nr. 8). Bij verplichte 
en integrale uitbetaling in kapitaal is interest verschuldigd met ingang van 
de eerste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken van de herzienings
termijn (art. 45bis, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 

Ret begrip ,uitkeringen" in artikel42, derde lid van de Arbeidsongevallen
wet moet ruim worden opgevat. Daarmee worden aile bedragen bedoeld die 
krachtens voormelde wet verschuldigd zijn, ongeacht de schuldenaar ervan 
(anders: Arbh. Gent, afd. Brugge, 12 december 1985, onuitg., vermeld 
door: RuYs, J. en PoTs, P., , ,Arbeidsongevallen'', in Recente ontwikkelin
gen van de sociale zekerheid 1980-1986, R. S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 
1987, 345, noot 377). Bijgevolg moet ook interest worden betaald op de 
bijslagen wegens verergering, die voor de ongevallen overkomen v66r 1 
januari 1988, door het F.A.O. ten laste worden genomen (Arbh. Brussel, 
2 maart 1987, Soc. Kron., 1988, 104 (samenvatting)). Dit geldt ook wat 
betreft de medische kosten die door de verzekeringsinstelling-Z.I. V. werden 
gedragen (Arbh. Gent, 18 mei 1989, R. W., 1989-90, 266, noot DHAEYER, 
Gh.; zie verder). 

Ret Rof van Cassatie heeft - tot driemaal toe - een duidelijk standpunt 
ingenomen in de discussie omtrent het recht op interest vanwege de verzeke
ringsinstelling-Z.I.V. De volgende redenering wordt daarbij aangehouden: 
het ziekenfonds of de Rulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zijn 
- overeenkomstig artikel 76quater, § 2, vierde lid van de Z.I.V.-Wet
gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer. Deze indeplaatsstelling heeft 
niet enkel .het door de verzekeringsinstelling verleende bedrag tot voorwerp, 
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maar tevens het geheel van de rechten en vorderingen welke de rechthebben
de krachtens een andere wetgeving uit hoofde van de geleden schade had 
kunnen uitoefenen ten opzichte van degene die de schade moet vergoeden. 
Wanneer bijgevolg de sommen die aan de rechthebbende ter vergoeding van 
de schade verschuldigd waren, rente opbrengen, kan de verzekeringsin
stelling krachtens de indeplaatsstelling aanspraak maken op interest tegen 
dezelfde voet en berekend op dezelfde bedragen die zij ingevolge de subro
gatie kan vorderen (Cass., 4 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, 904, Pas., 
1985, I, 810, R. W., 1985-86, 878 en J.T.T., 1985, 265; Cass., 2 december 
1985, Arr. Cass., 1985-86, 473, Pas., 1986, I, 408, J. T., 1986, 693 (verkort) 
en Soc. Kron., 1986, 42; Cass., 7 april 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1057, 
Pas., 1986, I, 954, J.T.T., 1987, 45 en T.S.R., 1986, 369, waarbij werd 
overgegaan tot de vernietiging van: Arbh. Luik, 23 oktober 1984, J. T. T., 
1985,271, noot Ph. G.; Arbh. Gent, 18 mei 1989, R. W., 1989-90,266, noot 
DHAEYER, Gh.; zie ook: GOSSERIES, Ph., noot onder Cass., 17 februari 
1986, J. T. T., 1987, 47; G. Ph., ,L'interdiction du cumul de la reparation 
pour meme dommage selon !'article 70, § 2, de la loi du 9 aoilt 1963"' 
J. T. T., 1989, 172, nr. 13; anders: Arbh. Antwerpen, 10 april1984, J. T. T., 
1985, 275). Hoewel deze redenering op het eerste gezicht zeer plausibel 
voorkomt, kunnen in de praktische toepassing daarvan zekere onrechtvaar
digheden schuil gaan. Dit is meer bepaald het geval wanneer het ziekenfonds 
of de Hulpkas spontaan tussenkomt in de medische kosten van de getroffe
ne, zonder dat het betreffende ongeval door de verzekeraar werd betwist 
of in beraad gehouden. Op dat ogenblik vormt dit voor het ziekenfonds of 
de Hulpkas een interessante belegging, te meer daar de interest automatisch 
verschuldigd is vanaf de datum van tegemoetkoming in die geneeskundige 
kosten (vgl. Arbh. Gent, 18 mei 1989, R. W., 1989-90, 266, noot DHAEYER, 
Gh.), zonder dat de verzekeringsinstelling de arbeidsongevallenverzekeraar 
in gebreke dient te stellen, aangezien het gaat om vorm van een wettelijke 
indeplaatsstelling (DE LEYE, 0., , ,De gevallen van indeplaatsstelling in het 
sociaal recht. Een poging tot inventarisatie", J. T. T., 1989, 325). In dit 
verband rijst meer in het bijzonder de vraag of de verzekeraar dan niet aan 
de betaling van die interest zou kunnen ontsnappen op grond van de 
overweging dat het ziekenfonds of de Hulpkas in feite zelf een fout - of 
op zijn minst een nalatigheid - heeft begaan. Vanuit juridisch oogpunt 
komt dit erop neer dat de verzekeraar weliswaar de verschuldigde interest 
zal moeten betalen, maar het bedrag ervan eventueel kan recupereren op 
basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

106. UITBETALING VAN DE RENTE IN KAPITAAL- Een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen: 

- enerzijds de verplichte en integrale uitbetaling van de rente in kapitaal 
bij blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan tien procent die 
tijdelijk werd opgeheven, en waar de discussie zich voornamelijk toe-
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spitst op de toepasselijkheid in de tijd van de wetswijzigingen (zie boven, 
nr. 11); 

- anderzijds de facultatieve en gedeeltelijke omzetting van de waarde van 
de rente in kapitaal wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid tien 
procent of meer beloopt. 

In de particuliere sector werd de verplichte en integrate uitbetaling van een 
rentekapitaal bij definitieve ongeschiktheden van minder dan tien procent 
afgeschaft bij K.B. nr. 39 van 31 maart 1982 (B.S., 3 april 1982) en 
vervangen door een periodieke uitkering in renten. Aan deze nieuwe maatre
gel werd uitwerking verleend met ingang van 1 april1982 (art. 1 K.B. van 
19 april1982, B.S., 24 april 1982). Hoewel de afdeling administratie van 
de Raad van State bij arrest nr. 24292 van 27 april 1984 - wegens de 
schending van het rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit - voormeld 
artikel1 van het K.B. van 19 april1982 had vernietigd (B.S., 15 juni 1984) 
(VANDAMME, F. en SEVRAIN, A., ,Actualite legislative (janvier-decembre 
1984), J. T. T., 1985, 75, nr. 7), werd dezelfde datum van inwerkingtreding 
aangehouden in artikel 14 van de Herstelwet van 31 juli 1984 (B.S., 10 
augustus 1984). Daaruit leidde het Hof van Cassatie af dat elke aanvraag 
tot uitbetaling van de waarde van de rente in kapitaal die na bedoelde datum 
van inwerkingtreding werd gedaan, moest worden afgewezen (Cass., 2 
februari 1987, Arr. Cass., 1986-87,715, Pas., 1987, I, 637, R. W., 1987-88, 
368 (verkort), J. T., 1988, 128 (verkort), J. T. T., 1987, 267 en Soc. Kron., 
1987, 238). Het bestaan van een gehomologeerde overeenkomst doet daarbij 
niet ter zake, aangezien die homologatieakte geen gezag van gewijsde heeft, 
en bovendien is de verwijzing daarin naar (het toenmalige) artikel 45 van 
de Arbeidsongevallenwet geen beding dat deel uitmaakt van de eigenlijke 
overeenkomst tussen de partijen (Arbrb. Dendermonde, afd. Aalst, 10 april 
1984, J. T. T., 1985, 211). In dit verband won ook de discussie omtrent de 
juiste aanvangsdatum van de driejarige herzieningstermijn aan belang (zie 
verder, nr. 163). lmmers, enkel de slachtoffers van een arbeidsongeval 
waarvan de herzieningstermijn was verstreken v66r 1 april 1982, konden 
nog een recht doen gelden op de integrale uitbetaling van een kapitaal (voor 
enkele kritische bedenkingen bij de rechtsonzekerheid waartoe die maatre
gel aanleiding heeft gegeven, kan worden verwezen naar: HuYs, J. en POTS, 

P., ,Arbeidsongevallen", in Recente ontwikkelingen van de sociale zeker
heid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 1987, 304). Het 
Arbeidshof te Luik heeft eraan herinnerd dat die herzieningstermijn pas 
begint te lopen vanaf het in kracht van gewijsde gaan van de laatste 
rechterlijke beslissing, niettegenstaande het percentage van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid niet het voorwerp uitmaakte van de betwisting in 
hogerberoep (Arbh. Luik, 14april1986, J.T.T., 1987, 421; anders: Arbh. 
Antwerpen, 8 mei 1984, De Verz., 1984, 347, noot L.V.G.; zie verder, nr. 
163). 

Deze regeling werd dan nog doorkruist door het K.B. nr. 212 van 26 
september 1983 (B.S., 7 oktober 1983), dat aan die slachtoffers de mogelijk-
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heid bood om uiterlijk op 31 december 1983 een derde van de waarde van 
de rente in kapitaal aan te vragen bij het F.A.O., op voorwaarde dat de 
herzieningstermijn ten laatste op 1 juli 1983 was verstreken. Conform de 
tekst van het betreffende volmachtsbesluit diende die aanvraag bij aangete
kend schrijven aan het F.A.O. te worden gericht. Het Arbeidshof te Luik 
oordeelde evenwel dat de vereiste van een aangetekende brief niet op straffe 
van nietigheid of verval was voorgeschreven, daar een dergelijke formaliteit 
enkel tot doel heeft het slachtoffer te beschermen (Arbh. Luik, 20 februari 
1986, J. T. T., 1987, 116; voor kritiek bij deze uitspraak, zie boven, nrs. 11 
en 16). Ben zeer bijzondere toepassing van het K.B. nr. 39 van 31 maart 
1982 in combinatie met het K.B. nr. 212 van 26 september 1983 treft men 
aan in de casus die aan het Arbeidshof te Antwerpen werd voorgelegd. De 
getroffene had namelijk een aanvraag tot integrale uitbetaling van de 
waarde van zijn rente in kapitaal ingediend bij het F.A.O. dat zulks had 
geweigerd, omdat de herzieningstermijn pas een einde had genomen na 1 
april1982. Het slachtoffer voldeed echter aan de voorwaarden van het K.B. 
nr. 212 van 26 september 1983 en bijgevolg werd de vordering tot uitkering 
van een derde als kapitaal wel toegewezen (Arbh. Antwerpen, 18 maart 
1987, J.T.T., 1988, 79 en Soc. Kron., 1987, 239). 

Om het verhaal volledig rond te maken, dient er de aandacht op te worden 
gevestigd dat bij K.B. nr. 530 van 31 maart 1987 (B.S., 16 april1987) de 
verplichting tot omzetting in kapitaal opnieuw werd ingevoerd met ingang 
van 1 januari 1988. Indien de rente na het verstrijken van de herzieningster
mijn wordt berekend op een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 
minder dan tien procent, wordt de waarde van de gereduceerde lijfrente aan 
de getroffene als kapitaal uitbetaald binnen de maand na het verstrijken van 
bedoelde termijn (art. 45bis, eerste lid Arbeidsongevallenwet). 

Het slachtoffer en de overlevende echtgeno(o)t(e) kunnen vragen dat ten 
hoogste een derde van de waarde van de hun toekomende rente als kapitaal 
wordt uitbetaald (art. 45, eerste lid Arbeidsongevallenwet). Merk op dat 
- sedert de wijzigingen die werden aangebracht bij K.B. nr. 285 van 31 
maart 1984 (B.S., 13 april 1984) -in geval van dodelijk arbeidsongeval 
vanaf 1 april 1984 enkel nog de overlevende echtgeno(o)t(e) een dergelijke 
aanvraag tot jacultatieve en gedeeltelijke omzetting in kapitaal kan indie
nen, en niet langer de erfgenamen in opgaande lijn, zelfs niet wanneer deze 
aanspraak kunnen maken op een lijfrente, nadat zij het bewijs hebben 
geleverd dat het slachtoffer voor hen de belangrijkste kostwinner was (zie 
boven, nr. 69). Daarenboven dient erop te worden gewezen dat de mogelijk
heid om de uitbetaling in kapitaal te vragen, een persoonlijk recht is van 
de getroffene wat met zich brengt dat dit niet kan worden overgedragen op 
de erfgenamen (Arbh. Antwerpen, 2 december 1986, De Verz., 1987, 288, 
noot L.V.G.). 

Dit verzoek kan op om het even welk ogenblik, zelfs na de vestiging van 
het kapitaal, worden gedaan (art. 45, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 
Daar waar bij de verplichte en integrale omzetting van de waarde van de 
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rente in kapitaal werd geexpliciteerd dat deze uitbetaling slechts kan plaats
vinden na het verstrijken van de herzieningstermijn (zie hoven), is de tekst 
van de Arbeidsongevallenwet op het eerste gezicht minder duidelijk als het 
gaat om een aanvraag tot uitbetaling van het rentekapitaal bij blijvende 
arbeidsongeschiktheden van tien procent of meer. Niettemin werd er 
- veeleer terloops - op gealludeerd dat een aanvraag tot betaling van een 
deel van de waarde van de rente in kapitaal v66r het verstrijken van de 
herzieningstermijn ontoelaatbaar is (Arbh. Antwerpen, 26 juni 1984, 
onuitg., vermeld door: VAN STEENBERGE, J., ,Recente evoluties in de 
arbeidsongevallenverzekering", T.P.R., 1987, 181; Arb h. Gent, 16 februari 
1989, J. T. T., 1989, 368 en T.S.R., 1989, 303). Dit is niet meer dan logisch 
in het licht van het gegeven dat de graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid pas definitief vaststaat na afloop van die herzieningstermijn (VAN
LAER, E., La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, Brussel, 
Bruylant, 1985, 79). Tot een zelfde besluit komt men overigens ook door 
een combinatie te maken van artikel45, eerste lid van de Arbeidsongevallen
wet met haar artikel 24, zesde lid. In de eerstgenoemde wetsbepaling is er 
namelijk sprake van een mogelijkheid tot omzetting in kapitaal van een 
gedeelte van de waarde van de rente en het laatste artikel specificeert op zijn 
beurt dat pas bij het verstrijken van de herzieningstermijn de jaarlijkse 
vergoeding door een rente wordt vervangen. 

De rechter beslist zo voordelig mogelijk voor de verzoeker (art. 45, tweede 
lid Arbeidsongevallenwet). Het gaat dus niet om een absoluut recht van de 
kant van het slachtoffer of vanwege de overlevende echtgeno(o)t(e). De 
uitbetaling van maximaal een derde van de waarde van de rente onder de 
vorm van een kapitaal hangt met andere woorden af van de soevereine 
appreciatiebevoegdheid van de rechter. Er zal dan ook worden nagegaan 
of die uitkering in kapitaal inderdaad in het voordeel van de betrokkene 
strekt, onder meer rekening houdend met diens financiele toestand (Arbh. 
Gent, 3 november 1988, De Verz., 1989, 66; Arbh. Gent, 17 november 1988, 
De Verz., 1989, 72). Vanuit die optiek werd de uitbetaling in kapitaal 
toegestaan ten gunste van het slachtoffer dat een snel en functioneel 
voertuig wenst aan te kopen dat hem moet toelaten als chauffeur voor het 
vervoer van kleine pakketten in te staan en dat hem bovendien bij het 
mislukken van het project, een goede prijs zal opleveren op de tweedehands
markt (Arbh. Bergen, 6 april1987, J.L.M.B., 1987, 953, noot SIMAR, N. 
die zich afvraagt of een dergelijk paternalisme hedentendage nog wei 
opgaat; zie ook: GILLAIN, J., ,La vie privee et le risque d'origine profes
sionnelle", Ann. Dr. Louv., 1984, 239-240, nr. 21). De rechter heeft 
daarentegen de toekenning van een dergelijk kapitaal geweigerd in het geval 
dat de getroffene zich voorgenomen had om met het kapitaal een handel 
over te nemen waarvan de exploitatie ernstige risico's inhoudt (Arbh. Gent, 
afd. Brugge, 10 april1986, R. W., 1986-87, 1158). Tevens werd het verzoek 
afgewezen als dat deel bestemd is voor de terugbetaling van aangegane 
schulden (Arbrb. Turnhout, 15 mei 1984, J.T.T., 1985, 210, hetgeen 
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volgens VAN STEENBERGE, J., , ,Recente evoluties in de arbeidsongevallen
verzekering", T.P.R., 1987, 181, een betwistbare houding is). Het doorvoe
ren van verbouwings- en onderhoudswerken kan een geldig motief zijn, 
maar dient op zijn noodzakelijkheid te worden getoetst (Arbh. Gent, 3 
november 1988, t.a.p.; Arbh. Gent, 17 november 1988, t.a.p.). 

AFDELING 9 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

§ 1. Gevallen waarin een rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijk-
heid mogelijk is 

107. ALGEMEEN- In artikel 46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet wordt 
een limitatieve opsomming gegeven van personen tegen wie een rechtsvorde
ring inzake burgerlijke aansprakelijkheid kan worden ingesteld door de 
getroffene of zijn rechthebbenden. De redactie van deze wetsbepaling is vrij 
verwarrend, aangezien de algemene principes en de uitzonderingen op 
dezelfde voet worden behandeld. Als regel geldt dat een dergelijke vordering 
kan worden ingeleid tegen elke persoon - andere dan de werkgever, zijn 
lasthebber of aangestelden - die voor het ongeval aansprakelijk is, met 
andere woorden tegen een zogenaamde aansprakelijke derde (art. 46, § 1, 
4° Arbeidsongevallenwet). 
Tegen de werkgever, zijn lasthebber of aangestelden is slechts een burgerlij
ke vordering mogelijk in welbepaalde omstandigheden. Daaruit vloeit voort 
dat in alle andere gevallen deze personen een ,burgerlijke immuniteit" 
genieten (QUISTHOUDT, J., ,De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeids
ongevallen. Ben ontleding van artikel 46 van de arbeidsongevallenwet", 
Jura Fa/c., 1983-84, 23-24; SIMOENS, D., ,Ongevallenrecht: grensgebieden 
van aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid", T.P.R., 1984, 
427 e. v., nrs. 22-36). Onmiddellijk dient daaraan te worden toegevoegd dat 
die onschendbaarheid enkel kan slaan op de burgerlijke vordering, maar 
geenszins leidt tot een immuniteit op strafrechtelijk vlak (PERSYN, C., ,De 
aansprakelijkheid van werkgevers en kaderleden bij arbeidsongevallen", 
Or., 1985, 161-163). De term ,lasthebber" heeft dezelfde betekenis als in 
de artikelen 1984 en volgende van het Burgerlijk Wetboek: het gaat namelijk 
om de persoon die krachtens een overeenkomst ermee belast is in naam en 
voor rekening van de werkgever (lastgever) rechtshandelingen te verrichten 
(Cass., 29 apri11988, Arr. Cass., 1987-88, 1092, Pas., 1988, I, 1033 en De 
Verz., 1988, 452, noot L.V.G.; DELVAUX, P.H., ,Les immunites civiles 
creees par la loi sur les accidents du travail en liaison avec 1' article 18 de 
la loi du 3 juillet 1978 et les principes regissant le cumul des responsabilites'', 
R.G.A.R., 1984, nr. 10812, randnr. 14). Er dient echter op te worden 

· gewezen dat het moet gaan om de lasthebber van de werkgever, zodat die 
regel niet opgaat als de aansprakelijkheid van de lasthebber van een lastge
ver niet-werkgever in het geding is (DELVAUX, P.H., t.a.p., randnr. 15). 
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Het begrip ,aangestelde" gaat op zijn beurt terug op artikel 1384, derde 
lid van het Burgerlijk Wetboek en slaat in de praktijk op de werkmakkers 
of collega's van het slachtoffer (Cass., 29 april 1988, t.a.p.; DELVAUX, 
P.H., t.a.p., randnr. 21; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, 
Brussel, De Boeck, 1989, 121; VANLAER, E., La loi du 10 avri/1971 sur 
les accidents du travail, Brussel, Bruylant, 1985, 81). 

Die gemeenrechtelijke onschendbaarheid is absoluut en geldt zowel voor de 
schade die het slachtoffer lijdt uit hoofde van zijn dienstverband, als voor 
de schade in zijn nevenactiviteiten als zelfstandige (Gent 2 juli 1987, De 
Verz., 1987, 623, noot PEVERNAGIE, W.). In dezelfde zin ontstaat slechts 
een recht op vergoeding van de morele schade, als een van de uitzonderingen 
op de regel van de burgerlijke immuniteit uitwerking vindt (Cass., 21 
januari 1986, Arr. Cass., 1985-86, 693, Pas., 1986, I, 610, R. W., 1986-87, 
898 (verkort), J.T., 1987, 149 (verkort) en Verkeersrecht, 1986, 221). De 
rechtsleer onderstreept in dit verb and dat de morele schade niet mag worden 
verward met zaakschade, die wel ontsnapt aan de burgerlijke immuniteit 
(zie verder), aangezien de morele schade verbonden is aan de menselijke 
persoon en bijgevolg begrepen is in het wettelijke forfait (DELVAUX, P .H., 
t.a.p., randnr. 12; FAGNART, J .L., ,Responsabilite et relations de travail", 
Or., 1988, 100; QUISTHOUDT, J., t.a.p., 27; VANLAER, E., a.w., 81). PETIT 
onderschrijft ter zake de kritiek van de oudere rechtsleer op de discrepantie 
die erin bestaat dat de morele schade geacht wordt deel uit te maken van 
de forfaitaire schadeloosstelling, als krachtens de Arbeidsongevallenwet 
geen burgerlijke vordering mogelijk is, daar waar dit niet het geval is 
wanneer een dergelijke vordering wel toelaatbaar is (PETIT, J., ,Schade
loosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval", in Liber Amicorum Jan 
Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 560, nr. 6; zie verder, nr. 113). 

Volgens VAN LANGENDONCK zijn de gevolgen van die immuniteitsregel niet 
meer verenigbaar met het huidige rechtsgevoel en de veranderde sociaal-eco
nomische omstandigheden (VAN LANGENDONCK, J., , ,Arbeidsongeval en 
aansprakelijkheid", T.S.R., 1988, 73-88). 

Deze regels betreffende de burgerlijke immuniteit zijn niet enkel tegenwer
pelijk aan de getroffene en zijn rechthebbenden, maar oak aan de arbeids
ongevallenverzekeraar. Onder ,rechthebbenden" moet trouwens worden 
verstaan, aile rechthebbenden van het slachtoffer in de meest ruime zin, en 
niet enkel degenen die in de Arbeidsongevallenwet worden opgesomd 
(Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 6 december 1983, R. W., 1983-84, 
2973; DELVAUX, P.H., t.a.p., randnr. 28). Dit brengt met zich dat oak die 
rechthebbenden die geen aanspraak kunnen maken op een rente overeen
komstig de Arbeidsongevallenwet, zijn gebonden door de aansprakelijk
heidsbeperkende regeling uit de Arbeidsongevallenwet, zodat zij geen vor
dering kunnen instellen tegen de aansprakelijke werkgever, zijn lasthebber 
of aangestelden, tenzij in de door de wet opgesomde gevallen. 
De mogelijkheid om een vordering op grand van de burgerlijke aansprake
lijkheidsregels in te stellen tegen de werkgever, zijn lasthebber en aangestel-
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den, blijft echter bestaan in geval van opzet (art. 46, § 1, 1° en 3° Arbeidson
gevallenwet; zie verder, nr. 108) en naar aanleiding van een ongeval op de 
weg naar of van het werk (art. 46, § 1, 5° Arbeidsongevallenwet; zie verder, 
nr. 109). Deze laatste uitzondering op de uitzondering heeft in feite het 
karakter van een algemeen beginsel, waaruit kan worden gededuceerd dat 
die burgerlijke onschendbaarheid enkel zal spelen bij arbeidsongevallen in 
de strikte betekenis. De werkgever blijft daarenboven ook nog aansprake
lijk, wanneer het ongeval schade aan goederen van de werknemer heeft 
veroorzaakt (art. 46, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet). Volgens sommigen is 
overigens een dergelijke vordering wegens zaakschade ook mogelijk tegen 
de aangestelden of de lasthebber van de werkgever, omdat deze hypothese 
slechts uit vergetelheid niet in de wet werd ingeschreven (VAN GossuM, L., 
a. w., 121; anders: DELVAUX, P.H., t.a.p., randnr. 19). Door de interactie 
met andere bepalingen die de aansprakelijkheid beheersen - met name 
artikel 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek en artikel 18 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet - vertoont deze discussie evenwel een veeleer 
theoretisch karakter (PERSYN, C., t.a.p., 161; zie ook: SIMOENS, D., t.a.p., 
435, nr. 38). 

108. OPZET - Er dient op te worden gewezen dat opzet van de kant van 
de werkgever ruimer wordt opgevat dan opzet vanwege een lasthebber of 
aangestelde: de werkgever kan in gemeen recht worden aangesproken, niet 
enkel indien hij - zoals ook de lasthebbers en aangestelden - het arbeids
ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt, maar eveneens als hij opzette
lijk een ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft 
gehad. Dit maakt dat een werkgever zich ook schuldig maakt aan opzet, 
wanneer hij het ongeval heeft gewild, ook al heeft hij niet aile schadelijke 
gevolgen daarvan voor zijn werknemer voorzien of beoogd (DELVAUX, 
P .H., , Les immunites civiles creees par la loi sur les accidents du travail 
en liaison avec I' article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et les principes regissant 
le cumul des responsabilites", R.G.A.R., 1984, nr. 10812, randnr. 9; 
QUISTHOUDT, J., , ,De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. 
Ben ontleding van artikel 46 van de arbeidsongevallenwet", Jura Fa/c., 
1983-84, 28; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 
1989, 120-122; VANLAER, E., La loi du 10 avril1971 sur les accidents du 
travail, Brussel, Bruylant, 1985, 81). DELVAUX meent dat die verschillende 
behandeling van de werkgever aan de ene zijde en zijn lasthebber of 
aangestelden aan de andere zijde zijn oorsprong vindt in de ontstaansge
schiedenis van de Arbeidsongevallenwet, veeleer dan in een duidelijke en 
weloverwogen optie van de wetgever (DELVAUX, P.H., t.a.p., randnrs. 17 
en 27). Volgens FAGNART is dit onderscheid vrij theoretisch (FAGNART, 
J .L., ,Responsabilite et relations de travail", Or., 1988, 99). PETIT is op 
zijn beurt van oordeel dat dit verschilpunt niet te verantwoorden valt 
(PETIT, J., ,Schadeloosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval", in 
Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 552, nr. 2). 
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In antwoord op het cassatieberoep, dat werd ingesteld tegen een arrest van 
het Rof van Beroep te Luik van 22 november 1988, poneert het Rof van 
Cassatie in algemene bewoordingen dat de verzekeraar die in de plaats treedt 
van het door hem vergoede slachtoffer, een burgerlijke rechtsvordering kan 
instellen tegen de aangestelde van de verzekerde werkgever die het arbeids
ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt (Cass., 10 mei 1989, R. W., 1989-90, 
575). Aangezien het Rof van Cassatie zich niet inlaat met de feitelijke 
toedracht van de zaak, vinden we in bedoeld arrest geen verdere aankno
pingspunten omtrent de notie ,opzet". 

Ret belang van voormeld cassatiearrest situeert zich evenwel op een ander 
vlak. Met deze uitspraak gaat het Rof van Cassatie namelijk in tegen het 
standpunt van het Luikse Rof van Beroep dat - in navolging van de 
motivering van de eerste rechter - had beslist dat de verzekeraar enkel een 
vorderingsrecht heeft ten aanzien van de voor het arbeidsongeval aanspra
kelijke ,derde". Laatstgenoemd rechtscollege was tot dit besluit gekomen 
op grond van de overweging dat een zelfde persoon ten overstaan van een 
zelfde verzekeraar en betreffende een zelfde schadegeval, niet tegelijkertijd 
de begunstigde en ten opzichte van de verzekeraar een derde kan zijn. Dit 
is in zekere zin een logisch vervolg op de vrijwel constante, maar niettemin 
fel bekritiseerde cassatierechtspraak (zie o.m.: Cass., 5 februari 1980, Arr. 
Cass., 1979-80, 668 en Pas., 1980, I, 658) die aan de arbeidsongevallenverze
keraar naar aanleiding van een arbeidswegongeval het recht ontzegt om een 
regresvordering aanhangig te maken tegen de werkgever als zijn verzekerde 
(in dezelfde zin: Brussel, 26 januari 1983, R. W., 1983-84, 169 en R.G.A.R., 
1985, nr. 10922; voor enkele kritische bedenkingen: DELVAUX, P.R., 
t.a.p., randnrs. 31-34; PETIT, J., t.a.p., 566, nr. 10 en ons vorig overzicht 
vanrechtspraak, T.P.R., 1984, 1177-1179, nr. 97, d). Nochtans had het Rof 
van Cassatie in het voornoemde arrest van 5 februari 1980 tevens beslist dat 
een dergelijke subrogatoire vordering wel kon worden ingesteld tegen de 
aangestelden en de lasthebbers van de werkgever, omdat deze niet langs de 
weg van een arbeidsongevallenverzekering worden bevrijd van enige ver
plichting met betrekking tot de vergoedingen die aan het slachtoffer toeko
men naar aanleiding van een ongeval op de weg naar of van het werk. Op 
het eerste gezicht zou daaruit kunnen worden geconcludeerd dat het arrest 
van 10 mei 1989 bijgevolg enkel een bevestiging inhoudt van die stelling. 
Dit is evenwel een voorbarige conclusie, aangezien de omstandigheden in 
casu enigszins gecompliceerder waren. Ret ging namelijk om een vechtpartij 
waarbij twee collega's-werknemers verwondingen hadden opgelopen en 
waarvan niet werd betwist dat het voor hen beiden een arbeidsongeval 
betrof. Derhalve baseerde het hof van beroep zich op een bepaling uit de 
Verzekeringswet die zich verzet tegen het uitoefenen van een verhaal tegen 
een werkmakker van de getroffene, omdat die aangestelde tevens begunstig
de is. De notie ,begunstigde" heeft in deze context weliswaar niet dezelfde 
betekenis als ten aanzien van de werkgever die door het afsluiten van een 
arbeidsongevallenverzekering van zijn plichten is ontheven, maar neemt 
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voor de aansprakelijke collega-werknemer de vorm aan van gerechtigde op 
vergoedingen lastens de arbeidsongevallenverzekeraar ingevolge hetzelfde 
schadegeval. Gelet op het verplichte karakter van die arbeidsongevallenver
zekering, is de facto niet de werkgever, maar zijn werknemer(s) de eigenlijke 
verzekerde(n). Bijgevolg rijst de vraag of deze uitspraak van het Hof van 
Cassatie die voornoemde thesis absoluut verwerpt, de aanzet is om ook de 
houding ten overstaan van het verhaalrecht van de arbeidsongevallenverze
keraar tegen de werkgever te corrigeren. 

Ben zware - zelfs mogelijk onverschoonbare - fout van de kant van de 
werkgever kan niet met een opzettelijke fout worden gelijkgesteld en sluit 
bijgevolg het recht uit om een schadevergoeding in gemeen recht te eisen 
(Luik, 18 april 1989, J. T. T., 1989, 365; in casu het manifest negeren van 
bepaalde veiligheidsvoorschriften). Daarover blijkt in de rechtsleer niet de 
minste discussie te bestaan (DELvAUX, P.H., t.a.p., randnr. 10; FAGNART, 
J.L., t.a.p., 100; PETIT, J., t.a.p., 551, nr. 2; QUISTHOUDT, J., t.a.p., 25; 
SIMOENS, D., ,Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, ver
zekering en sociale zekerheid", T.P.R., 1984, 434, nr. 37; VAN GossuM, 
L., a.w., 121; VANLAER, E., a.w., 81). 

109. 0NGEvALLEN OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK- Het belang van 
het onderscheid tussen arbeidsongevallen in de enge zin en ongevallen op 
de weg naar of van het werk - met het oog op de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet - situeert zich vooreerst op het vlak van het te 
leveren bewijs (zie hoven, nr. 20), maar heeft voor het overige geen enkele 
weerslag op de omvang van de schadeloosstelling. Wel wint de kwalificatie 
van het ongeval in de ene of de andere zin opnieuw aan belang in verband 
met de mogelijkheid om een vordering in gemeen recht in te stellen, want 
in zoverre het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg naar of van het 
werk, wordt de burgerlijke immuniteit ten voordele van de werkgever, zijn 
lasthebber of aangestelden doorbroken. 

Het te hanteren criterium is in beginsel gelegen in het aldan niet voorhanden 
zijn van een band van ondergeschiktheid (SIMOENS, D., ,Ongevallenrecht: 
grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid", 
T.P.R., 1984, 436, nr. 41). Opdat er sprake zou zijn van een arbeidsongeval 
in de strikte betekenis, is vereist dat de werknemer onder het - zij het 
virtuele - gezag van zijn werkgever stond (zie hoven, nr. 47), daar waar 
dit niet Ianger het geval is bij arbeidswegongevallen. 

Ben eerste probleemcategorie betreft de ongevallen die zich voordoen 
tijdens een of andere vorm van georganiseerd vervoer (zie ook hoven, nr. 
58). Als een werknemer zich conform een gemaakte afspraak van zijn 
woonplaats naar de ondernemingszetel begeeft om van daaruit met zijn 
werkgever naar de eigenlijke plaats van het werk te rijden, en 's avonds op 
dezelfde wijze ook weer wordt teruggebracht naar de bedrijfszetel, is het 
ongeval dat hem overkomen is op de terugweg in het voertuig van de 
werkgever, een arbeidsongeval, aangezien hij op dat moment nog steeds 
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onder het gezag van de werkgever stand (Cass., 10 juni 1985, Arr. Cass., 
1984-85, 1395, Pas., 1985, I, 1270, R. W., 1985-86, 1296 (verkort), J.T.T., 
1986, 223, R.G.A.R., 1986, nr. 11102 en T. V.B.R., 1986, 111; bevestigt 
Arbh. Gent, afd. Brugge, 14 juni 1984, T. V.B.R., 1986, 127, dat op zijn 
beurt Arbrb. Brugge, 26 mei 1983, T. V.B.R., 1986, 136, had hervormd). 
Ook na de beeindiging van de eigenlijke dagtaak kan die gezagsverhouding 
blijven voortbestaan, wat onder meer het geval is indien de werknemer na 
een etentje met zijn werkgever deze laatste in zijn auto terugvoert (Arbrb. 
Leuven, 18 mei 1989, R. W., 1989-90, 202 en J.T.T., 1989, 378), evenals 
voor de werknemers die zich met de bedrijfswagen naar een cursus, aangera
den en bekostigd door de werkgever, begeven (Antwerpen, 19 december 
1986, De Verz., 1987, 325, noot KoNINGS, Chr .). De mogelijkheid om gezag 
uit oefenen, is met andere woorden niet gebonden aan de normale arbeids
tijd en kan zich bovendien ook uitstrekken over andere plaatsen dan de 
normale arbeidsplaats. In die zin werd geoordeeld dat het ongeval dat 
gebeurd is, toen verscheidene werknemers gezamenlijk vanuit een van de 
zetels van de onderneming naar een beurs togen waarop zij contractueel 
aanwezig dienden te zijn, moet worden aangezien als een arbeidsongeval 
sensu stricto (Luik, 9 februari 1987, R. G.A.R., 1989, nr. 11457). Dit neemt 
niet weg dat in de praktijk zal moeten worden uitgemaakt of er effectief 
sprake is van een gezagsrelatie. Om die reden heeft het Hof van Cassatie 
(Cass., 3 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 129, Pas., 1989, I, 115, J. T. T., 
1989, 364, Soc. Kron., 1989, 41 en'R.G.A.R., 1989, nr. 11592) het arrest 
vernietigd dat het ongeval dat zich tijdens de rusttijd had voorgedaan, toen 
de werkgever zijn werkneemster uit dienstvaardigheid voorttrok op haar in 
panne gevallen bromfiets, als een arbeidsongeval in de strikte zin had 
gekwalificeerd (Arbh. Brussel, 21 september 1987, Soc. Kron., 1988, 90, 
noot; zie ook hoven, nr. 53). 

In het verlengde hiervan duikt het probleem op van werknemers wier 
dagtaak zich normaal in het verkeer afspeelt, waar de discussie zich dikwijls 
zal toespitsen op de vraag naar de normaliteit van het traject tussen de 
laatste klant en de verblijfplaats, gelet op het vaak oncontroleerbare karak
ter hiervan (vgl. Cass., 26 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 102, Pas., 
1989, I, 91, R. W., 1988-89, 881 (verkort), J. T. T., 1989, 109, T.S.R., 1988, 
424 en B. T.S.Z., 1989, 137, noot ELST, R.; zie ook hoven, nr. 57). 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de werkgever zijn gezag ook kan 
overdragen aan een andere persoon, bijvoorbeeld aan de bestuurder van het 
voertuig (Brussel, 21 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 947, noot SIMAR, N.). 

De meest voorkomende hypothese- namelijk het vervoer van bouwvak
arbeiders in een minibus van de werkgever - blijft aanleiding geven tot 
uiteenlopende rechtspraak. In een meerderheid van de gevallen wordt 
aangenomen dat de vervoerde werknemers zich niet onder het gezag van de 
werkgever en derhalve op de arbeidsweg bevinden. Men baseert zich daarbij 
op het gegeven dat die verplaatsingen niet als arbeidsuren worden vergoed 
(Arbh. Gent, afd. Brugge, 8 maart 1984, Verzekeringswereld, 1985, maart, 
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34, noot MERTENS, A.; vgl. PETIT, J., ,Schadeloosstelling in gemeen recht 
bij arbeidsongeval", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scien
tia, 1986, 554, nr. 4). Zelfs de loutere vaststelling dat de betrokkene nog 
geen aanvang heeft genomen met zijn eigenlijke arbeidstaak, blijkt te 
kunnen volstaan (Brussel, 18 september 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11103). 
Dan weer wordt het feit dat niet kan worden aangetoond dat de werknemer 
verplicht was gebruik te maken van deze wijze van vervoer, als doorslagge
vend beschouwd (Arbh. Gent, afd. Brugge, 8 maart 1984, t.a.p.; Arbh. 
Gent, 16 oktober 1986, J.T.T., 1987, 113 en T.S.R., 1987, 102; vgl. 
SCHUER]\1ANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en 
SCHAMP, H., ,,Overzicht vanrechtspraak- onrechtmatige daad- schade 
en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 769, nr. 64; PETIT, J., 
t.a.p., 554, nr. 4). Een uitspraak van Hof van Cassatie van 25 juni 1986 
biedt ter zake weinig houvast, omdat het bestreden arrest zich voornamelijk 
op een aantal omstandigheden van feitelijke aard had gebaseerd. Het Hof 
van Beroep te Bergen had zich meer in het bijzonder laten leiden door de 
volgende feitelijke elementen om ertoe te besluiten dat de bestuurder van 
het voertuig zich op het ogenblik van het ongeval niet in de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst bevond, maar wel degelijk op zijn arbeidsweg: de 
vrije keuze inzake transportmiddel, de vrijheid van de kant van de werkne
mers om al dan niet eerst de firma aan te doen, alvorens naar de werf te 
gaan, het ontbreken van een verplichte reisroute, het gegeven dat slechts 
loon werd betaald vanaf de effectieve aanvang van de werkzaamheden op 
de werf, waarbij het niet ter zake doet dat de werkgever tussenkomt in de 
brandstofprijs en evenmin dat om praktische en economische redenen 
bepaalde werknemers langs de woonst van de werkgever passeerden (Cass., 
25juni1986,Arr. Cass., 1985-86, 1466,Pas., 1986,1, 1321,R.W., 1986-87, 
2087, J.T., 1987, 197 (verkort) en De Verz., 1987, 275, noot L.V.G.; vgl. 
QUISTHOUDT, J., , ,De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. 
Een ontleding van artikel 46 van de arbeidsongevallenwet", Jura Fa/c., 
1983-84, 32). In schril contrast daarmee werd in quasi-identieke omstandig
heden beslist dat het om een arbeidsongeval sensu stricto ging, onder andere 
omdat niet bewezen werd dat de werknemers vrij waren om een ander 
vervoermiddel te bezigen (Arbh. Brussel, 27 oktober 1986, R.G.A.R., 1989, 
nr. 11537, noot HIRSCH, J.L.). 

Verder moet ook worden uitgemaakt vanaf wanneer de werknemer zich op 
zijn arbeidsweg bevindt. Daar waar de Arbeidsongevallenwet zelf duidelijk 
aangeeft dat de weg naar het werk een aanvang neemt, zodra de werknemer 
de ,dorpel" van zijn verblijfplaats heeft overschreden (art. 8, § 1, vier de 
lid Arbeidsongevallenwet), werd het vertrekpunt van de weg van het werk 
als zodanig niet gespecifieerd. Zo werd de parking die aansluit bij de 
onderneming, reeds als een onderdeel van de arbeidsweg beschouwd. De 
motivering, die aan de basis lag van deze beslissing, is in feite terug te voeren 
tot de algemene vereiste van mogelijkheid tot gezagsuitoefening, want in 
casu ging het om twee verschillende plaatsen, was er geen controle op de 
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toegang tot de parking en kon de werkgever op die plaats aan zijn werkne
mers geen berispingen geven (Bergen, 31 maart 1987, J.L.M.B., 1987, 9SO, 
noot SIMAR, N. en Rev. Reg. Dr., 1988, 71; zie ook hoven, nr. 48 en nr. 
61). 
Een schoolvoorbeeld van de interactie van diverse wettelijke beperkingen 
inzake de aansprakelijkheid die op hun beurt dan nog worden doorkruist 
door bepaalde opvattingen van het Hof van Cassatie, treft men aan in een 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 26 januari 1983 (Brussel, 26 
januari 1983, R. W., 1983-84, 169 enR.G.A.R., 198S, nr. 10922). De feiten 
zijn vrij eenvoudig: het betreft een verkeersongeval waarbij verschillende 
werknemers verwondingen hadden opgelopen, toen zij op weg naar of van 
hun werk werden vervoerd in een auto, bestuurd door een andere werkne
mer van hun werkgever, en waarvoor de bestuurder aansprakelijk werd 
gesteld. 

- Aangezien het van de kant van de inzittende werknemers om een 
arbeidswegongeval ging, kunnen zij - met toepassing van artikel 46, 
§ 1, S0 van de Arbeidsongevallenwet- in beginsel een gemeenrechtelijke 
vordering instellen tegen hun collega-werknemer. Dit geldt principieel 
ook voor de arbeidsongevallenverzekeraar die - krachtens artikel 47 
van de Arbeidsongevallenwet - gesubrogeerd is in de rechten van de 
slachtoffers. Die vorderingen zijn echter onontvankelijk, wanneer ten 
laste van bestuurder niet het bewijs is geleverd van bedrog, zware fout 
of veeleer gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout, omdat de 
chauffeur die wel tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
handelde, zich kan beroepen op artikel18 van de Arbeidsovereenkom
stenwet. In de rechtsleer wordt overigens ruime aandacht besteed aan 
de omvang van de beperking van de aansprakelijkheid op basis van 
artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet (DELVAUX, P.H., ,Les 
immunites civiles creees par la loi sur les accidents du travail en liaison 
avec l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et les principes regissant le 
cumul des responsabilites", R.G.A.R., 1984, nr. 10812, randnrs. 36-42; 
FAGNART, J .L., ,Responsabilite et relations de travail", Or., 1988, 
100-1 02) en de interactie met de arbeidsongevallenwetgeving (DEL v AUX, 
P.H., t.a.p., randnrs. 43-46; FAGNART, J.L., t.a.p., 102-103). 

- Als aan de werknemer/bestuurder geen bedrog, zware fout of gewoon
lijk voorkomende lichte fout kan worden aangewreven, kan niettemin 
door de gekwetste werknemers wel - overeenkomstig artikel 1384, 
derde lid van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel46, § 1, 
S0 van de Arbeidsongevallenwet - een aansprakelijkheidsvordering 
worden ingeleid tegen hun werkgever. De arbeidsongevallenverzekeraar 
daarentegen kan - in het licht van de geldende cassatierechtspraak (zie 
hoven, nr. 108)- geen verhaal uitoefenen tegen de werkgever, daar die 
zijn verzekerde is. 

- Tevens beschikken de getroffen werknemers - op basis van artikel 6 
van de wet van 1 juli 19S6 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
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zekering inzake motorrijtuigen- over een eigen rechtstreeks vorderings
recht tegen de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van het voer
tuig, waarbij het zonder belang is dat hun vordering tegen de bestuurder 
zelf ongegrond is. V olledigheidshalve kan erop worden gewezen dat 
voormelde wet van 1 juli 1956 zal worden opgeheven, zodra bij K.B. de 
datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd van de wet van 21 novem
ber 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen (B.S., 8 december 1989). Dit doet evenwel niets af aan 
de hierboven beschreven regel, aangezien in die nieuwe wet hetzelfde 
principe in artikel 12 wordt overgenomen. Ook de vordering van de 
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar tegen de W.A.M.-verzeke
raar is ontvankelijk (PETIT, J., t.a.p., 566, nr. 10; vgl. VAN GossuM, 
L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 125, die een 
onderscheid maakt naargelang de werkgever, dan wel een andere per
soon aansprakelijk is en meent uit een cassatiearrest van 12 juni 1973 
(Pas., 1973, I, 944) te moeten afleiden dat in het eerste geval de 
arbeidsongevallenverzekeraar geen vordering kan instellen tegen de 
W.A.M.-verzekeraar, waarbij blijkbaar uit het oog werd verloren dat 
de werkgever ook als aansteller aansprakelijk kan worden gesteld). 

110. GEDETACHEERDE WERKNEMERS- De kwestie omtrent deal dan niet 
toepasselijkheid van de immuniteitsregel vertoont een aantal specificiteiten 
in het geval van ,uitgeleende, verhuurde of gedetacheerde werknemers", 
ook wel gelegenheidsaanstelling genoemd. 

Het Hof van Cassatie houdt zich aan zijn vroegere rechtspraak: wanneer 
een werkgever-uitlener een van zijn aangestelden ter beschikking stelt van 
een andere werkgever-ontlener, zonder dat een arbeidsovereenkomst wordt 
afgesloten tussen deze laatste en de werknemer, is de gebruiker niet de 

. werkgever in de zin van artikel 46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet, 
niettegenstaande de werknemer feitelijk onder zijn gezag werkt (Cass., 29 
april1988, Arr. Cass., 1987-88, 1092, Pas., 1988, I, 1033 en De Verz., 1988, 
452, noot L.V.G.). Die werkgever-ontlener dient bijgevolg als een derde te 
worden aangezien die zich niet op de burgerlijke immuniteit kan beroepen. 
Deze stelling wordt door L.V.G. in noot bij het voornoemde cassatiearrest 
verklaard in het licht van het gegeven dat het invoeren van die burgerlijke 
onschendbaarheid de logische tegenhanger is van het feit dat bij het uitvaar
digen van de wetgeving inzake arbeidsongevallen een objectieve aansprake
Iijkheid in de plaats werd gesteld van een aansprakelijkheid wegens fout 
(vgl. DELVAUX, P.H., ,Les immunites civiles creees par la loi sur les 
accidents du travail en liaison avec l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 et 
les principes regissant le cumul des responsabilites", R. G.A.R., 1984, nr. 
10812, randnr. 4; FAGNART, J.L., ,Responsabilite et relations de travail", 
Or., 1988, 98). Aangezien nude gebruiker die aan de contractuele werkgever 
een van diens werknemers ontleent, niet verplicht is tot het afsluiten van 
een arbeidsongevallenverzekering (DELVAUX, P.H., t.a.p., randnr. 24), is 
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het logisch dat hij evenmin in aanmerking komt voor de immuniteit bedoeld 
bij artikel46, § 1 van de Arbeidsongevallenwet (L.V.G., noot onder Cass., 
29 april 1988, De Verz., 1988, 455). 

Omgekeerd verwerft de gebruiker wei de hoedanigheid van aansteller in de 
zin van artikel 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, want met het 
oog op de toepasselijkheid van deze bepaling primeert de feitelijke situatie 
op de rechtstoestand (vgl. DELVAUX, P.H., t.a.p., randnrs. 6 en 21; 
FAGNART, J.L., t.a.p., 102; QUISTHOUDT, J., ,De burgerlijke aansprake
lijkheid bij arbeidsongevallen. Een ontleding van artikel46 van de arbeids
ongevallenwet", Jura Fa/c., 1983-84, 29-30; VANDENBERGHE, H. en VAN 
QurcKENBORNE, M., ,Overzicht van rechtspraak- Aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1979-1984), T.P.R., 1987, 1485-1487, nrs. 139-140). 
Dit brengt met zich dat de uitgeleende werknemer als aangestelde wei de 
burgerlijke immuniteit bezit (Luik 10 november 1986, J.L.M.B., 1987, 671; 
vgl. L.V.G., noot onder Cass., 29 april 1988, De Verz., 1988, 455). 
In ons vorig rechtspraakoverzicht werd reeds de aandacht gevestigd op de 
onlogische -en tevens asociale - consequenties waartoe die cassatierecht
spraak leidt (T.P.R., 1984, 1180-1182, nr. 98; vgl. SCHUERMANS, L., 
ScHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H., ,Over
zicht van rechtspraak - onrechtmatige daad - schade en schadeloosstel
ling (1977-1982)", T.P.R., 1984,771, nr. 65; VANDENBERGHE, H. en VAN 
QurcKENBORNE, M., t.a.p., 1494-1495, nr. 142 F., en de daarin aangehaal
de rechtsleer). In de praktijk komt die erop neer dat de gedetacheerde 
werknemer zelfs bij de lichtste fout van de werkgever-ontlener, diens 
lasthebber of aangestelden een schadevergoeding in gemeen recht kan 
vorderen. Omgekeerd zal aan de uitgeleende werknemer zelf geen enkele 
fout kunnen worden tegengeworpen door dezelfde personen tegenover wie 
hij over een onbeperkt vorderingsrecht beschikt (DELVAUX, P .H., t. a.p., 
randnrs. 24 en 25; QursTHOUDT, J., t.a.p., 30). 

In datzelfde arrest van 29 april 1988 verwerpt het Hof van Cassatie tevens 
de ruime interpretatie die de gebruiker tracht te geven aan de notie , ,lastheb
ber", om derwijze te ontsnappen aan de aansprakelijkheidsvordering. Uit 
de omstandigheid dat een door zijn werkgever tijdelijk ter beschikking 
gestelde werknemer arbeid verricht onder het gezag van de werkgever-ontle
ner, kan niet worden afgeleid dat de gebruiker - door de enkele uitoefening 
van dit gezag - enige rechtshandeling verricht in naam en voor rekening 
van diens werkgever, wat tot de essentie van de lastgeving behoort (Cass., 
29 april 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1092, Pas., 1988, I, 1033 en De Verz., 
1988, 452, noot L.V.G.; vgl. FAGNART, J.L., t.a.p., 99). 

Een laatste mogelijke oplossing om dit onrechtvaardige resultaat te ontlo
pen, bestaat erin dat de gebruiker van de ontleende werknemer een afstand 
van verhaalrecht bekomt. Opdat een dergelijke afstand van verhaal ook 
tegenwerpelijk zou zijn aan de arbeidsongevallenverzekeraar van de werk
gever-uitlener, is evenwel vereist dat dit met medewerking van voormelde 
verzekeraar tot stand is gekomen (ScHUERMANS, L., ScHRYVERS, J., 
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SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H., t.a.p., 772, nr. 65, en 
de daarin aangehaalde rechtsleer). 

111. GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID- De eerste hypothese die hier wordt 
geviseerd, is die waarin wordt besloten tot een gedeelde aansprakelijkheid 
tussen een derde en een of meer personen die de burgerlijke immuniteit 
genieten. 
Het Hof van Cassatie ziet geen enkele reden om af te stappen van het 
gemeenrechtelijke beginsel van de veroordeling in solidum van de gedeelte
Iijk aansprakelijke derde. Volgens het hof kan uit geen enkele wettelijke 
bepaling worden afgeleid dat in geval van samenloop van fouten de mede
aansprakelijke derde er niet toe gehouden zou zijn integraal de schade te 
vergoeden, omwille van het feit dat die schade ook deel uitmaakt van het 
professionele risico, wat overigens door het hof wordt afgedaan als een zaak 
tussen de werkgever, de verzekeraar en de werknemer (Cass., 27 november 
1986, Arr. Cass., 1986-87, 421, Pas., 1987, I, 390, R. W., 1986-87, 2327 
(verkort), J.T., 1987, 149 (verkort) en De Verz., 1987,416, noot L.V.G.; 
zie ook: QursTHOUDT, J., , ,De burgerlijke aansprakelijkheid bij arbeidson
gevallen. Ben ontleding van artikel 46 van de arbeidsongevallenwet", Jura 
Pale., 1983-84, 36, die gewaagt van een terechte toepassing van dit principe 
van gemeen recht). 

Het zou al te voorbatig zijn een tegenovergestelde conclusie te trekken uit 
het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 oktober 1987 waarin 
wordt vooropgesteld dat de mede-aansprakelijke derde de schuld van de 
aangestelde kan tegenwerpen aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverze
keraar die de getroffene heeft vergoed, omdat de constructie van de inde
plaatsstelling impliceert dat aan de subrogant dezelfde excepties kunnen 
worden tegengeworpen als aan de gesubrogeerde (Brussel, 23 oktober 1987, 
R. W., 1987-88, 1479). Het hof kwam evenwel tot de vaststelling dat aan 
die aangestelde in casu geen fout kon worden aangewreven, zodat uiteraard 
geen uitspraak diende te worden gedaan over een eventuele verdeling van 
de last van de te vergoeden schade. Wel rijst de vraag waarin dan de zin 
gelegen is van het principe dat de fout van de aangestelde tegenwerpelijk 
is aan de arbeidsongevallenverzekeraar, als niettemin de derde toch voor de 
volledige schade moet opdraaien. 

Indien de mede-aansprakelijke derde op zijn beurt het gedeelte van de 
schade dat overeenstemt met het aansprakelijkheidsaandeel van de aange
stelde, de lasthebber of hun werkgever zou kunnen terugvorderen, is er op 
zich geen vuiltje aan de Iucht. Op gevaar af de immuniteitsregel uit te hollen, 
is het echter niet mogelijk tot een dergelijke recuperatie over te gaan, want 
de aansprakelijke aangestelde, lasthebber of werkgever zal ook tegen
over die derde zijn burgerlijke onschendbaarheid kunnen inroepen (VAN 
GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 126). Voor 
de getroffene zelf is dit een uiterst voordelig systeem, omdat deze door de 
solidaire veroordeling een volledige schadeloosstelling bekomt, hoewel hij 
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principieel geen burgerlijke vordering kon instellen tegen zijn collega, zijn 
werkgever of diens lasthebber die voor het ongeval medeverantwoordelijk 
zijn. Het slachtoffer heeft er bijgevolg aile belang bij de fout van een derde 
te bewijzen, hoe gering die oak mage zijn. Deze oplossing sorteert daarente
gen hoogst nadelige gevolgen voor de mede-aansprakelijke derde, die in 
feite een grater deel van de schade moet vergoeden dan dat waarvoor hij 
aansprakelijk is. Hij zal immers niet enkel de last moeten dragen van de 
vergoeding voor de andere schade, die door het slachtoffer wordt gevor
derd, maar tevens het volledige verhaal van de verzekeraar moeten onder
gaan (CLESSE, J., ,La reparation des accidents du travail et la responsabili
te civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10797, randnr. 42). In die optiek lijkt het 
ons logischer dat de aansprakelijke derde slechts zou worden verplicht tot 
het betalen van de gemeenrechtelijke schadevergoeding in verhouding tot 
zijn aandeel in de aansprakelijkheid voor het betrokken ongeval. Zoals de 
zaken er daarentegen momenteel voorstaan, vragen wij ons af of het niet 
de hoogste tijd wordt dat bij de toepassing van de algemene beginselen van 
het burgerlijk recht de specificiteiten van het sociaal recht niet langer zouden 
worden genegeerd. 

Anders is het daarentegen wanneer de getroffene zelf een deel van de 
verantwoordelijkheid draagt en uiteraard slechts aanspraak kan maken op 
een gemeenrechtelijke schadevergoeding die wordt verminderd naargelang 
van zijn aansprakelijkheidsaandeel. In voorkomend geval kan de verzeke
raar weliswaar het volledige bedrag van de door hen uitgekeerde vergoedin
gen verhalen, maar zal hij nooit meer kunnen recupereren dan datgene wat 
de gedeeltelijk aansprakelijke derde in verhouding tot zijn aansprakelijks
aandeel in gemeen recht verschuldigd is. Dit betekent met andere woorden 
dat de omvang van de gereduceerde schuldvordering de limiet vormt binnen 
dewelke de verzekeraar zijn subrogatierecht kan doen gelden (CLESSE, J., 
t.a.p., randnrs. 40-41; zie ook: Antwerpen, 17 juni 1983, Limb. Rechtsl., 
1983, 175, noot CoLLETTE, A., waartegen cassatieberoep werd aangete
kend; in die discussie over het subrogatierecht heeft het Hof van Cassatie 
evenwel geen principiele uitspraak gedaan, aangezien het cassatieberoep 
onontvankelijk werd verklaard, in zoverre het was gericht tegen de aanspra
kelijke derde (Cass:, 24 januari 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 26)). 

§ 2. Cumulatieverbod 

112. AFSCHAFFING VAN HET ,OPTIERECHT" - Sedert de wijzigingen die 
werden aangebracht door de wet van 7 juli 1978 (B.S., 12 oktober 1978), 
werd artikel 46, § 2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet als volgt 
geredigeerd: ,De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen 
betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals 
zij gedekt is door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens 
deze wet toegekende vergoedingen". 

Hoewel uit deze cryptische bepaling op het eerste gezicht niet veel meer valt 
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af te leiden dan de erkenning van een beperkte mogelijkheid tot samenvoe
ging van de forfaitaire arbeidsongevallenvergoedingen met de krachtens het 
gemeen recht verschuldigde schadevergoeding, liet de parlementaire voor
bereiding van de wijzigende wet van 7 juli 1978 er geen twijfel over bestaan 
dat het optierecht werd afgeschaft (Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 368/3, 
1; Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 368/4, 2; Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 
318/2, 2). Dit impliceert dat de getroffene of zijn rechthebbenden niet 
langer de keuze hebben tussen het instellen van een vordering in gemeen 
recht - uiteraard in de gevallen waarin dit conform de Arbeidsongevallen
wet mogelijk is (zie boven, § 1)- en het opeisen van de arbeidsongevallen
vergoedingen, eventueel aan te vullen door een beroep te doen op het 
burgerlijk recht. Hie et nunc dienen de potentiele gerechtigden eerst hun 
rechten uit te putten die zij ontlenen aan de Arbeidsongevallenwet, en 
kunnen zij zich enkel nog tegen de aansprakelijke keren voor het nog 
niet-vergoede of het supplementaire gedeelte van hun schade (zie verder, 
nrs. 113-114). 

Een zich langzaam, maar zeker uitdovende discussie heeft betrekking op de 
vraag of de keuze tussen de eis in gemeen recht en de vordering tegen de 
arbeidsongevallenverzekeraar nog toegelaten is voor de ongevallen overko
men v66r het van kracht worden van de wet van 7 juli 1978, d.i. v66r 22 
oktober 1978 (zie ook boven, nr. 12). Deze werd zoweLbevestigend (Arbrb. 
Charleroi, 18 januari 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 11001, noot M.d.C.) als 
ontkennend beantwoord (Arbh. Luik, 24 januari 1985, fur. Liege, 1985, 
396; Arbrb. Hasselt, 18 december 1984, J. T. T., 1985, 209; Soc. Kron., 
1985, 216 en T.S.R., 1985, 276). In een verdere overweging besliste de 
Arbeidsrechtbank te Hasselt dat zij die uitsluitend bevoegd is inzake ar
beidsongevallen, geen rekening diende te houden met enige regeling die in 
gemeen recht is getroffen (Arbrb. Hasselt, 18 december 1984, t.a.p.). In de 
optiek van sommige auteurs schuilt hierin het gevaar dat het slachtoffer 
- in weerwil van artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet - tweemaal, zij 
het op een andere marrier, voor dezelfde schade een vergoeding ontvangt 
(HUYS, J. en PoTS, P., , ,Arbeidsongevallen'', in Recente ontwikkelingen 
van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 
1987, 310; VAN STEENBERGE, J., ,Recente evoluties in de arbeidsongeval
lenverzekering", T.P.R., 1987, 179). Dit druist overigens in tegen het 
algemene principe dat de rechter er - zelfs ambtshalve - toe gehouden is 
nate gaan of de schadeposten die in gemeen recht werden vergoed niet - zij 
het gedeeltelijk- dezelfde zijn als deze waarvoor een forfaitaire vergoeding 
wordt gevraagd (Arbrb. Charleroi, 18 januari 1984, t.a.p.). 

Ret gebrek aan gepubliceerde rechtspraak (met uitzondering van: Arbrb. 
Bergen, 18 december 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11314 en T.S.R., 1988, 319 
(impliciet)) omtrent de toestand na de datum van inwerkingtreding van 
voormelde wetswijziging bevestigt dat de strijd blijkbaar gestreden is. Ook 
voor de rechtsleer (CLESSE, J., , ,La reparation des accidents du travail et 
la responsabilite civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10797, randnr. 6; GILLAIN, 
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J., ,La vie privee et le risque d'origine professionnelle", Ann. Dr. Louv., 
1984,240-242, nrs. 23-25, die hierin eens te meer een inbreuk onderkent op 
de vrijheid van het individu; PETIT, J., , ,Schadeloosstelling in gemeen recht 
bij arbeidsongeval", in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scien
tia, 1986, 553, nr. 4; SIMOENS, D., ,Ongevallenrecht: grensgebieden van 
aansprakelijkheid, verzekering en sociale zekerheid", T.P.R., 1984, 441, 
nr. 49; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 
123; VANLAER, E., La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 
Brussel, Bruylant, 1985, 82; anders: QUISTHOUDT, J., ,De burgerlijke 
aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Een ontleding van artikel 46 van 
de arbeidsongevallenwet", Jura Fa/c., 1983-84, 34 en 37-38, die weinig 
woorden vuil maakt aan de in 1978 doorgevoerde wijzigingen en deze 
veeleer afdoet als een argument van de tegenstanders van het keuzerecht) 
lijkt het pleit beslecht. 

113. VERBOD VAN CUMULATIE VAN VERGOEDINGEN VOOR DEZELFDE 
SCHADE - Uit het hierboven geciteerde artikel 46, § 2, tweede lid van de 
Arbeidsongevallenwet kan a contrario worden afgeleid dat het verbod van 
samenvoeging enkel slaat op de volgens het gemeen recht toegekende 
vergoedingen die betrekking hebben op de lichamelijke schade, zoals die 
door de Arbeidsongevallenwet is gedekt. Het principe is duidelijk: de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 verbiedt enkel de cumulatie van de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding en de forfaitaire herstelvergoedingen 
voor dezelfde schade of voor een deel van dezelfde schade. 

Aangezien de Arbeidsongevallenwet in essentie de forfaitaire schadeloos
stelling beoogt van de materiele professionele schade (vgl. Arbrb. Gent, 18 
maart 1988, Intern. Vervoerr., 1988, 432, waarin een overzicht wordt 
geboden van de verschillende schadeposten die met toepassing van de 
arbeidsongevallenwetgeving al dan niet voor vergoeding in aanmerking 
komen), spreekt het voor zich dat voor de zogeheten ,andere schade" die 
zich buiten dit terrein situeert, steeds een volledige vergoeding kan worden 
gevraagd in gemeen recht. Dit is meer in het bijzonder het geval voor (vgl. 
PETIT, J., , ,Schadeloosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval'', in 
Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 555-560, nr. 6; 
SIMOENS, D., ,Ongevallenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, ver
zekering en sociale zekerheid", T.P.R., 1984, 438, nr. 44): 

- de stoffelijke schade of schade aan goederen; 
de extra-patrimoniale schade of morele schade (Antwerpen, 26 maart 
1986, Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN HELMONT, P.; Antwerpen, 
10 december 1987, De Verz., 1988, 706, noot PEVERNAGIE, W.; Gent, 
19 januari 1988, Intern. Vervoerr., 1988, 291; Arbrb. Charleroi, 18 
januari 1984, R.G.A.R., 1985, nr. 11001, noot M.d. C.)- onder welke 
vorm of benaming ook -, zoals bijvoorbeeld pijn en smart (pretium 
dolores), de schade wegens ge&rfde levensvreugde, het verlies aan 
sexuele bevrediging (pretium voluptatis), verder ook de morele schade 
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bij weerkaatsing (d.i. schade ex haerede), waarbij het voornamelijk gaat 
om schade wegens bet verlies van een bloed- of aanverwant (pretium 
affectionis), en genegenheidsscbade omwille van het zien lijden van een 
geliefd wezen. 

Oak de esthetische schade hoort onder deze noemer thuis, behalve wanneer 
deze omwille van haar gevolgen op de concurrentiepositie van de getroffene 
aanleiding heeft gegeven tot het erkennen van een blijvende arbeidsonge
schiktheid (zie boven, nr. 88); 

- de Iauter fysieke schade zonder weerslag op bet economische potentieel 
(Cass., 2 februari 1988, Arr. Cass., 1987-88, 685 en Pas., 1988, I, 637). 

Er dient de aandacht op te worden gevestigd dat in de optiek van het 
Hof van Cassatie de vergoeding voor het leveren van bijkomende 
inspanningen een materieel, en geen moreel karakter heeft (vgl. ScHu
ERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en 
ScHAMP, H., ,Overzicht van rechtspraak - onrechtmatige daad -
schade en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 696, nr. 42.3). 
Aangezien bepaalde rechtscolleges het recht op vergoeding erkennen van 
de kant van de getroffene van een arbeidsongeval die een zekere hinder 
ondervindt bij het verrichtenvan zijn werk (zie boven, nr. 85), komt het 
er bijgevolg op aan nate gaan of deze schade al dan niet reeds - geheel 
of gedeeltelijk - door de arbeidsongevallenverzekeraar werd vergoed; 

de extra-projessioneleschade, meer bepaald bet verlies van economische 
waarde die zich situeert buiten de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld: als huis
vrouw of -man; Luik, 2 oktober 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 61; Gent, 
23 december 1987, De Verz., 1988, 352, noot KoNINGS, Chr.), de 
beperking qua mogelijkheden tot het verrichten van een bijverdienste of 
te eigen bate uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: klusjes in het 
huis, onderhoud van de tuin; vgl. Arbb. Luik, 24 januari 1985, Jur. 
Liege, 1985, 396, die het in casu niet bewezen achtte dat de in gemeen 
recht uitgekeerde vergoeding inderdaad deze schade dekt), de vermin
derde mogelijkheden inzake vrijetijdsbesteding, ... 

Of oak de vergoeding wegens post-projessionele of post-lucratieve schade 
al dan niet onder het cumulatieverbod valt, is niet meteen duidelijk. 
Doorgaans wordt aangenomen dat oak de materiele professionele schade 
ingevolge de ongeschiktheid tot bet verrichten van een lucratieve activiteit 
na het bereiken van de pensioenleeftijd wordt vergoed door de Arbeidsonge
vallenwet, die immers voorziet in de toekenning van een levenslange rente 
(Cass., 27 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 109, Pas., 1989, I, 98 en 
R. W., 1988-89,717 (impliciet); zie oak: SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., 
SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H., t.a.p., 780, nr. 71; 
SIMOENS, D., t.a.p., 439, nr. 45). Wanneer daarentegen bij de begroting 
van de gemeenrechtelijke schadevergoeding het accent wordt gelegd op het 
verlies van de mogelijkheid om na pensionering een andere beroepsactiviteit 
aan de dag te leggen, lijkt cumulatie wel toelaatbaar, want deze schadepost 
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komt dan weer niet in aanmerking voor vergoeding krachtens de arbeidson
gevallenwetgeving. In die zin erkende het Hof van Cassatie het recht van 
de overlevende echtgenote op samenvoeging van haar arbeidsongevallen
rente met de vergoeding voor het verlies aan inkomsten uit een andere 
beroepsactiviteit die de getroffene zou hebben uitgeoefend na het bereiken 
van de pensioengerechtigde Ieeftijd (Cass., 21 januari 1986, Arr. Cass., 
1985-86, 695, Pas., 1986, I, 612 en R. W., 1986-87, 967 (verkort); zie ook: 
Antwerperi, 26 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN HEL
MONT, P.). PETIT komt daarbij tot de bevinding dat het Hof van Cassatie 
er blijkbaar een verschillende mening op nahoudt naargelang het al dan niet 
een dodelijk arbeidsongeval betreft (PETIT, J., t.a.p., 557). Dit zou men 
kunnen verklaren door de schade die de weduwe of weduwnaar Iijdt 
ingevolge de onmogelijkheid van de overledene om na zijn of haar pensioen 
er nog een zekere beroepsactiviteit op nate houden, te kwalificeren als een 
vorm van extra-professionele schade, daar waar diezelfde onmogelijkheid 
voor de getroffene veeleer de waarde heeft van post-professionele schade, 
die wordt opgevangen door het uitbetalen van een lijfrente. Dit laatste 
aspect wordt overigens bevestigd door de wijze van berekening van het door 
de verzekeraar te vestigen kapitaal, namelijk volgens de vermoedelijke 
levensduur van het slachtoffer en niet op basis van de duur van zijn 
lucratieve Ioopbaan. Ten overstaan van de overlevende echtgenoot vertrekt 
het Hof van Cassatie blijkbaar van. de premisse dat de arbeidsongevallen
rente slechts het inkomensverlies dekt voor de duur vim de lucratieve 
Ioopbaan, waarna de betrokkenen normalerwijze aangewezen waren op een 
pensioen dat bij leven en welzijn had kunnen worden aangevuld door het 
inkomen uit een mogelijke bijverdienste. Op de ene of de andere marrier 
schuilt er toch een zekere onlogica in die redeneerwijze, aangezien ook de 
langstlevende echtgenoot een recht kan do en gelden op een Iij frente ten Iaste 
van de arbeidsongevallenverzekeraar. 

Indien in gemeen recht een globaal bedrag wordt toegekend, dat zowel de 
materiele als de morele schade dekt, dient deze som te worden geventileerd, 
met andere woorden moet het aandeel qua morele schade worden geraamd 
(Rb. Gent, 27 september 1984, Intern. Vervoerr., 1985, 42 en Intern. 
Vervoerr., 1986, 35, waarin de ventilatie van de getotaliseerde vergoeding 
ten bedrage van 24.000 frank per punt werd bepaald op 14.000 frank voor 
materiele schade en 10.000 frank voor morele schade). Er is geen reden om 
tot ventilatie over te gaan indien het getotaliseerde bedrag voor morele en 
materiele schade- in casu 350.000 frank- aan materiele schade enkel het 
gedeelte behelst dat de vergoedingen overschrijdt die worden toegekend 
krachtens de Arbeidsongevallenwet (Cass., 26 februari 1985, Arr. Cass., 
1984-85, 874, Pas., 1985, I, 783, R. W., 1985-86, 1631, J.T., 1986, 693 
(verkort) en R.G.A.R., 1987, nr. 11196; zie verder, nr. 114). 

Het probleem van de ventilatie neemt bijzondere vormen aan, wanneer naar 
aanleiding van een arbeidsongeval met dodelijke afloop zowel aan de 
overlevende echtgenoot als aan de kinderen een arbeidsongevallenrente 
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wordt toegekend. Ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag van de 
gemeenrechtelijke vergoeding ten behoeve van de weduwe of weduwnaar 
rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de getroffene, 
beogen deze beide vergoedingen volgens het Hof van Cassatie een andere 
schade (Cass., 3 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1348, noot G.D'H., Pas., 
1986, I, 1210 en R. W., 1986-87, 1029 (verkort); Cass., 21 maart 1989, Arr. 
Cass., 1988-89, 845, Pas., 1989, I, 758 en R. W., 1989-90, 148; anders: 
Antwerpen, 26 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN HEL
MONT, P., waarbij de vraag tot ventilatie werd afgewezen, omdat de 
weduwe zich uitdrukkelijk had aangesloten bij de redenering van de arbeid
songevallenverzekeraar; Antwerpen, 10 december 1987, De Verz., 1988, 
706, noot PEVERNAGIE, W.; Bergen, 17 december 1987, J.L.M.B., 1988, 
513; Gent, 23 december 1987, De Verz., 1988, 352, noot KoNrNos, Chr.). 
De lijfrente die overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet aan de echtge
no(o)t(e) toekomt, vergoedt immers op forfaitaire wijze het verlies van het 
voordeel dat hij of zij persoonlijk haalde uit het loon van het slachtoffer; 
hetzelfde geldt ten aanzien van de kinderen. Door PEVERNAGIE wordt erop 
gewezen dat bij het begroten van de vergoeding voor het inkomensverlies 
van de zijde van de overlevende echtgenoot in gemeen recht wel rekening 
moet worden gehouden met het voordeel dat de kinderen uit het loon van 
de overledene haalden, op gevaar af de artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden, doordat in het andere geval aan de weduwe 
of de weduwnaar een burgerrechtelijke vergoeding wordt toegekend die 
haar of zijn werkelijke schade overtreft (PEVERNAGIE, W., noot onder 
Antwerpen, 10 december 1987, De Verz., 1988, 713). Derhalve moet in 
gemeen recht een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vergoe
ding die de overlevende echtgenoot in eigen naam vordert enerzijds, en de 
vergoeding die qualitate qua wordt gevraagd voor de minderjarige kinderen 
anderzijds (Corr. Nijvel, 1 april 1983, R. G.A.R., 1984, nr. 10756). 

114. CUMULATIEVERBOD EN SUPPLEMENT IN GEMEEN RECHT- Opdat het 
cumulatieverbod toepassing zou vinden, is vereist dat in gemeen recht 
vergoedingen worden toegekend die betrekking hebben op de menselijke 
schade of persoonsschade zoals zij door de Arbeidsongevallenwet is gedekt. 
De laatste zinsnede uit artikel 46, § 2, tweede lid van de Arbeidsongevallen
wet dient zo te worden begrepen dat bedoeld verbod van samenvoeging 
enkel speelt in de mate waarin de lichamelijke schade ook effectief wordt 
gedekt door voornoemde wet. Daaruit vloeit voort dat het slachtoffer of 
zijn rechthebbenden slechts een burgerrechtelijke vergoeding voor lichame
lijke schade kunnen vorderen, in zoverre het bedrag van die schadeloosstel
ling naar gemeen recht hoger ligt dan de vergoeding die voor dezelfde schade 
overeenkomstig de arbeidsongevallenwetgeving werd uitgekeerd, en enkel 
voor het verschil (Cass., 26 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 874, Pas., 
1985, I, 783, J. T., 1986, 693 (verkort) en R. G.A.R., 1987, nr. 11196; 
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Antwerpen, 26 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN 
HELMONT, P.). 

De oorzaak van dit verschil valt toe te schrijven aan de aan het gemeen recht 
eigen wijze van berekening van de schadeloosstelling (PETIT, J., ,Schade
loosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval", in Liber Amicorum Jan 
Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 556, nr. 6; SIMOENS, D., ,Ongeval
lenrecht: grensgebieden van aansprakelijkheid, verzekering en sociale ze
kerheid", T.P.R., 1984, 440, nr. 48; L.V.G., noot onder Cass., 21 maart 
1984, De Verz., 1985, 684-685). 

- Vooreerst gelden verschillende schattingsgronden, namelijk forfaitair in 
het raam van de Arbeidsongevallenwet en reeel conform het burgerlijk 
recht (CLESSE, J., ,La reparation des accidents du travail et la responsa
bilite civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10797, randnrs. 36-38). 

- Het loon wordt niet begrensd tot een bepaald maximum (Luik, 28 juni 
1984, Jur. Liege, 1984, 533; Antwerpen, 10 december 1987, De Verz., 
1988, 706, noot PEVERNAGIE, W.). 

- Bovendien wordt daarbij uitgegaan van het loon op het ogenblik van 
de uitspraak (Cass., 19 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 264, Pas., 
1983, I, 240, R. W., 1984-85, 1604 (verkort) en R.G.A.R., 1984, nr. 
10808; Luik, 28 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 533; Bergen, 13 januari 
1986, R. G.A.R., 1988, nr. 11420) of eventueel - vooral bij dodelijk 
arbeidsongeval- van het toekomstige loon, rekening houdend met reele 
promotiekansen of baremieke verhogingen (Antwerpen, 26 maart 1986, 
Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN HELMONT, P.; Bergen, 17 decem
ber 1987, J.L.M.B., 1988, 513; Gent, 23 december 1987,De Verz., 1988, 
352, nootKONINGS, Chr.; Corr. Charleroi, 11 februari 1988,R.G.A.R., 
1989, nr. 11538). Niettemin kan - met toepassing van de algemene 
beginselen van het burgerlijk recht dat enkel de effectieve schade dient 
te worden vergoed - evenzeer worden gemotiveerd dat er geen reden 
is om een hoger loon in aanmerking te nemen dan het basisloon verdiend 
op het ogenblik van het arbeidsongeval, bijvoorbeeld in het licht van de 
algemene economische recessie, het risico van faling van de werkgever, 
van ontslag en technische werkloosheid van de werknemer, etcetera 
(Cass., 24 januari 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 26, waarin geen uitspraak 
ten gronde wordt gedaan, maar enkel wordt opgemerkt dat de 
appelrechters verplicht zijn op een dergelijke opwerping te antwoorden; 
voor het arrest a quo, zie: Antwerpen, 17 juni 1983, Limb. Rechtsl., 
1983, 175, noot COLLETTE, A.). 

- Wat betreft de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, situeert een mogelijk 
verschil zich in het gegeven dat met toepassing van de arbeidsongevallen
wetgeving slechts negentig procent wordt uitgekeerd van het gemiddelde 
dagloon, bestaande uit 1/365ste part van het - eventueel begrensde -
basisloon. Omgekeerd wordt in bepaalde omstandigheden waarin de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid in feite slechts gedeeltelijk is, omwille 
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van het gebrek aan wedertewerkstelling of bij onderbreking of weigering 
ervan om een geldige reden door de arbeidsongevallenverzekeraar niette
min een vergoeding toegekend zoals voor volledige tijdelijke arbeidson
geschiktheid, daar waar in gemeen recht de schadeloosstelling slechts zal 
worden berekend op basis van het effectieve percentage aan arbeidson
geschiktheid (vgl. Bergen, 13 januari 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11420). 

Ten slotte kan de krachtens het burgerlijk recht toe te kennen invaliditeit 
waarbij wordt uitgegaan van de fysieke depreciatie, in bepaalde omstan
digheden hager liggen dan de economische arbeidsongeschiktheid die in 
het raam van de arbeidsongevallenwetgeving vergoedbaar is. Nochtans 
moet worden vastgesteld dat soms een verschillend percentage wordt 
toegekend, zonder dat daarvoor enige rechtvaardiging wordt gegeven 
(Cass., 21 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 934, Pas., 1984, I, 851, De 
Verz., 1985, 679, noot L.V.G. en R.G.A.R., 1985, nr. 11000). 

De uitkeringen wegens tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid moeten 
worden beschouwd als vergoedingen voor dezelfde schade (Cass., 21 maart 
1984, t.a.p.; Bergen, 13 januari 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11420; Luik, 10 
december 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 181). Derhalve dient het verschuldigde 
bedrag aan arbeidsongevallenuitkeringen - v66r aftrek van de sociale 
zekerheidsbijdragen (zie verder, nr. 116) en in sommige gevallen met 
inbegrip van de ingehouden bedrijfsvoorheffing - te worden vergeleken 
met het totale bedrag voor beide schadeposten (vgl. VAN GossuM, L., Les 
accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 124). 

Blijkbaar wordt nog steeds vastgehouden aan het beginsel dat per schade
post enkel de eindcijfers met elkaar moeten worden vergeleken (SIMOENS, 
D., t.a.p., 440, nr. 47). Bijgevolg gaat het volgens CLESSE niet op aan het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden een recht toe te kennen op dat gedeelte 
van het kapitaal in gemeen recht dat per hypothese zou worden berekend 
op het hogere niet-begrensde loon op het ogenblik van de uitspraak en dat 
de berekeningsgrondslag voor de arbeidsongevallenuitkeringen overtreft 
(CLESSE, J., t.a.p., randnr. 44; vgl. voorbeeld aangehaald door VAN 
GossuM, L., a. w., 124-125). 

Wat betreft het inkomensverlies dient een splitsing te worden gemaakt 
tussen de inkomsten die het slachtoffer had uit zijn zelfstandige activiteit, 
en de inkomsten uit zijn werkzaamheden in dienstverband (Antwerpen, 10 
december 1987, De Verz., 1988, 706, noot PEVERNAGIE, W.). Ons inziens 
gaat deze handelwijze slechts op voor zover - zoals in casu het geval 
was - het effectief verdiende loon niet met een hypothetisch gedeelte werd 
aangevuld, omdat het bijvoorbeeld reeds boven het begrensde loon uitsteeg. 
In het andere geval zal namelijk het globale bedrag aan vergoeding voor 
inkomensverlies moeten worden getoetst aan het door de arbeidsongevallen
verzekeraar te vestigen kapitaal (Gent, 2 juli 1987, De Verz. , 1987, 623, noot 
PEVERNAGIE, W. (impliciet)). 

Om het aan de weduwe of weduwnaar in gemeen recht toekomende surplus 
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te berekenen, dient te worden uitgegaan van de gemeenrechtelijke vergoe
ding op basis van het vermoedelijke inkomen van de overledene waarvan 
het gedeelte dat hij voor eigen onderhoud zou aanwenden, in mindering 
wordt gebracht. De omvang van dit aandeel dat ex aequo et bono wordt 
geraamd, kan nogal eens verschillen, onder andere naargelang de overlede
ne al dan niet de enige kostwinner was en op basis van het aantal en de 
leeftijd van de kinderen (Luik, 28 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 533: 400Jo; 
Antwerpen, 26 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 127, noot VAN HEL
MONT, P.: 30%; Luik, 2 oktober 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 61: 40%; 
Antwerpen, 10 december 1987, De Verz., 1988,706, nootPEVERNAGIE, W.: 
40%; Bergen, 17 december 1987, J.L.M.B., 1988, 513: 35%; Gent, 23 
december 1987, De Verz., 1988, 352, noot KoNINGS, Chr.: 27,5%; Corr. 
Charleroi, 11 februari 1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11538: 30%). In het ene 
geval werd bedoeld percentage toegepast op het getotaliseerde gezinsinko
men (Antwerpen, 26 maart 1986, t.a.p.) en in het andere geval werd daar 
zelfs nog de waarde van het huishoudelijke werk aan toegevoegd (Luik, 2 
oktober 1987, t.a.p.). Van dit bedrag dient dan het kapitaal te worden 
afgetrokken dat de arbeidsongevallenverzekeraar heeft gevestigd met het 
oog op de uitbetaling van de renten die krachtens de Arbeidsongevallenwet 
aan de overlevende echtgenoot verschuldigd zijn, zonder dat daarop het 
kapitaal mag worden toegerekend dat overeenstemt met de last van de aan 
de kinderen uit te betalen arbeidsongevallenrenten (Cass., 21 maart 1989, 
Arr. Cass., 1988-89, 845, Pas., 1989, I, 758 en R. W., 1989-90, 148). 

Als in gemeen recht de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid 
wordt begroot op basis van de lucratieve overlevingsduur, dient deze te 
worden vergeleken met het door de arbeidsongevallenverzekeraar te vesti
gen kapitaal dat betrekking heeft op dezelfde tijdsspanne, met name tot het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (Cass., 27 september 1988, 
Arr. Cass., 1988-89, 109, Pas., 1989, I, 98 en R. W., 1988-89, 717). Indien 
daarentegen op basis van het burgerlijk recht een bedrag wordt toegekend 
dat geacht wordt het inkomensverlies te dekken zowel v66r als na de 
pensioenleeftijd, dient geen opdeling te worden gemaakt, want het kapitaal 
dat de arbeidsongevallenrente vertegenwoordigt, vergoedt immers dezelfde 
schade, namelijk de vermindering of het verlies van de economische waarde 
van de getroffene op de arbeidsmarkt voor zijn gehele levensduur (SCHUER
MANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en SCHAMP, 
H., ,Overzicht van rechtspraak - onrechtmatige daad - schade en 
schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 782, nr. 71). 

§ 3. Subrogatie van de arbeidsongevallenverzekeraar 

115. SUBROGATIE - ALGEMENE PRINCIPES - Artikel 47 van de Arbeids
ongevallenwet erkent het recht van de verzekeraar en van het F.A.O. om 
op hun beurt tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon een burger
lijke vordering in te stellen. De schuldenaar van de forfaitaire arbeidsonge-
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vallenvergoedingen kan met andere woorden zijn uitgaven - weliswaar 
onder bepaalde voorwaarden- verhalen op de voor het ongeval aansprake
lijke persoon. Niettegenstaande in casu geen sprake kan zijn van een 
subrogatoire vordering in de strikte betekenis van het woord, daar de 
verzekeraar of het F.A.O. hun eigen, en niet andermans schuld betalen, 
vertoont deze vordering wei een aantal kenmerken die gelijklopend zijn met 
de figuur van de subrogatie (DE WINTER, F., ,Het regresrecht van de 
risicodragers bij onrechtmatige daad in Belgie en Nederland en van de 
Nederlandse risicodragers in Belgie", R.G.A.R., 1985, nr. 10851). De 
arbeidsongevallenverzekeraar beschikt immers over een rechtstreekse vor
dering die evenwel slechts kan worden uitgeoefend binnen de perken van 
een subrogatoire vordering (CLESSE, J., ,La reparation des accidents du 
travail et la responsabilite civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10797, randnrs. 
22-24; PETIT, J., ,Schadeloosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval", 
in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 561, nr. 7; 
ScHUERMANS, L., ScHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en 
ScHAMP, H., , , Overzicht van rechtspraak - onrechtmatige daad - schade 
en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 776, nr. 68). In de 
rechtspraktijk wordt die vordering dan oak gemeenzaam als een vorm van 
wettelijke subrogatie betiteld. 

Die subrogatoire vordering is onderworpen aan een dubbele beperking die 
in zoveel woorden uit de tekst van de Arbeidsongevallenwet zelf kan worden 
afgeleid en in talloze rechterlijke uitspraken in herinnering wordt gebracht. 

- Enerzijds strekt de indeplaatsstelling zich slechts uit tot de reeds gedane 
uitkeringen en de ermee overeenstemmende kapitalen. 

- Anderzijds kan het subrogatierecht enkel worden uitgeoefend in de mate 
dat het slachtoffer of zijn rechthebbenden zelf rechten kunnen doen 
gelden ten overstaan van de aansprakelijke voor het ongeval. 

Uit deze tweede beperking vloeit onmiddellijk voort dat de arbeidsongeval
lenverzekeraar en het F.A.O. eveneens de immuniteitsregel moeten onder
gaan (zie hoven, § 1; voor verdere bijzonderheden bij gedeelde aansprake
lijkheid, meer bepaald nr. 111). Zoals reeds werd opgemerkt, voegt het Hof 
van Cassatie hier nag een andere immuniteit aan toe, meer bepaald van de 
zijde van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de werkgever als zijn 
verzekerde (zie hoven, nrs. 108 en 109). Vanwege het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds kan enkel de getroffene of zijn rechthebbenden ge
beurlijk een schadevergoeding bekomen voor hun andere schade en het 
eventuele surplus in gemeen recht, daar waar de uitgaven van de arbeidson
gevallenverzekeraar niet terugvorderbaar zijn (Cass., 10 mei 1988, Arr. 
Cass., ~987-88, 1174, Pas., 1988, I, 1104 enR. W., 1988-89, 644; vgl. PETIT, 
J., ,Schadeloosstelling in gemeen recht bij arbeidsongeval", in Liber 
Amico rum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 567, nr. 10). Dit is een 
logische uitloper van artikel16 van het K.B. van 16 december 1981 houden
de inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 
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9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 
26 januari 1982). 

Als de sponsor van een beroepsrenner deze Iaatste tijdens de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid via de Belgische Wielrijdersbond heeft 
doorbetaald, kan hij die bedragen niet verhalen op de aansprakelijke, indien 
blijkt dat de renner gedurende diezelfde periode werd vergoed door de 
arbeidsongevallenverzekeraar, die in de plaats treedt van het slachtoffer 
(Gent, 11 januari 1983, R. W., 1985-86, 2361 (verkort)). 

Subrogatie en cumulatie zijn grotendeels complementair. Subrogatie is 
namelijk uitgesloten ten aanzien van de uitkeringen die samen kunnen 
worden genoten met de prestaties welke krachtens de Arbeidsongevallenwet 
worden toegekend voor de zogeheten andere schade (zie boven, nr. 113). 
Omgekeerd zal er een regres kunnen worden uitgeoefend, zodra het geheel 
of gedeeltelijk gaat om dezelfde schade die uit twee bronnen wordt vergoed, 
waardoor het cumulatieverbod uitwerking vindt. In voorkomend geval 
speelt evenwel oak de eerste limiet, die aan bet subrogatierecht wordt 
aangebracht, meer bepaald dat de verzekeraar of het F.A.O. nooit meer 
kunnen terugvorderen dan wat zij effectief verschuldigd zijn, zodat bet 
overtreffende gedeelte dan wei weer door het slachtoffer of zijn nabestaan
den bij de aansprakelijke kan worden nagevorderd (zie hoven, nr. 114). 

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet betreffende de rechten die de 
getroffene, zijn rechthebbenden en de gesubrogeerde arbeidsongevallenver
zekeraar kunnen Iaten gelden tegenover de voor bet ongeval aansprakelijke 
persoon, raken de openbare orde niet en vormen geen dwingend recht. 
Daaruit vloeit voort dat een eventuele schending van die wetsbepalingen niet 
voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen (Cass., 27 februari 1989, 
Arr. Cass., 1988-89, 729, Pas., 1989, I, 656, R. W., 1988-89, 1191, concl. 
Adv. Gen. LENAERTS, H. en J. T. T., 1989, 363; anders: Luik, 10 december 
1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 181, dat zich eveneens op een cassatiearrest van 
4 maart 1981 beroept; zie hoven, nr. 15 e.v.). 

Volledigheidshalve kan erop worden gewezen dat heel wat betwistingen 
worden vermeden door de toepassing van de B.V.V .0.-overeenkomst ,Ar
beidsongevallen I Gemeen Recht" nr. 480 van januari 1982. Deze conven
tie, uitgaande van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, 
Iegt een aantal verrekeningsregels vast, die bindend zijn voor de aangesloten 
arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeraars, voor zover de uitge
keerde vergoedingen betrekking hebben op de tijdelijke arbeidsongeschikt
heid, de blijvende arbeidsongeschiktheid tot ten hoogste vijftig procent of 
op de gevolgen van een dodelijk arbeidsongeval voor de overlevende echtge
no(o)t(e) en de kinderen. 

116. SUBROGATIE TOT BELOOP VAN DE DOOR DE VERZEKERAAR VER
SCHULDIGDE VERGOEDINGEN - Aangezien met toepassing van de Arbeids
ongevallenwet bet slachtoffer of zijn rechthebbenden doorgaans worden 

1377 



vergoed onder de vorm van periodieke uitkeringen en renten, zou een strikte 
toepassing van de beginselen inzake subrogatie met zich brengen dat het 
regresrecht slechts ontstaat na iedere betaling voor het effectief uitgekeerde 
bedrag. Dit probleem werd door de wetgever zelf ondervangen door aan de 
verzekeraar en aan het F.A.O. een verhaal toe te kennen dat niet beperkt 
is tot de gedane uitkeringen, maar zich tevens uitstrekt tot de ermee 
overeenstemmende kapitalen die met het oog op de schadeloosstelling voor 
de toekomst moeten worden gevestigd (art. 47, eerste lid Arbeidsongevallen
wet). Tevens wordt het recht erkend op terugvordering van de ,bedragen 
en kapitalen bedoeld bij de artikelen 51bis en 59quinquies". Het gaat meer 
in het bijzonder om het integrale - d.i. berekend op basis van de niet 
verminderde graad van arbeidsongeschiktheid - rentekapitaal met betrek
king tot ongevallen die dateren van v66r 1 januari 1988, wat door de 
verzekeraar na het verstrijken van de herzieningstermijn aan het F.A.O. 
dient te worden overgemaakt; dit geldt ook voor de in kapitaal omgezette 
rente ten behoeve van de ascendenten die bij gebrek aan bewijs van 
belangrijkste kostwinner (zie hoven, nr. 69) aan het F.A.O. moet worden 
gestort. De situatie neemt nog complexere vormen aan, indien de uitkering 
van de getroffene of de rechthebbenden wordt ingekort ingevolge het 
samenvallen met het recht op een rust- of een overlevingspensioen. Ter zake 
spitst de discussie zich toe op de vraag of de verzekeraar gerechtigd is om 
het totale - dus niet met toepassing van artikel 42bis van de Arbeidsonge
vallenwet gereduceerde- rentekapitaal bij de aansprakelijke te recupereren 
(HUYS, J. en PoTs, P., , ,Arbeidsongevallen'', in Recente ontwikkelingen 
van de sociale zekerheid 1980-1986, R.S.R., nr. 31, Antwerpen, Kluwer, 
1987, 309, die daarop een ontkennend antwoord geeft). 

Deze regel dat het regresrecht ontstaat onder meer door het vestigen van 
de - zelfs voorlopige - wiskundige reserves, brengt met zich dat het recht 
van de gesubrogeerde verzekeraar op vergoedende interest op dat rentekapi
taal ingaat op het ogenblik van de indeplaatsstelling tot op het tijdstip van 
de uitspraak (Cass., 17 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 935, Pas., 1987, 
I, 849, R. W., 1987-88, 358 en J. T., 1988, 128 (verkort); Luik, 28 juni 1984, 
Jur. Liege, 1984, 533; Antwerpen, 26 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 
127, noot VANHELMONT, P.; Brussel, 6januari 1987, J.L.M.B., 1987, 760; 
Luik, 2 oktober 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 61; Bergen, 17 december 1987, 
J.L.M.B., 1988, 513). Vanaf de uitspraak tot de datum van effectieve 
betaling zijn gerechtelijke of moratoire interesten verschuldigd op het door 
de aansprakelijke of zijn verzekeraar te betalen bedrag, zonder dit evenwel 
eerst te verhogen met de vergoedende interest (Luik, 28 juni 1984, t.a.p.; 
Antwerpen, 26 maart 1986, t.a.p.; Brussel, 6 januari 1987, t.a.p.; anders: 
Luik 2 oktober 1987, t.a.p.). 

Het bedrag van het kapitaal dat beantwoordt aan de toekomstige verplich
tingen van de arbeidsongevallenverzekeraar, moet worden berekend over
eenkomstig barema F, gevoegd bij het K.B. van 21 december 1971. Enkel 
de waarde van de renten die effectief aan het slachtoffer of zijn rechtheb-
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benden worden toegekend, kan worden verhaald, zonder aanrekening van 
de beheerskosten die worden ingecalculeerd volgens barema E (Bergen, 10 
november 1983, R.G.A.R., 1986, nr. 11040; Corr. Charleroi, 11 februari 
1988, R.G.A.R., 1989, nr. 11538). 

Ook de sociale zekerheidsbijdragen maken deel uit van de som die de 
arbeidsongevallenverzekeraar van de aansprakelijke kan terugvorderen, 
zonder dat uiteraard de totale som meer mag bedragen dan datgene wat 
door hem - met inbegrip van de bijdragen - is betaald. Deze sociale 
zekerheidsbijdragen zijn immers een onderdeel van de arbeidsongevallenver
goedingen waarop de getroffene recht heeft, ook al worden die bijdragen 
rechtstreeks aan de bevoegde inningsinstelling doorgestort en ontvangt het 
slachtoffer die niet effectief (Cass., 16 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 
46, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 1986, I, 41, R. W., 1985-86, 
1072, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J.T.T., 1986,222, De Verz., 1986, 
345, R.G.A.R., 1988, nr. 11349 en T.S.R., 1985, 602; Antwerpen, 26 
november 1984, J.T.T., 1985,409 en De Verz., 1985,687, noot L.V.G., 
dat door VAN STEENBERGE, J. (, ,Recente evoluties in de arbeidsongevallen
verzekering", T.P.R., 1987, 179) ten onrechte als het arrest a quo wordt 
gekwalificeerd; Pol. Luik, 21 april1988, De Verz., 1988, 657; Vred. Luik, 
3 februari 1984, Jur. Liege, 1984,469, noot SIMAR, N. enR.G.A.R., 1986, 
nr. 11074). Uit artikel43 van de Arbeidsongevallenwet blijkt overigens dat 
de krachtens de sociale zekerheidswetten verschuldigde persoonlijke bijdra
gen een last vormen die in essentie op de getroffene zelf weegt (vgl. 
SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en 
ScHAMP, H., , , Overzicht van rechtspraak - onrechtmatige daad - schade 
en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, 779, nr. 70). Op de vraag 
of op basis van het gemeen recht de aansprakelijke ook gehouden is tot het 
betalen van die sociale zekerheidsbijdragen biedt het cassatiearrest van 16 
september 1985 ons inziens geen antwoord. Het Hof van Cassatie kon 
immers enkel vaststellen dat door de aansprakelijke in casu niet werd 
aangevoerd dat hij daardoor meer diende te vergoeden dan krachtens het 
burgerlijk recht verschuldigd is. In zijn conclusie v66r voornoemd cassatie
arrest merkt advocaat-generaal LENAERTS trouwens op: ,Gemeenrechtelij
ke schadevergoeding en arbeidsongevallenvergoeding zijn twee totaal van 
elkaar verschillende vergoedingen, ook wanneer zij dezelfde schade dekken. 
De eerste vergoedt de werkelijk geleden schade die het ongeval heeft 
veroorzaakt. Wanneer die schade bestaat in het loonverlies voor het slacht
offer, moet de rechter trachten het werkelijke verlies aan ink omen zo 
nauwkeurig mogelijk te ramen en het bedrag van de vergoeding zo juist 
mogelijk met dit verlies laten overeenkomen. Daarbij moet dan wel worden 
overwogen of de lasten die op het loon drukken - zoals de sociale 
zekerheidsbijdragen - mede in aanmerking mogen worden genomen voor 
de berekening van de vergoeding. Maar in geen geval mag daarbij rekening 
worden gehouden met de sociale zekerheidsbijdrage die de getroffene op de 
arbeidsongevallenvergoeding verschuldigd is. Die last heeft niets te maken 

1379 



met de bepaling van het loonverlies voor de berekening van de gemeenrech
telijke schadevergoeding" (LENAERTS, H., concl. v66r Cass., 16 september 
1985, R. W., 1985-86, 1073-1074, nr. 3). Verder verwerpt de advocaat-gene
raal de motivering waarop het Hof van Beroep te Gent zijn beslissing van 
19 november 1984 had gesteund, namelijk dat de sociale zekerheidsbijdra
gen op de arbeidsongevallenvergoedingen worden ingehouden om aan de 
getroffene het behoud van zijn rechten in de sociale zekerheid te waarbor
gen. Dit wordt gei11ustreerd aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van 
de bepaling uit de Arbeidsongevallenwet die de inhouding van werknemers
bijdragen verplicht stelt, waaruit blijkt dat het de eigenlijke bedoeling van 
de wetgever was om het bedrag van de arbeidsongevallenvergoeding in een 
betere verhouding te brengen tot het bedrag van het verloren loon 
(LENAERTS, H., t.a.p., 1074-1075, nr. 4). In bijkomende orde wordt een 
onderzoek ingesteld naar de voorwaarden waaronder in de verschillende 
sectoriele regelingen de dagen arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval 
met arbeidsdagen worden gelijkgesteld, waaruit kon worden afgeleid dat 
inzake het behoud van rechten geen onderscheid wordt gemaakt tussen een 
arbeidsongeval en een gewoon ongeval (LENAERTS, H., t.a.p., 1075-1077, 
nrs. 5-6). Precies omwille van deze laatste vaststelling zal het slachtoffer het 
er moeilijk mee hebben om aan te tonen dat die verschuldigde sociale 
zekerheidsbijdragen oak een vergoedbare schade uitmaken volgens 
gemeenrechtelijke normen. 

Vervolgens rijst de vraag of de arbeidsongevallenverzekeraar in geval van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid het brutoloon in rekening mag brengen, 
inclusief de door hem in te houden bedrijfsvoorheffing. Ingevolge de 
wijziging van artikel 26, 3° van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 
- bij artikel 17 van de wet van 5 januari 1976 - zijn de vergoedingen die 
de wed de- of loontrekkenden bekomen uit hoofde van het geheel of gedeelte
lijk herstel voor tijdelijke derving van bezoldigingen, belastbaar vanaf het 
aanslagjaar 1976. Derhalve kon het slachtoffer aanspraak maken op zijn 
nettoloon vermeerderd met de sociale bijdragen en de belastingen met 
ingang van 1 januari 1976, zodat de gesubrogeerde arbeidsongevallenverze
keraar bijgevolg eveneens voor de door hem vergoede tijdelijke arbeidson
geschiktheid de brutobedragen kan recupereren (Antwerpen, 26 november 
1984, J.T.T., 1985,409 en De Verz., 1985,687, noot L.V.G.). Volgens het 
Hof van Cassatie moet evenwel - om de eigenlijke schade te schatten -
oak nag worden bewezen dat de belasting die in werkelijkheid wordt 
ingehouden, gelijkstaat met het bedrag dat zou hebben gewogen op het loon 
van de getroffene (Cass., 3 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 190, Pas., 
1985, I, 163, J.T., 1985, 255 (verkort) en De Verz., 1984, 761; Gent, 15 
september 1987, De Verz., 1988, 150, noot VAN 0RSHOVEN, D.; Luik, 10 
december 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 181). Ten aanzien van de gesubrogeer
de arbeidsongevallenverzekeraar heeft deze vereiste weinig impact, want de 
door hem doorgevoerde fiscale inhouding van elf procent zal de facto altijd 
lager liggen dan de definitieve belasting die rust op de vervangingsinkomens 
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van het slachtoffer, zelfs na abattementen (V.H., noot onder Antwerpen, 
26 november 1984, De Verz., 1985, 690; vgl. Cass., 5 september 1984, Arr. 
Cass., 1984-85, 19, Pas., 1985, I, 18 en J.T., 1985, 255 (verkort)). 

117. SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE OF ZIJN RECHT

HEBBENDEN - Het beginsel dat het regresrecht van de verzekeraar of van 
het F.A.O. ondergeschikt is aan de potentiele rechten van het slachtoffer 
of zijn nabestaanden in gemeen recht, brengt vooreerst met zich dat 
recuperatie enkel mogelijk is in de mate waarin de betrokkenen schade 
hebben geleden volgens de normen van het burgerlijk recht (Cass., 21 maart 
1984,Arr. Cass., 1983-84, 934,Pas., 1984, I, 851,De Verz., 1985,679, noot 
L.V.G. enR.G.A.R., 1985, nr. 11000; Antwerpen, 18 november 1987, De 
Verz., 1988, 350, noot PEVERNAGIE, W.; Gent, 19 januari 1988, Intern. 
Vervoerr., 1988, 291; wat betreft de vraag of de sociale zekerheidsbijdragen 
die door de getroffene op de arbeidsongevallenvergoedingen verschuldigd 
zijn, ook in gemeen recht een vergoedbare schade uitmaken, zie boven, nr. 
116). 

Ook in gemeen recht wordt het recht erkend op vergoeding bij aantasting 
van de fysieke integriteit zonder dater effectief loonverlies of -vermindering 
is, want in casu bestaat de schade erin dat de getroffene bijkomende 
inspanningen moet leveren om zijn normale werk aan te kunnen. In voorko
mend geval dient de gemeenrechtelijke schadevergoeding te worden bere
kend op basis van het brutoloon, want er is geen reden om uit te gaan van 
het nettoloon, omdat deze schadevergoeding niet bedoeld is als compensatie 
voor het wegvallen van inkomen uit arbeid (Brussel, 6 januari 1987, 
J.L.M.B., 1987, 760). Het gegeven dat de betrokkene met brugpensioen is 
gegaan, doet niets af aan het feit dat hij een vermindering van zijn Iichame
lijke geschiktheid heeft ondergaan die resulteerde in een verlies van econo
mische en concurrentiele waarde op de arbeidsmarkt welke van aard is 
geweest om zijn keuze te bei"nvloeden tussen het regime van het brugpen
sioen en het zoeken naar ander werk. In die feitelijke omstandigheden kan 
de burgerrechtelijke schadevergoeding enkel naar billijkheid worden be
groat (Brussel, 6 januari 1987, t.a.p.). Omgekeerd volstaat de vaststelling 
dat het slachtoffer met een veeleer gering ongeschiktheidspercentage nader
hand we gens economische redenen werkloos is geworden, niet als bewijs dat 
de blijvende arbeidsongeschiktheid een effectieve weerslag heeft gehad op 
de concurrentiele positie van de getroffene op de arbeidsmarkt (Antwerpen, 
18 november 1987, De Verz., 1988, 350, noot PEVERNAGIE, W.). 

Naar aanleiding van een arbeidsongeval met dodelijke afloop kan de 
indeplaatsgestelde arbeidsongevallenverzekeraar niet meer rechten doen 
geld en dan de ouders van het slachtoffer. Het materiele verlies ingevolge 
het overlijden van een zoon die nog gebonden was door een leerovereen
komst, maar die naderhand ongetwijfeld als een volwaardige werkkracht 
het gestelde loon kon genieten, dient - rekening houdend met de gezinssa
menstelling, het sociale milieu en de relatief bescheiden inkomsten van de 
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vader-arbeider- ex aequo et bono te worden begroot (Gent, 19 januari 
1988, Intern. Vervoerr., 1988, 291). In een andere casus meende het 
rechtscollege dater geen reden was om te veronderstellen dat het slachtoffer 
meer ter beschikking stelde aan de ouders dan hetgeen aan de kosten van 
zijn onderhoud beantwoordt (Antwerpen, 22 juni 1988, De Verz., 1989, 
129, noot KONINGS, Chr.). 

118. GEVOLGEN VAN HET SUBROGATOIRE KARAKTER VAN DE VORDERING 
- Er werd reeds op gewezen dat de vordering van de kant van de arbeidson
gevallenverzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon 
hybriede kenmerken vertoont (zie boven, nr. 115). Aan de ene kant beschikt 
bedoelde verzekeraar over een vordering jure proprio die aan de andere kant 
evenwel wordt gelimiteerd door de beperkingen waaraan de vordering van 
de getroffene of zijn rechthebbenden onderworpen is. 

Uit het kenmerk dat die verzekeraar over een eigen vorderingsrecht be
schikt, wordt afgeleid dat het hem toegelaten is een aanvullend medisch 
onderzoek te vragen, ook al verzet het slachtoffer zich hiertegen (Luik, 10 
december 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 181). 

Uit de regel dat de gesubrogeerde geen andere rechten kan uitoefenen dan 
die welke de getroffene of zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke 
hadden kunnen doen gelden, vloeit dan weer voort dat tegen de gesubro
geerde dezelfde excepties en verweermiddelen - met inbegrip van de 
exceptie van gewijsde- kunnen worden aangevoerd als tegen de subrogans 
zelf (Cass., 30 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1195, Pas., 1983, I, 1087, 
R. W., 1983-84, 1300 (verkort), J. T., 1984, 105 (verkort), J. T. T., 1984, 146 
en T.S.R., 1983, 355; Arbrb. Charleroi, 18 januari 1984, R.G.A.R., 1985, 
nr. 11001, noot M.d. C. (publieke sector)). In dezelfde zin is het verhaalrecht 
ook onderworpen aan de regels van de verjaring (Luik, 5 november 1985, 
Jur. Liege, 1985, 649). 

Anders is het evenwel wat betreft een eventuele dading gesloten tussen het 
slachtoffer en de aansprakelijke of zijn verzekeraar en de daaraan gerela
teerde verzaking. Algemeen wordt aangenomen dat een dergelijke dading 
niet tegenwerpelijk is aan de arbeidsongevallenverzekeraar (Rb. Hasselt, 7 
mei 1984, R. W., 1984-85, 1954 (verkort), waarin ook de tegenwerpelijkheid 
aan de getroffene zelf in vraag diende te worden gesteld), tenzij bedoelde 
verzekeraar er zelf heeft mee ingestemd (ScHUERMANS, L., ScHRYVERS, J., 
SIMOENS, D., VAN OEVELEN, A. en ScHAMP, H., ,Overzicht van recht
spraak - onrechtmatige daad - schade en schadeloosstelling (1977-
1982)'', T.P.R., 1984, 783, nr. 73). In het licht van de afschaffing van het 
optierecht zal dit probleem evenwel stilaan tot het verleden gaan behoren 
(CLESSE, J., ,La reparation des accidents du travail et la responsabilite 
civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10797, randnr. 49). In beginsel houdt het 
vergoedingskwijtschrift, uitgaande van de aansprakelijkheidsverzekeraar, 
een volledige en definitieve dading in met verzaking voor het heden en de 
toekomst van iedere schadeeis. Als evenwel uit de bewoordingen ervan 
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blijkt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar zich ertoe beperkt heeft aan de 
arbeidsongevallenverzekeraar het bedrag van zijn vergoedingen terug te 
betalen, zonder enige betwisting of toegeving en zonder dat er een eigenlijk 
geschil is geweest, moet dit als een gewoon niet-transactioneel kwijtschrift 
worden aangezien dat enkel de waarde heeft van een ontvangstbewijs van 
de vergoedingen (Bergen, 13 januari 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11420). 

Wanneer de aansprakelijke derde gedeeltelijk onvermogend is, rijst de vraag 
of de getroffene of zijn rechthebbenden voor de andere schade de voorrang 
hebben op de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar of vice versa. Bij 
gebrek aan duidelijke aanwijzingen ter zake in de Arbeidsongevallenwet en 
haar parlementaire voorbereiding opteert het Hof van Beroep te Luik voor 
een teleologische interpretatie en beslist tot een verdeling van de koek door 
aan elk van beide partijen de mogelijkheid te bieden om hun schuldvorde
ring ponds/pondsgewijze te verhalen (Luik, 16 februari 1988, J.L.M.B., 
1988, 885). Zoals reeds werd aangegeven, heeft het Hof van Beroep te Luik 
zich Iaten leiden door de ratio legis: de arbeidsongevallenwetgeving streeft 
enkel het garanderen van een minimale, en niet van een volledige vergoeding 
na. 

Dit standpunt intrigeert ons, voornamelijk in het Iicht van de vrij strakke 
houding die het Hof van Cassatie aanneemt in de problematiek van de 
gedeelde aansprakelijkheid (zie hoven, nr. 111), waarbij absolute prioriteit 
wordt verleend aan de regels van het burgerlijk recht. Het Hof van Beroep 
te Luik achtte namelijk artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek niet 
toepasselijk, omdat het verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
kan worden gelijkgesteld met de in artikel1251 van het Burgerlijk Wetboek 
geregelde hypothesen, gelet op het feit dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
zijn eigen schuld, en niet die van een ander betaalt. Bovendien ontbreekt 
het in de Arbeidsongevallenwet aan een expliciete verwijzing naar bedoeld 
artikel1252 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de indeplaatsstel
ling de schuldeiser niet mag benadelen, wanneer deze slechts gedeeltelijk is 
betaald, zodat in voorkomend geval aan deze laatste een voorkeurrecht 
moet worden toegekend. Nog markanter is dat het Hof van Beroep te Luik 
enkel een allusie maakt op artikel 22 van de Verzekeringswet om aan te 
geven dat daarin wei uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 1252 van 
het Burgerlijk Wetboek. Voor het overige getroost het hof zich evenwel niet 
de moeite om na te gaan of die bepaling uit de Verzekeringswet misschien 
ook niet per analogie kan worden ingeroepen, te meer daar datzelfde artikel 
wei wordt aangewend om het regresrecht van de arbeidsongevallenverzeke
raar tegen de werkgever te verwerpen (zie hoven, nrs. 108 en 109). Daarin 
wordt namelijk onder andere bevestigd dat de indeplaatsstelling in geen 
geval tot nadeel kan strekken van de verzekerde die enkel gedeeltelijk 
schadeloos is gesteld. 

Rekening houdend met het verplichte karakter van de arbeidsongevallenver
zekering, wat met zich brengt dat in feite niet de werkgever, maar wei zijn 
werknemer de eigenlijke verzekerde is (vgl. CLESSE, J., t.a.p., randnr. 50, 
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die gewaagt van een toenadering tussen de situatie van de arbeidsongeval
lenverzekeraar en de andere schadeverzekeraars), zijn er argumenten voor 
het toekennen van een voorkeurrecht aan het niet volledig vergoede slacht
offer of diens rechthebbenden (zie evenwel: PERSYN, C., ,Problemen bij 
de samenloop van vergoedingsregelingen: gemeen recht, arbeidsongevallen 
enziekteverzekering", R.W., 1990-91,284-285, nr. 26). 

HOOFDSTUK Ill 

DE VERZEKERING 

AFDELING 1 

VERZEKERINGSINSTELLINGEN 

§ 1. Verzekeringsplicht 

119. VERPLICHTING- De werkgever is verplicht een arbeidsongevallenver
zekering aan te gaan bij een daartoe gemachtigdeverzekeringsmaatschappij 
tegen vaste premie of bij een gemeenschappelijke verzekeringskas (art. 49, 
eerste lid Arbeidsongevallenwet). 

De aansluiting bij een gemeenschappelijke verzekeringskas en het sluiten 
van een verzekeringsovereenkomst, zijn twee onmisbare maar juridisch van 
elkaar onderscheiden handelingen. De statuten van de kas komen niet in 
de plaats van de verzekeringsovereenkomst. Wanneer deze laatste in onder
ling akkoord wordt geschorst bij gebreke van risico, heeft het feit dat de 
betrokken werkgever aangesloten blijft bij de gemeenschappelijke verzeke
ringskas, niet tot gevolg dat de kas op grond van haar statuten zou gehouden 
zijn tot vergoeding van een later in dienst genomen werknemer die het 
slachtoffer wordt van een arbeidsongeval. De regelen betreffende de ver
plichting tot vergoeding zijn voor een gemeenschappelijke verzekeringskas 
niet anders dan voor een verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie 
(Arbh. Brussel, 13 december 1982, J. T. T., 1984, 304, noot). 

120. VERZEKERDE RISrco's- De arbeidsongevallenverzekeraar dekt alle 
risico's van arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk 
voor alle werknemers in dienst van een werkgever en voor alle werkzaamhe
den waarvoor zij door die werkgever zijn tewerkgesteld (art. 49, tweede lid 
Ar beidsongevallen wet). 
Een arbeidsongevallenverzekering dekt derhalve alle arbeidsongevallen en 
daarmee gelijkgestelde ongevallen op de weg naar en van het werk. Deze 
regel wordt absoluut opgevat. Een ongeval dat een arbeidsongeval is in de 
zin van de Arbeidsongevallenwet, wordt door de verzekering gedekt, ook 
al is het gebeurd ten gevolge van oorlog of oproer. Artikel 49 van de 
Arbeidsongevallenwet laat niet toe risico's verbonden aan oorlog of oproer 
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uit de verzekering uit te sluiten (Cass., 24 september 1984, Arr. Cass., 
1984-85, 134, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., Pas., 1985, I, 114, R. W., 
1984-85, 2749, noot HuYs, J., J.T.T., 1985, 198, T.S.R., 1985, 102, Soc. 
Kron., 1985, 7 en De Verz., 1984, 378, noot). In het vernietigde arrest was 
het Arbeidshof te Gent er, in navolging van het in eerste aanleg gewezen 
vonnis, van uitgegaan dat een arbeidsongevallenverzekering principieel 
onderworpen is aan de gewone regeling van de Verzekeringswet, zodat moet 
aangenomen worden dat artikel 19 van deze wet, dat voorziet in een 
uitsluiting van oorlogsrisico's en verlies of schade veroorzaakt door oproer, 
ook op arbeidsongevallen toepasselijk is (Arbh. Gent, 1 september 1983, 
R. W., 1983-84, 2172, J.T.T., 1984, 150 en De Verz., 1984, 372; zie ook 
boven, nr. 52). 

V66r de aanvulling van artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet met een 
tweede en een derde lid, door het K.B. nr. 18 van 6 december 1978, konden 
de partijen de arbeidsongevallenverzekering beperken tot de risico's die 
voortvloeien uit bepaalde werkzaamheden waarvoor de werknemer door de 
werkgever was tewerkgesteld (Cass., 9 april 1984, Pas., 1984, I, 992 en 
R. W., 1984-85, 342, noot HuYs, J.; Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 15 
februari 1984, R. W., 1984-85, 822, noot HuYS, J.). Uit die periode ook 
dagtekent een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen, dat oordeelt dat 
wanneer een arbeidsongevallenverzekeraar een vorig ongeval zonder voor
behoud heeft vergoed, hoewel het gebeurd was tijdens activiteiten die niet 
behoorden tot de verzekerde risico's, hij de dekking van een volgend 
ongeval dat een werknemer tijdens de uitvoering van soortgelijke werk
zaamheden overkomt, niet mag weigeren. De partijen blijken in dat geval 
immers akkoord te zijn gegaan met een uitbreiding van de verzekerde 
risico's (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 20 oktober 1982, R. W., 1983-84, 
2696, noot). 

Een beperking van de verzekeringsdekking tot bepaalde risico's is thans niet 
meer mogelijk. Wel behoudt de werkgever de mogelijkheid om alle werklie
den of bedienden van zijn onderneming of een exploitatiezetel ervan, of al 
het huispersoneel in zijn dienst te verzekeren bij afzonderlijke verzekeraars 
(art. 49, derde lid Arbeidsongevallenwet). Het gebeurt dat enkel een 
arbeidsongevallenverzekering werd gesloten ten voordele van een bepaalde 
categorie van werknemers. De vraag rijst of in een dergelijk geval de 
mogelijkheid afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten te sluiten ten voor
dele van verschillende categorieen van werknemers, volstaat om van de 
dekking uit te sluiten, het arbeidsongeval overkomen aan een werknemer 
die behoort tot een andere categorie van werknemers, ten voordele waarvan 
geen arbeidsongevallenverzekering werd gesloten. De Arbeidsrechtbank te 
Brussel beantwoordde deze vraag ontkennend. Het feit dat de door de 
werkgever onderschreven arbeidsongevallenpolis enkel melding maakt van 
bedienden en er geen polis bestaat voor de werklieden, biedt volgens de 
rechtbank de verzekeraar geen grand om zijn tussenkomst te weigeren ten 
aanzien van een arbeidsongeval overkomen aan een werkman. Een dergelij-
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ke weigering zou in strijd zijn met ,Ia philosophie intrinseque" van de 
arbeidsongevallenregeling en haar karakter van openbare orde, en zou 
trouwens afbreuk doen aan de regel dat de verzekeraar geen vervalbeding 
mag inroepen tegen de personen die rechten op een vergoeding kunnen Iaten 
gelden (zie verder, nr. 123). Wei kunnen de uitgaven die de verzekeraar 
aldus moet doen, worden verhaald op de werkgever, aangezien hij de 
verzekeraar niet op de hoogte heeft gebracht van de wijziging van het risico 
(Arbrb. Brussel, 5 september 1989, J.T.T., 1989, 375, noot). 

121. SANCTIE - De werkgever die geen verzekering heeft afgesloten, is 
ambtshalve aangesloten bij het F.A.O. (art. 50 Arbeidsongevallenwet). Hij 
zal aan het F.A.O. bijdragen moeten betalen (zie verder, nr. 129). 
De ambtshalve aansluiting bij het F.A.O. van een niet-verzekerde werkgever 
en de betaling door deze laatste van de wettelijk bepaalde forfaitaire 
bijdragen, maakt het F.A.O. niet tot verzekeraar van de werkgever (Cass., 
14 december 1987, Arr. Cass., 1987-88, 486, Pas., 1988, I, 453, R. W., 
1987-88, 1095, J. T. T., 1988, 259 en Soc. Kron., 1988, 117). De bijdragen 
die de werkgever betaalt, zijn dan ook geen verzekeringspremie (Arbh. 
Luik, 18 maart 1987, T.S.R., 1988, 144; Arbrb. Tongeren, 21 januari 1986, 
R. W., 1986-87, 1512 (verkort) en J. T. T., 1986, 419). 
De ambtshalve aansluiting bij het F.A.O. vormt ook geen strafrechtelijke 
sanctie en is evenmin een vordering tot schadevergoeding die voortvloeit uit 
het misdrijf van niet-verzekering (Arbrb. Brussel, 26 maart 1985, J. T. T, 
1985, 410, noot V.P). 

§ 2. Verzekeringsovereenkomst 

122. BEWIJS - Artikel 25 van de Verzekeringswet, dat bepaalt dat een 
verzekeringsovereenkomst ongeacht de waarde van haar voorwerp enkel 
kan bewezen worden bij geschrift, terwijl een bewijs door getuigen enkel 
mag toegelaten worden wanneer er een begin van bewijs door geschrift 
aanwezig is, is eveneens van toepassing op de polis arbeidsongevallen. Dit 
begin van bewijs door geschrift moet beantwoorden aan de vereisten gesteld 
door artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek en dus uitgaan van degene 
tegen wie de vordering wordt ingesteld of van de persoon die hij vertegen
woordigt en het beweerde feit waarschijnlijk maken (Cass., 24 maart 1986, 
J. T. T., 1987, 110). De veroordeling van een werkgever wegens het niet-nale
ven van de verzekeringsplicht, sluit uiteraard erga omnes bet bestaan van 
een geldige verzekeringsovereenkomst uit (zie boven, nr. 24). 

123. VERVALBEDINGEN- Geen enkel vervalbeding mag door de gemach
tigde verzekeraar worden ingeroepen tegen de personen die rechten op een 
vergoeding kunnen Iaten gelden (art. 55 Arbeidsongevallenwet). 
Artikel 55 van de Arbeidsongevallenwet heeft slechts betrekking op het 
verval of de schorsing van de waarborg die bedoeld zijn als sanctie voor de 
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verzekeringnemer, niet op de schorsing van de uitvoering van de overeen
komst, waartoe in onder ling overleg overgegaan wordt wegens het verdwij
nen van het verzekerde risico. Dit laatste is het geval wanneer de werkgever 
geen personeel meer tewerkstelt. Het geval van conventionele schorsing is 
inderdaad te vergelijken met dat waarin geen overeenkomst gesloten werd 
bij gebreke van te verzekeren risico. Wanneer zich tijdens een dergelijke 
periode van schorsing, gedurende dewelke er geen verzekering is, een 
arbeidsongeval voordoet, is de arbeidsverzekeraar niet tot enige tussen
komst gehouden. In dat geval wordt de getroffene vergoed door het F.A.O., 
dat echter een verhaal heeft op de in gebreke gebleven werkgever (Arbh. 
Bergen, 18 oktober 1982, J. T. T., 1984, 308, noot DELVAUX, A.; Arbh. 
Brussel, 13 december 1982, J.T.T., 1984, 304, noot). 

De niet-aangifte aan de verzekeraar van het juiste loon van een werknemer 
door de werkgever, mag door de verzekeraar niet als een vervalbeding 
worden ingeroepen tegen deze werknemer, wanneer hij het slachtoffer 
wordt van een ongeval (Arbh. Brussel, 20 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 
206). 

§ 3. V erplichtingen van de verzekeraar 

124. STORTING VAN RENTEKAPITAAL- V66r de wijzigingen aangebracht 
door het K.B. nr. 285 van 31 maart 1984 en door het K.B. nr. 530 van 31 
maart 1987, bepaalde het eerste lid van artikel51bis van deArbeidsongeval
lenwet dat, indien de rente na het verstrijken van de herzieningstermijn 
wordt berekend op basis van een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
van minder dan tien procent, de verzekeraar het rentekapitaal overeenstem
mende met de graad van arbeidsongeschiktheid bij het F.A.O. moet storten 
in de loop van de eerste maand van het kwartaal dat volgt op het verstrijken 
van de herzieningstermijn. Voor ongevallen overkomen v66r 1 januari 
1988, blijft deze verplichting overigens ingeschreven in artikel45ter van de 
Arbeidsongevallenwet, zij het dat de termijn voor de starting thans anders 
is bepaald (zie boven, nr. 106). 

In een bepaald geval had de arbeidsongevallenverzekeraar de voornoemde 
starting verricht op 31 december 1982, terwijl hij die nog had kunnen doen 
tot einde januari 1983. Op 3 januari 1983 vernam de verzekeraar dat de 
getroffene al op 23 december 1982 was overleden zonder dat zijn overlijden 
enig verband hield met het arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzeke
raar betoogde dat zijn betaling onverschuldigd was, aangezien de termijn 
voor het uitvoeren van de storting op 31 december 1982 nog niet was 
verstreken en hij vorderde het rentekapitaal terug. Het Hof van Cassatie 
verwierp de voorziening tegen het arrest dat deze vordering afwees, op 
grond dat er slechts sprake kan zijn van een onverschuldigde betaling, 
wanneer de betaling geen oorzaak heeft. In het hier besproken geval vond 
de betaling door de verzekeraar haar oorzaak in de wet, nl. in artikel51bis 
van de Arbeidsongevallenwet, luidens welk de schuld van de verzekeraar 
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tegenover het F.A.O. bestaat zodra de wettelijke voorwaarden verenigd 
zijn, met name de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid op minder dan tien procent en het verstreken zijn van de herzieningster
mijn. De voorschriften over het tijdstip van betaling zijn vreemd aan het 
bestaan van de schuld en betreffen slechts de opeisbaarheid daarvan (Cass., 
17 oktober 1988, Pas., 1989, I, 162 en J.T.T., 1989, 106). Indien de 
verzekeraar op het ogenblik van het overlijden het rentekapitaal nog niet 
had gestort, dan had het F.A.O. dit kapitaal ook kunnen opeisen. Dit is 
logisch omdat de verplichting tot uitbetaling van de rente door de wet op 
het F.A.O. werd gelegd, zodat het wegvallen van die rente ook het Fonds 
en niet de verzekeraar diende ten goede te komen. 

AFDELING 2 

F.A.O. 

§1. Taak 

125. ALGEMEEN- Het F.A.O. heeft een uitgebreide reeks van taken, die 
worden opgesomd in de artikelen 58 en 58bis van de Arbeidsongevallenwet 
(zie voor een bespreking van het statuut van het F.A.O. en zijn taken: 
PUTTENEERS, A., ,Het F.A.O.", Verzekeringswereld, 1986, oktober, 25-
30). 

126. W AARBORG- Het is zonder twijfel de belangrijkste opdracht van het 
F.A.O., de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen toe te kennen over
eenkomstig de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet, wanneer de werk
gever geen verzekering heeft aangegaan met een gemachtigde verzekeraar 
of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft (art. 58, § 1, 3° Arbeidsongeval
lenwet). Het F.A.O. treedt in die gevallen derhalve opals waarborgfonds, 
niet als verzekeraar (Arbh. Luik, 18 maart 1987, T.S.R., 1988, 144; Arbrb. 
Tongeren, 21 januari 1986, R. W., 1986-87, 1512 (verkort) en J. T. T., 1986, 
419, zie boven nr. 121). 

Met de termen ,in gebreke blijft" wordt bedoeld dat de verzekeraar 
insolvent moet zijn, niet dat hij zijn verplichting tot betaling betwist (Arb h. 
Brussel, 13 december 1982, J.T.T., 1984, 304, noot). 

In een merkwaardig arrest van 18 december 1986 oordeelde het Arbeidshof 
te Gent dat het F.A.O. in bepaalde gevallen buiten zijn wettelijke opdracht 
toch als verzekeraar kan optreden (Arbh. Gent, 18 december 1986, R. W., 
1986-87, 2380, noot HuYs, J.). Wanneer het F.A.O. verzuimt te reageren 
op het ogenblik dat een arbeidsongevallenverzekeraar hem de vernietiging 
van de polis van een werkgever meedeelt en het pas na een arbeidsongeval 
overgaat tot ambtshalve aansluiting van de betrokken werkgever met terug
werkende kracht tot zes jaar v66r het ongeval, treedt het, aldus het arbeids
hof, niet meer op als waarborgfonds maar, buiten zijn wettelijke opdracht, 
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als verzekeraar. Het F.A.O. kan in dat geval enkel aanspraak maken op de 
bijdragen die de niet-verzekerde werkgever hem verschuldigd is (zie verder, 
nr. 130), maar niet tevens op de terugbetaling van de door hem betaalde 
uitkeringen, overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet. In een 
noot bij dit arrest bekritiseert J. Huys deze zienswijze op twee gronden: 
enerzijds kan het F.A.O. wettelijk niet als verzekeraar optreden, anderzijds 
is verzekering enkel mogelijk voor toekomstige en onzekere gebeurtenissen. 
De forfaitaire berekeningswijze van de bijdragen in geval van ambtshalve 
aansluiting is trouwens onverenigbaar met de verzekeringstechniek, wat 
verklaart dat een dergelijke aansluiting kan samengaan met de terugvorde
ring van de uitgaven verricht bij een arbeidsongeval (HuYs, J., , ,Ambtshal
ve aansluiting en verzekering" (noot onder Arbh. Gent, 18 december 1986), 
R. W., 1986-87, 2382). Deze kritiek kan worden bijgetreden. Het mag dan 
al zo zijn dat het F.A.O. een fout begaat door al te lang te wachten met 
het doorvoeren van een ambtshalve aansluiting waartoe het verplicht is, het 
gevolg daarvan kan niet zijn dat het Fonds plots, buiten elke wettelijke 
grondslag om, verzekeraar wordt. De bijdragen die niet-verzekerde werkge
vers aan het F.A.O. verschuldigd zijn, zijn geen verzekeringspremies, maar 
wettelijk verschuldigde bijdragen bestemd voor de financiering van het 
Fonds. 

127. BusLAGEN - Voor de ongevallen overkomen v66r 1 januari 1988 
heeft het F.A.O. onder meer tot taak bijslagen te verlenen (art. 58bis, § 1, 
2° Arbeidsongevallenwet; oud art. 58, § 1, 7° van die wet, v66r de vervan
ging daarvan door art. 18 van het K.B. nr. 530 van 31 maart 1987). Met 
betrekking tot ongevallen na die datum gebeurt zulks door de verzekeraar 
(art. 27bis, derde lid Arbeidsongevallenwet). 

Tot die bijslagen behoort een aanpassingsbijslag. Hij bestaat in het toepas
sen op bepaalde kleine, langlopende vergoedingen van een jaarlijkse her
waarderingscoefficient en het indexeren van die vergoedingen. Het doel 
ervan is ervoor zorgen dat de personen die deze vergoedingen ontvangen, 
delen in de stijging van de welvaart en voorkomen dat hun koopkracht al 
te zeer wordt aangetast door de muntontwaarding. De aanpassingsbijslag 
wordt toegekend aan de getroffenen die een jaarlijkse vergoeding of een 
rente voor arbeidsongeschiktheid van ten minste tien procent genieten of 
aan hun rechthebbenden, wanneer zij geen aanspraak kunnen maken op de 
aanvullende bijslag (die wordt toegekend indien hun jaarlijkse vergoeding 
of rente een bepaald minimum niet bereikt) voor een bedrag dat hager is 
dan de aanpassingsbijslag (art. 6 K.B. 21 december 1971 betreffende de 
bijslagen en sociale bijstand verleend door het F.A.O.). Ben andere bijslag 
is de bijslag wegens verergering, die wordt toegekend aan de getroffene 
wiens graad van blijvende arbeidsongeschiktheid volgend uit het arbeidson
geval toeneemt na het verstrijken van de herzieningstermijn, voor zover zijn 
nieuwe graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste tien procent 
bedraagt (art. 7 K.B. 21 december 1971 betreffende de bijslagen en sociale 
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bijstand verleend door het F.A.O.). Aangezien de bijslag wegens vererge
ring geen jaarlijkse vergoeding, noch een rente is, kan geen aanpassingsbij
slag worden toegekend boven een bijslag wegens verergering (Cass., 22 mei 
1989, Soc. Kron., 1989, 386). 

128. VERGOEDINGEN BIJ VERERGERING- Voor de ongevallen overkomen 
v66r 1 januari I988 moet het F.A.O. in bepaalde gevallen de vergoedingen 
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vaststellen en uitkeren, die verschul
digd zijn wanneer een tijdelijke arbeidsongeschiktheid optreedt ingevolge 
een verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid (art. 58bis, § I, 3° 
Arbeidsongevallenwet; oud art. 58, § I, 10° van die wet v66r de vervanging 
daarvan door art. 18 van het K.B. nr. 530 van 31 maart I987). Het betreft 
tijdelijke verergeringstoestanden die zich voordoen na de herzieningster
mijn, bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste tien procent 
(art. 25bis Arbeidsongevallenwet; oud art. 25, derde lid van die wet v66r 
de vervanging daarvan door art. I van het K.B. nr. 530 van 31 maart I987). 
Voor ongevallen overkomen na I januari 1988 draagt de verzekeraar de last 
van de tijdelijke verergering die zich voordoet na de herzieningstermijn (art. 
25, derde lid Arbeidsongevallenwet). 
De vergoeding voor tijdelijke verergering moet slechts worden betaald 
indien de blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste tien procent bedraagt 
op het ogenblik dat de verergering zich voordoet. Het volstaat dus niet dat 
de blijvende arbeidsongeschiktheid na de periode van tijdelijke arbeidson
geschiktheid van een percentage lager dan tien procent, tot een percentage 
hoger dan tien procent wordt gebracht (Cass., 9 december I985, Arr. Cass., 
I985-86, 5I8; zie boven nr. 79). 

§ 2. Financiering 

129. ALGEMEEN - De artikelen 59 en 59bis van de Arbeidsongevallenwet 
geven een opsomming van de inkomsten waardoor het F.A.O. wordt 
gestijfd. 
Aileen de bijdrage van de werkgevers die verzuimen een arbeidsongevallen
verzekering af te sluiten, heeft in de hier besproken periode aanleiding 
gegeven tot gepubliceerde rechtspraak. 

130. BIJDRAGEN VAN IN GEBREKE BLIJVENDE WERKGEVERS- De werkge
vers die verzuimen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bij een 
gemachtigde verzekeraar, worden ambtshalve aangesloten bij het F.A.O. 
en zijn aan dit laatste een bijdrage verschuldigd (art. 59, 5° Arbeidsongeval
lenwet). 
De werkgever is de bijdrage voor ambtshalve aansluiting verschuldigd voor 
iedere werknemer die in de loop van een kalendermaand in dienst is of was. 
De jaarlijkse bijdrage is gelijk aan tweeeneenhalf procent van de jaargrens 
die toegepast wordt op het basisloon voor de vaststelling van de vergoedin-
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gen en renten (art. 59, eerste en tweede lid K.B. 21 december 1971 boudende 
uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet). De bij
drage wordt derbalve niet berekend op bet werkelijk verdiende loon van de 
werknemers (Arbb. Gent, 5 mei 1983, R. W., 1983-84, 1423 (verkort), 
J. T. T., 1985, 208 en T.S.R., 983, 389). Van de berekening op de jaargrens 
van bet basisloon kan niet worden afgeweken omdat de werknemers slecbts 
deeltijds tewerkgesteld waren (Arbb. Antwerpen, 16 september 1987, Limb. 
Rechtsl., 1988, 13). Deze berekeningswijze van de bijdrage voor ambtsbalve 
aansluiting belet natuurlijk niet dat ten aanzien van deeltijdse werknemers 
de vergoeding voor blijvende arbeidsongescbiktbeid zal worden berekend 
op een voltijds loon, de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongescbiktbeid 
op bet werkelijk verdiende loon voor de deeltijdse prestaties (zie boven, nr. 
100). 

AFDEL!NG 3 

PROCEDURE 

§ 1. Aangifte van bet arbeidsongeval 

131. ALGEMEEN- De procedure van aangifte van een arbeidsongeval werd 
in de bier besproken periode gewijzigd door de Wet van 1 augustus 1985 
boudende sociale bepalingen (B.S., 6 augustus 1985) en bet K.B. nr. 530 
van 31 maart 1987 (B.S., 16 april 1987). Een aantal van de verder vermelde 
recbterlijke uitsptaken bebben dan ook betrekking op de teksten zoals die 
van kracbt waren v66r die wetswijzigingen. In de mate dat zij, mutatis 
mutandis, hun waarde bebouden ten aanzien van de nieuwe versie van de 
bepalingen, worden zij zonder bijkomende vermelding besproken. 

132. BEGINSEL - De werkgever of zijn aangestelde is verplicbt ieder 
ongeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van de Arbeidsongevallen
wet, aan te geven bij de bevoegde verzekeraar en bij de inspecteur bevoegd 
inzake de arbeidsveiligbeid, binnen tien werkdagen na bet ongeval (art. 62, 
eerste lid Arbeidsongevallenwet en art. 1 K.B. 28 december 1971 tot 
vaststelling van bet model en de termijn van aangifte van een arbeidsonge
val). 

De Arbeidsongevallenwet bevat geen expliciete sancties op laattijdige aan
gifte van bet ongeval (Arbb. Luik, 10 juni 1985, J. T. T., 1985, 403, noot). 
Wei kan een laattijdige aangifte resulteren in bet verlies van bet vermoeden 
van ongeval (zie boven, nr. 21). 

133. WEIGERING OF TWIJFEL- WAARSCHUWING VAN HET F.A.O.- De 
verzekeraar die weigert bet ongeval ten laste te nemen of die oordeelt dat 
er twijfel bestaat inzake de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op bet 
ongeval, waarscbuwt binnen dertig kalenderdagen die volgen op de ont-
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vangst van de verklaring, het F.A.O .. Het F.A.O. kan een onderzoek 
instellen naar de oorzaken en omstandigheden van het ongeval en maakt 
dan proces-verbaal op (art. 63, § 1, eerste lid Arbeidsongevallenwet). 

Ben afschrift van het proces-verbaal wordt gezonden aan de verzekeraar, 
aan de getroffene of zijn rechthebbende en aan de verzekeringsinstelling 
waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeen
komstig de wetgeving inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit (art. 63, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 

134. WEI GERING OF TWIJFEL - W AARSCHUWING VAN DE ZIEKTEVERZEKE
RAAR - Wanneer de verzekeraar oordeelt dat er twijfel bestaat over de 
toepassing van de Arbeidsongevallenwet op een ongeval of zo hij weigert 
het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, waarschuwt hij binnen 
dertig kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de verklaring, de 
verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is 
ingeschreven overeenkomstig de wetgeving inzake de verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit (art. 63, § 2, eerste lid Arbeidsongevallenwet). 
Die kennisgeving, vergezeld van een afschrift van de aangifte van het 
ongeval, geldt als een verklaring van arbeidsongeschiktheid die tijdig bij de 
verzekeringsinstelling werd ingediend (art. 63, § 2, tweede lid Arbeidsonge
vallenwet). Dit laatste is zelfs het geval wanneer de arbeidsongevallenverze
keraar de ziekteverzekeraar laattijdig, d.i. buiten de voornoemde termijn 
van dertig dagen, op de hoogte brengt van de niet-erkenning van het ongeval 
als arbeidsongeval (Arbh. Luik, 8 december 1987, J.T.T., 1988, 421). 

De verplichting om de ziekteverzekeraar te waarschuwen wanneer er twijfel 
bestaat over de toepassing van de Arbeidsongevallenwet of wanneer het 
ongeval niet als een arbeidsongeval wordt erkend, wordt door de recht
spraak vrij streng opgevat. 

Vooreerst wordt aangenomen dat de verplichting tot kennisgeving, in 
tegenstelling met wat de termen van artikel 63, § 2 van de Arbeidsongeval
lenwet zouden kunnen laten vermoeden, niet enkel geldt wanneer de verze
keraar weigert ,het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen", maar 
telkens wanneer hij vergoeding weigert. De reden waarom de verzekeraar 
weigert tegemoet te komen, doet niet ter zake (zie vorig overzicht, T.P.R., 
1984, 1217, nr. 132). Zo geldt de waarschuwingsplicht ook wanneer de 
verzekeraar weigert de gevraagde arbeidsongevallenvergoeding te betalen 
wegens verjaring (Cass., 7 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 736, Pas., 
1983, I, 647, R. W., 1983-84, 924, J. T. T., 1983, 382 en Soc. Kron., 1983, 
182). 

Anderzijds worden excuses voor het niet of niet-tijdig waarschuwen van de 
verzekeringsinstelling, niet gemakkelijk aanvaard. Zo doet b.v. de omstan
digheid dat het aangifteformulier de naam van de ziekteverzekeraar niet 
vermeldt, geen afbreuk aan de meldingsverplichting. Het volstaat in dat 
geval voor de verzekeraar niet de getroffene naar diens verzekeringsinstel-
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ling te verwijzen (Cass., 7 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 736, Pas., 
1983, I, 647, J.T.T., 1983, 382, Soc. Kron., 1983, 182 en R. W., 1983-84, 
924; Arbh. Brussel, 15 september 1986, J. T. T., 1986, 411). De getroffene 
kan immers verhinderd of slordig zijn. 

Toch zijn in de rechtspraak pogingen ondernomen om de diligente arbeids
ongevallenverzekeraar te vrijwaren voor de zware sanctie die niet-tijdige 
melding aan de ziekteverzekeraar meebrengt, met name het recht van deze 
laatste om zijn uitgaven op de arbeidsongevallenverzekeraar te verhalen (zie 
over die sanctie verder in dit nummer). Zo aanvaardde de Arbeidsrechtbank 
te Namen overmacht in een geval waarin de verzekeraar tevergeefs al het 
nodige had gedaan om de identiteit van de ziekteverzekeraar te achterhalen 
(Arbrb. Namen, 20 mei 1987, J. T. T., 1988, 83). Het Arbeidshofte Antwer
pen nam aan dater overmacht is, wanneer de getroffene verzuimde de naam 
van de ziekteverzekeraar mee te delen, hij hiervan door de arbeidsongeval
lenverzekeraar binnen de termijn waarin die de kennisgeving aan de ziekte
verzekeraar moest doen, op de hoogte werd gebracht, terzelfdertijd als van 
het feit van de betwisting, en hij zelf dit bericht aan het ziekenfonds 
bezorgde en zulks aan de arbeidsongevallenverzekeraar meedeelde. De ratio 
legis van de waarschuwingsverplichting, aldus het arbeidshof, is immers dat 
de getroffene niet door het feit dat hij heeft verzuimd zijn ziekteverzekeraar 
te waarschuwen, omdat hij dacht betaling te zullen bekomen op basis van 
de Arbeidsongevallenwet, tussen twee stoelen komt te vallen als hem later 
wordt meegedeeld dat er geen arbeidsongeval was (Arbh. Antwerpen, afd. 
Hasselt, 12 december 1984, J. T. T., 1985, 204, noot en De Verz., 1985, 693, 
noot L.V.G.). L.V.G. onderstreept in zijn noot onder dit arrest dat de 
oplossing die daarin wordt voorgestaan weliswaar geen steun vindt in de 
wettekst, maar in overeenstemming is met de geest van de wet. Wanneer 
men die redenering doortrekt, zou het volstaan dat de ziekteverzekeraar 
door de getroffene werd gewaarschuwd, opdat de sanctie op het niet-nale
ven van de waarschuwingsplicht door de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
van toepassing zou zijn. Het Hof van Cassatie is echter niet zo ver willen 
gaan. De arbeidsongevallenverzekeraar moet zelf de kennisgeving aan de 
ziekteverzekeraar doen. De sanctie die artikel 63 van de Arbeidsongevallen
wet verbindt aan de niet-uitvoering door de arbeidsongevallenverzekeraar 
van zijn verplichting tot waarschuwing van het ziekenfonds van de getroffe
ne, wordt niet opgeheven door de omstandigheid dat deze laatste zelf zijn 
ziekenfonds op de hoogte heeft gebracht (Cass., 14 december 1987, Arr. 
Cass., 1987-88, 490, Pas., 1988, I, 457, R. W., 1987-88, 1405 en J.T.T., 
1988, 69 ). 

Eveneens ter bescherming van de niet-nalatige arbeidsongevallenverzeke
raar gaat bepaalde rechtspraak ervan uit dat de termijn waarbinnen de 
arbeidsongevallenverzekeraar die weigert een ongeval ten laste te nemen, 
daarvan de ziekteverzekeraar van de getroffene dient te waarschuwen, pas 
begint te lopen bij de ontvangst van een volledige ongevalsaangifte, zijnde 
een aangifte die vermeldt bij welke verzekeringsinstelling de getroffene is 
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aangesloten in het raam van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Wanneer men de termijn waarover de verzekeraar beschikt om de kennisge
ving te doen, doet lopen vanaf de ontvangst van een onvolledige aangifte, 
maakt men die termijn variabel en onzeker (Arbh. Bergen, 16 maart 1989, 
J. T. T., 1989, 368, noot). 

De termijn waarover de arbeidsongevallenverzekeraar beschikt om de ziek
teverzekeraar te waarschuwen, bedroeg v66r de wijziging van artikel63 van 
de Arbeidsongevallenwet door het K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, twee 
weken. Omdat het voor de arbeidsongevallenverzekeraars in veel gevallen 
onmogelijk bleek binnen een dergelijk korte termijn de identiteit van de 
ziekteverzekeraar te achterhalen, indien die niet spontaan door de getroffe
ne was opgegeven, verlengde het voornoemde volmachtenbesluit deze ter
mijn tot dertig dagen (VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, 
De Boeck, 1989, 106). De termijn vangt aan op het ogenblik van de 
ontvangst van de verklaring van ongeval. Hetzelfde aanvangstijdstip geldt 
wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar een aanvankelijk door hem er
kend ongeval naderhand weigert (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 
1986, 417; dit werd oak vroeger al aanvaard: zie vorig overzicht, T.P.R., 
1984, nr. 132, 1219). 

De inhoud van de kennisgeving aan de ziekteverzekeraar is aan geen 
vormvereisten gebonden. W anneer de arbeidsongevallenverzekeraar aan de 
ziekteverzekeraar van het slachtoffer laat weten dat de gegevens waarover 
hij beschikt niet volstaan om een stand punt in te nemen, is hiermee voldaan 
aan de kennisgevingsvereiste (Arbh. Luik, 5 oktober 1984, T.S.R., 1985, 
329). 

De sanctie bij niet-tijdige kennisgeving is vrij zwaar. De vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit, zijn door de verzekeraar die nalaat de waarschuwing 
tijdig te doen, verschuldigd vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid 
tot en met de dag van de verklaring, aan de werknemer die, buiten de 
aangifteformaliteit, de voorwaarden vervult om ze te bekomen. De vergoe
dingen wegens arbeidsongeschiktheid worden aan de getroffene betaald 
door de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, die ze rechtstreeks verhaalt op de arbeidsongevallenverzekeraar (art. 
63, § 2, derde lid Arbeidsongevallenwet). Dit verhaal gebeurt als indeplaats
gestelde in de rechten van de getroffene, rechthebbende in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, overeenkomstig artikel 76quater, § 2, vier de lid van 
de Z.I.V.-Wet (Cass., 14 december 1987, Arr. Cass., 1987-88, 490, Pas., 
1988, I, 457, R. W., 1987-88, 1405 en J.T.T., 1988, 69; dit arrest handelt 
nag over art. 70, § 2, vierde lid van de Z.I.V.-Wet, dat v66r 1 januari 1989 
dezelfde bepaling omtrent de indeplaatsstelling bevatte). 

De arbeidsongevallenverzekeraar moet onmiskenbaar alleen de arbeidson
geschiktheidsuitkeringen van de ziekteverzekering ten laste nemen, niet 
tevens de kosten van medische verzorging (Arbrb. Charleroi, 17 april1986, 

1394 



o __ L ---- -- - ------ ---- ----- ----- -----------~ '--=- _;-_-_-::._:_-~ =~-

onuitg., vermeld door SIMAR, N., ,Sur l'article 63 de la loi du 10 avril 
1971", (noot onder Arbh. Luik, 25 april 1988), J.L.M.B., 1988, 1164). 
Op de verschuldigde bedragen is niet van rechtswege de wettelijke interest 
van artikel 42 van de Arbeidsongevallenwet verschuldigd (zie nr. 105). De 
plaats en de context van artikel 42 maken immers duidelijk dat de aldaar 
bepaalde wettelijke interest betrekking heeft op de schadeloosstelling ver
schuldigd krachtens de Arbeidsongevallenwet. De vordering van de ziekte
verzekeraar is geen regresvordering of subrogatoire vordering, maar een 
eigen vordering die rechtstreeks steunt op artikel 63 van de Arbeidsongeval
Ienwet en betrekking heeft op ziekteuitkeringen. W el kan op de gevorderde 
bedragen na ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd zijn (Arbrb. 
Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 417). 

135. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSGRAAD - WAAR
SCHUWING VAN DE ZIEKTEVERZEKERAAR - Zo een wijziging optreedt in 
de graad van arbeidsongeschiktheid die aan de door het arbeidsongeval 
getroffene is toegekend, is de arbeidsongevallenverzekeraar ertoe gehouden 
de ziekteverzekeraar binnen een bepaalde termijn volgend op de dag waarop 
de wijziging van de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, te waarschuwen, 
net zoals in geval van weigering het ongeval ten laste te nemen of in geval 
van twijfel over de toepassing van de Arbeidsongevallenwet (art. 63, § 2, 
vierde lid Arbeidsongevallenwet). De termijn waarover de arbeidsongeval
lenverzekeraar voor die kennisgeving beschikt, bedroeg v66r de wijziging 
van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet door het K.B. nr. 530 van 31 
maart 1987 drie dagen. Thans bedraagt hij zeven dagen. 

Voor de getroffene is het voldoende dat hij zijn ongeschiktheid meldt aan 
de arbeidsongevallenverzekeraar. Als gerechtigde op arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering is hij door de 
aangifte aan de arbeidsongevallenverzekeraar vrijgesteld van aangifte aan 
de adviserend geneesheer van zijn ziekteverzekeraar (art. 3 K.B. 31 decem
ber 1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering). Deze kennisgeving volstaat voor de gehele duur 
van de arbeidsongeschiktheid. Het komt de arbeidsongevallenverzekeraar 
toe de ziekteverzekeraar van het slachtoffer op de hoogte te brengen van 
wijzigingen in de graad van arbeidsongeschiktheid (Arbh. Luik, 20 mei 
1985, Soc. Kron., 1985, 270 en J.T.T., 1986, 29). 
De kennisgeving moet niet alleen gebeuren bij een eigenlijke wijziging van 
de arbeidsongeschiktheidsgraad, maar ook wanneer er sprake is van gene
zing van de getroffene (Cass., 4 januari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 575 en 
Pas., 1982, I, 563; Arbh. Luik, 25 april1988, J.L.M.B., 1988, 1163, noot 
SIMAR, N.). Vereist is echter wei dat de wijziging in de arbeidsongeschikt
heidsgraad tot gevolg kan hebben dat de ziekteverzekeraar tot betaling van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van het arbeidsongeval kan 
gehouden zijn. Wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar de getroffene 
voor de gevolgen van een arbeidsongeval vergoedt, is hij niet verplicht de 

1395 



ziekteverzekeraar die later uitkeringen betaalt wegens een ander ongeval dat 
niets met het eerste heeft te maken, op de hoogte te brengen dat de aan de 
getroffene toegekende ongeschiktheidsgraad na consolidatie is gewijzigd 
(Cass., 3 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 907 en Pas., 1986, I, 824). 

Het feit dat het slachtoffer zelf tijdig zijn arbeidsongeschiktheid bij zijn 
ziekenfonds heeft aangegeven, volstaat niet om de arbeidsongevallenverze
keraar vrij te stellen van zijn verplichting het ziekenfonds in te lichten bij 
elke wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid (Cass., 6 maart 1989, 
J. T. T., 1989, 363, noot). En natuurlijk volstaat het niet dat een beslissing 
tot werkhervatting door de arbeidsongevallenverzekeraar enkel aan de 
getroffene wordt betekend (Arbh. Bergen, 26 februari 1988, Soc. Kron., 
1988, 386 (verkort)). 

De vraag rijst of in geval van verzuim van de verzekeraar tijdig een wijziging 
van de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene aan de ziektever
zekeraar mee te delen, de sanctie van toepassing is die geldt in geval van 
verzuim van de kennisgeving bij weigering het ongeval als een arbeidsonge
val te erkennen en bij twijfel over de toepassing van de Arbeidsongevallen
wet. De wet legt die sanctie in ieder geval niet expliciet op: de verplichting 
tot kennisgeving van een wijziging van de arbeidsongeschiktheidsgraad, 
vormt het vier de lid van artikel 63, § 2 van de Arbeidsongevallenwet en 
wordt voorafgegaan door de sanctie op het verzuim van kennisgeving bij 
twijfel of weigering, zonder dat daarnaar in het vierde lid uitdrukkelijk 
wordt verwezen. 

Sommige rechtspraak heeft uit het feit dat de Arbeidsongevallenwet aldus 
geen uitdrukkelijke sanctie verbindt aan de niet-naleving door de arbeidson
gevallenverzekeraar van de meldingsplicht in geval van wijziging van de 
graad van arbeidsongeschiktheid, afgeleid dat de sanctie verbonden aan de 
niet-naleving van de meldingsplicht in geval van twijfel over de toepasselijk
heid van de Arbeidsongevallenwet of in geval van weigering het ongeval ten 
laste te nemen, niet kan worden toegepast (Arbrb. Mechelen, 24 oktober 
1988, J. T. T., 1989, 116). Het Hof van Cassatie was echter van mening dat 
de sanctie, die erin bestaat dat de ziekteverzekeraar op de nalatige arbeidson
gevallenverzekeraar de door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die de eerstgenoemde zal uit
betaald hebben, kan verhalen, ook van toepassing is wanneer de arbeidson
gevallenverzekeraar nalaat de verzekeringsinstelling binnen de gestelde ter
mijn op de hoogte te brengen van een wijziging in de arbeidsongeschikt
heidsgraad (Cass., 27 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 803, Pas., 1984, 
I, 736, J.T.T., 1984, 389, Soc. Kron., 1984, 136 en T.S.R., 1984, 357 
(samenvatting)). De uitkeringen kunnen door de ziekteverzekeraar worden 
teruggevorderd tot op de dag waarop hij op de hoogte werd gebracht van 
de wijziging in de gezondheidstoestand (Arbh. Luik, 25 april 1988, Rev. 
Liege, 1988, 1163, noot SIMAR, N.) 
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§ 2. Homologatie/bekrachtiging 

136. HOMOLOGATIE- V66r de wijziging van artikel65 van de Arbeidson
gevallenwet door het K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, waren de partijen 
verplicht de overeenkomsten betreffende de voor het arbeidsongeval ver
schuldigde vergoedingen ter homologatie aan de arbeidsrechtbank voor te 
leggen. De overeenkomsten dienden, op straffe van nietigheid, met redenen 
omkleed te zijn en het basisloon, de aard van de letsels, de graad van 
arbeidsongeschiktheid en de datum van de consolidatie te vermelden. De 
homologatieprocedure werd op verzoek van de meest gerede partij in de 
raadkamer behandeld (art. 65, oud eerste en zesde lid Arbeidsongevallen
wet). De homologatieproblematiek gaf ook in de hier behandelde periode 
tot enkele betwistingen aanleiding (zie ook VAN LIMBERGEN, G., ,De 
overeenkomst betreffende de door een arbeidsongeval verschuldigde ver
goeding", Soc. Kron., 1987, 33-43). 

Vooreerst werd gediscussieerd over de binding van nog niet gehomologeerde 
overeenkomsten. Geoordeeld werd dat, aangezien de bepalingen van de 
Arbeidsongevallenwet die de aan de getroffene toekomende schadevergoe
ding regelen, de openbare orde raken, de wettelijke vergoedingen wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid slechts rechtsgeldig kunnen worden vastge
legd door de homologatie van een akkoord tussen partijen of door een in 
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Steeds moet dus de 
rechter ambtshalve hebben nagegaan of de wet werd nageleefd (zie over het 
van openbare orde zijn, hoven nr. 18). Bike aan de rechterlijke beslissing 
voorafgaande verbintenis of akkoord kan derhalve betwist worden, zonder 
dat dit recht kan worden verzaakt (Arbh. Antwerpen, 15 januari 1985, 
J.T.T., 1985, 203, noot). 

Om dezelfde reden werd de instemming van de behandelende geneesheer 
van het slachtoffer van een arbeidsongeval met de door de arbeidsongeval
lenverzekeraar voorgestelde arbeidsongeschiktheidsgraad, geacht niet te
genwerpelijk te zijn aan de getroffene: een akkoord wordt slechts geldig na 
homologatie door de rechtbank (Arbh. Luik, 6 oktober 1983, J. T. T., 1984, 
149). 

Het vijfde lid van de vroegere versie van artikel 65 van de Arbeidsongeval
Ienwet bepaalde dat tegen de homologatieakte geen hoger beroep kon 
worden aangetekend. Aan de behoefte die in bepaalde gevallen bestond om 
een gehomologeerde overeenkomst ongedaan te maken of te wijzigen, 
moest derhalve op een andere wijze worden tegemoet gekomen. 

Zo werd aangenomen dat een door de arbeidsrechtbank gehomologeerde 
overeenkomst kon vernietigd worden wanneer zij aangetast was door dwa
ling of bedrog, of wanneer zij strijdig werd geacht met bepalingen van de 
Arbeidsongevallenwet die van openbare orde zijn. Aldus werd een gehomo
logeerde overeenkomst nietig verklaard wegens dwaling omtrent de graad 
van arbeidsongeschiktheid (Arbrb. Charleroi, 20 januari 1983, R.G.A.R., 
1985, nr. 10.937). Hetzelfde kon gebeuren wanneer na de homologatie zou 
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gebleken zijn dat de getroffene het ongeval waarbij hij om het leven kwam, 
opzettelijk veroorzaakt had en de arbeidsongevallenverzekeraar het slacht
offer was geweest van een verschoonbare dwaling. Wanneer evenwel het 
bewijs van een zelfmoord niet werd geleverd en de verzekeraar bovendien 
alle informatie hieromtrent reeds v66r het sluiten van de overeenkomst had 
kunnen vinden in het geseponeerde strafdossier, werd er geacht geen ruimte 
te zijn voor vernietiging (Arbh. Antwerpen, 19 september 1986, R. W., 
1986-87' 1409). 

Anderzijds gebeurde het ook dat feitelijke vergissingen slopen in een 
gehomologeerde overeenkomst. De Arbeidsrechtbank te Tongeren wees 
erop dat een akte van homologatie niet bij vonnis kon worden verbeterd, 
omdat een dergelijke akte geen beslissing is in de zin van artikel 793 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek 
overigens bij een verbetering van een beslissing verbiedt de daarin bevestig
de rechten te wijzigen. Wei kon, wanneer de vergissing veroorzaakt werd 
door een verschoonbare dwaling, het desbetreffende gedeelte van de over
eenkomst bij vonnis ontbonden worden zoals een gewone overeenkomst en 
van die ontbinding melding worden gemaakt op de kant van de deels 
vernietigde akte van homologatie (Arbrb. Tongeren, 4 september 1984, 
J.T.T., 1985, 414 en R. W., 1985-86, 1503 (verkort); het vonnis heeft het 
aanvankelijk over ontbinding van de overeenkomst, maar gewaagt in zijn 
beschikkend gedeelte van vernietiging wegens dwaling). Op die marrier kon 
echter aileen een feitelijke of materit:He vergissing in een gehomologeerde 
overeenkomst worden hersteld. Indien de arbeidsrechtbank een overeen
komst homologeerde waarin het basisloon door een foutieve toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet verkeerd werd bepaald, is dit geen materiele 
vergissing, maar een verkeerde toepassing van de wet, die achteraf niet kan 
wordenhersteld (Arbrb. Gent, 19november 1984, De Verz., 1985,421, noot 
L.V.G.). Het Arbeidshof te Gent was van mening dat de arbeidsrechtbank 
wel bevoegd was om kennis te nemen van een vordering tot verbetering van 
een materiele vergissing in een homologatie-akkoord. Het kwalificeerde 
echter een vordering, die ertoe strekte een homologatievonnis te doen 
verbeteren waarin veronachtzaamd was de jaargrens toe te passen op het 
basisloon, dat deze grens overschreed, als een vordering tot gedeeltelijke 
vernietiging van het gehomologeerde akkoord op grond van een onjuiste 
toepassing van de Arbeidsongevallenwet (Arbh. Gent, 16 januari 1986, 
R. W., 1986-87, 1509 (verkort) en J.T.T., 1986, 414). 

137. BEKRACHTIGING VAN OVEREENKOMSTEN- Sinds 1 januari 1988 is er 
geen sprake meer van homologatie van de vergoedingsovereenkomsten door 
de arbeidsrechtbank, maar heeft het F.A.O. tot taak de overeenkomst 
tussen de partijen betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde 
vergoedingen te bekrachtigen (art. 58, § 1, 13° Arbeidsongevallenwet). De 
partijen zijn inderdaad verplicht de overeenkomsten betreffende de voor het 
arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen ter bekrachtiging aan het 
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F.A.O. over te leggen (art. 65, eerste lid Arbeidsongevallenwet). Het 
F.A.O. gaat slechts over tot bekrachtiging van het akkoord, nadat het heeft 
vastgesteld dat het ongeval overeenkomstig de bepalingen van de Arbeid
songevallenwet geregeld werd (art. 65, vijfde lid Arbeidsongevallenwet). 
De bevoegdheidsverschuiving van de arbeidsgerechten naar het F .A. 0. 
wordt in het Verslag aan de Koning gemotiveerd door de wens de rechten 
van de getroffenen en hun rechthebbenden beter te beschermen en een 
omslachtige procedure voor de arbeidsrechtbank te vermijden (Verslag aan 
de Koning voorafgaand aan het K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, B.S., 16 
april1987). Dat vroeger de homologatieprocedure de rechten van de betrok
kenen onvoldoende zou hebben beschermd en de procedure onbevredigend 
zou zijn verlopen, lijkt niet helemaal juist te zijn. Bovendien roept de nieuwe 
regeling tal van vragen op, b.v. omtrent de juridische aard van de bekrachti
ging door het F.A.O., die geen uitvoerbare titel verleent, noch een admini
stratieve rechtshandeling is (PUTTENEERS, A., ,F.A.O.: De bekrachtiging 
van de akkoorden", Verzekeringswereld, 1988, oktober, 52-62; zie ook 
LEBE-DESSARD, V., ,La procedure et le F.A.O. des accidents du travail", 
in Chroniques de droit a !' usage du Palais, Tome IV: Risque projessionnel 
-Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 43 - 44). 

§ 3. Bevoegdheid en rechtspleging 

138. MATERIELE BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK- De arbeidsrecht
bank neemt kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van 
schade voortkomende uit arbeidsongevallen of betreffende de toelagen 
toegekend door het F.A.O. (art. 579, 1° en 3° Ger. W.). Artikel64 van de 
Arbeidsongevallenwet, dat opnieuw werd ingevoerd door het K.B. nr. 530 
van 31 maart 1987, heeft de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank uitge
breid tot een hele reeks andere vorderingen die betrekking hebben op de 
arbeidsongevallenregeling (op de vorderingen met betrekking tot de bijdra
gen voor het F.A.O. die ten laste vallen van de werkgevers na, tot kennisne
ming waarvan de arbeidsrechtbank voordien al bevoegd was): de premies 
verschuldigd door de reders, de bijdragen verschuldigd door de werkgevers 
die verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten bij een gemachtigde 
verzekeraar, de bedragen verhaald op de verzekeraars en werkgevers die in 
gebreke blijven, de prestaties waarvoor het F.A.O. in de rechten wordt 
gesteld van de betrokkenen die hun prestaties niet volledig met een pensioen 
mogen samenvoegen ... 

In de periode die door dit overzicht wordt bestreken, is meermaals de vraag 
aan de orde gekomen of de arbeidsrechtbank ook bevoegd is om kennis te 
nemen van geschillen betreffende arbeidsongevallen overkomen aan te
werkgestelde werklozen en, in het bevestigend geval, tegen wie tewerkgestel
de werklozen hun vordering moeten richten. Deze problematiek wordt 
behandeld in nr. 4 van dit overzicht. 

De vordering die de arbeidsongevallenverzekeraar op grond van zijn ver-
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haalrecht heeft tegen de aansprakelijke voor het arbeidsongeval of diens 
verzekeraar (zie nrs. 115 e.v.), behoort niet tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank (Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 12 april 1983, f. T. T., 
1984, 14). Ten onrechte oordeelde de Arbeidsrechtbank te Luik dat een 
dergelijke regresvordering ook niet bij wijze van een eis in tussenkomst voor 
de arbeidsrechtbank kan worden gebracht, omdat de regresvordering niet 
samenhangend of verknocht is met de vordering van het slachtoffer op basis 
van de Arbeidsongevallenwet (Arbrb. Luik, 5 september 1985, R.G.A.R., 
1987, nr. 11.198). Weliswaar behoort de verhaalsvordering van de arbeid
songevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde of diens verzekeraar 
niet tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, toch zijn de 
arbeidsgerechten bevoegd om kennis te nemen van een dergelijke vordering, 
wanneer zij bij wijze van tussenvordering voor hen aanhangig wordt ge
maakt. In dat geval wordt de bevoegdheid van de rechtbank, die bepaald 
is door de hoofdvordering, uitgebreid tot aangelegenheden die in de regel 
niet tot zijn bevoegdheid behoren (Arbrb. Bergen, 18 december 1986, 
T.S.R., 1988, 319 en R.G.A.R., 1987, nr. 11.314; zie LAENENS, J., 
,Overzicht van de rechtspraak (1970-1978) De bevoegdheid", T.P.R., 
1979, 336, nr. 189). 
Geschillen tussen de verzekeraar en de werkgever betreffende de verplichtin
gen van deze laatste, behoren duidelijk niet tot de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank (VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De 
Boeck, 1989, 97). 

De arbeidsrechtbank is ook bevoegd om kennis te nemen van geschillen 
omtrent de schadeloosstelling van arbeidsongevallen die beheerst worden 
door de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel (art. 19 Arbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel). Overheidspersoneel dat het slachtoffer wordt 
van een arbeidsongeval kan zich, zodra hieromtrent een geschil ontstaat en 
zonder de afhandeling van de administratieve procedure te moeten afwach
ten, rechtstreeks wenden tot de arbeidsrechtbank (Arbrb. Namen, 9 april 
1986, fur. Liege, 1986, 407; Arbrb. Brussel, 9 juni 1987, f. T. T., 1987, 423), 
zonder dat de betrokkene verplicht is de termijn nate Ieven waarbinnen een 
administratief beroep mogelijk is tegen de beslissing van de Administratieve 
Gezondheidsdienst (Arbh. Brussel, 28 oktober 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 
11.316). In dezelfde zin kan de getroffene zich tot de arbeidsrechtbank 
wenden, indien de administratieve procedure blijft aanslepen en bovendien 
blijkt dat het betrokken bestuur aanstuurt op verjaring (Arbrb. Hoei, 26 
februari 1986, fur. Liege, 1986, 405). 

De vergoeding voor een ongeval overkomen aan een rijkswachter in actieve 
dienst wordt beheerst door de samengeordende wetten inzake de vergoe
dingspensioenen, die voorzien in een bijzondere administratieve rechtsple
ging, zodat de arbeidsgerechten onbevoegd zijn om kennis te nemen van 
geschillen die hieruit voortvloeien (Arbh. Gent, 7 maart 1985, f. T. T., 1985, 
500 en T.S.R., 1986, 90). 
Een vordering die steunt op een gemeenrechtelijke polis met betrekking tot 
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vrijwillige brandweerlieden, welke aan dezen een scbadeloosstelling waar
borgt die ten minste dezelfde is als die welke verscbuldigd zou zijn bij 
toepassing van de Arbeidsongevallenregeling in de publieke sector, is een 
vordering die gebaseerd is op een gemeenrecbtelijke verzekering tegen 
ongevallen. De omstandigbeid dat de scbadeloosstelling waarin een dergelij
ke verzekering voorziet, kracbtens een voorscbrift van bet K.B. van 6 mei 
1971 ten minste gelijk moet zijn aan de uitkeringen die aan door een 
arbeidsongeval getroffenen toekomen, heeft niet tot gevolg dat de polis 
opgelegd is door een wettelijke regeling krachtens welke arbeidsongevallen
vergoedingen worden toegekend. De arbeidsrechtbank is dan oak niet op 
grand van art. 579, 1° van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd om van die 
vordering kennis te nemen (Cass., 19 december 1988, J. T. T., 1989, 175 en 
J. T., 1989, 437). 

139. MATERIELE BEVOEGDHEID STRAFRECHTER- De strafrechter doet in 
de regel geen uitspraak over aangelegenheden die betrekking hebben op de 
toepassing van de Arbeidsongevallenwet. 

Vooreerst bepaalt de wet dat de rechtsvordering tot betaling of tot herzie
ning van de vergoedingen bepaald bij de Arbeidsongevallenwet in geen geval 
voor de strafrechter kan worden gebracht. Het instellen van die rechtsvorde
ring is onafhankelijk van het instellen van de publieke rechtsvordering 
waartoe het ongeval aanleiding kan geven (art. 74, eerste lid Arbeidsonge
vallenwet). Prejudicii:ile geschillen die rijzen voor de strafrechter in verband 
met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet, worden beslecht door het 
arbeidsgerecht (art. 74, tweede lid Arbeidsongevallenwet; zie oak CLESSE, 
J., ,La reparation des accidents du travail et Ia responsabilite civile", 
R.G.A.R., 1984, nr. 10.797, randnummers 15-20). Zulks is b.v. het geval 
wanneer moet uitgemaakt worden of een verkeersongeval een arbeidsonge
val sensu stricto dan wei een ongeval op de arbeidsweg is (Arbh. Luik, 13 
mei 1985, Jur. Liege, 1986, 353). Er is oak een prejudicieel geschil wanneer 
voor de strafrechter tussen de partijen betwisting is gerezen over de vraag 
of een burgerlijke partij als recbthebbende van de getroffene van een 
arbeidsongeval moet worden aangemerkt in de zin van art. 46, § 1 van de 
Arbeidsongevallenwet (Gent, 15 april1983, R. W., 1983-84, 1771). Dit geldt 
oak wanneer voor het strafgerecht een betwisting ontstaat tussen de derde
aansprakelijke voor het ongeval en de gesubrogeerde arbeidsongevallenver
zekeraar over de omvang van bet verhaalrecht van deze Iaatste (Gent, 23 
maart 1984, R. W., 1984-85, 1295). 
Wei kan de strafrechter uitspraak doen over de burgerlijke-partijstelling van 
de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de werknemer van de verzekerde die 
opzettelijk het arbeidsongeval veroorzaakte. Ben dergelijke vordering dient 
ontvankelijk verklaard te worden (Cass., 10 mei 1989, R.D.P., 1989, 889, 
noot). 
De beslissing van de strafrechter over de burgerlijke recbtsvordering heeft 
slechts gezag van rechterlijk gewijsde voor zover de vordering tussen 
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dezelfde partijen bestaat (zie hoven, nr. 24). Het vonnis van de correctionele 
rechtbank waarin uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke vordering van 
de nabestaanden tegen de aansprakelijke derde, is dan oak niet tegenwerpe
lijk aan de arbeidsongevallenverzekeraar die toen geen partij in het geding 
was (Cass., 16 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 43, Pas., 1986, I, 41 
en T.S.R., 1986, 598). 
Zolang omtrent de feiten die het arbeidsongeval vormen een publieke 
vordering voor de strafgerechten hangende is, moet de arbeidsrechtbank de 
behandeling van de zaak opschorten op grand van artikel4 van de Vooraf
gaande Titel van het W etboek van Strafvordering: le criminel tient le civil 
en etat (Arbrb. Namen, 9 april 1986, Jur. Liege, 1986, 407). 
De strafrechter van zijn kant moet niet de afhandeling van de zaak voor 
de arbeidsgerechten afwachten, vooraleer uitspraak te mogen doen over de 
publieke vordering. Er bestaat niet zo iets als ,Le social tient le criminel 
en etat" (CLESSE, J., , ,La reparation des accidents du travail et la responsa
bilite civile", R.G.A.R., 1984, nr. 10.797, randnummer 15). 

140. KoRT GEDING- Oak de voorzitter van de arbeidsrechtbank, zetelend 
in kart geding, is bevoegd kennis te nemen van bepaalde geschillen inzake 
arbeidsongevallen. De rechter in kart geding is echter slechts bevoegd 
wanneer de zaak spoedeisend is (art. 584, tweede lid Ger. W.). Hij is 
onbevoegd wanneer de beweerde spoedeisendheid te wijten is aan inertie van 
de eisende partij of wanneer de gevorderde maatregel even snel door de 
rechter ten grande kan worden genomen (zie over het deskundigenonder
zoek verder, nr. 145). In de regel is een deskundigenonderzoek de eerste 
maatregel die door de rechter ten grande wordt genomen, vaak zelfs zonder 
echte tegenspraak. De vereiste spoedeisendheid zal dan oak in veel gevallen 
niet voorhanden zijn. Dit is zeker het geval wanneer een vordering tot het 
bekomen van een aanvullend deskundigenonderzoek wordt geeist, terwijl 
een procedure ten grande hangende is, die na bet eerste deskundigenonder
zoek al maandenlang stilligt (Kart ged. Arbrb. Luik, 11 februari 1985, Jur. 
Liege, 1985, 256). Het kan echter gebeuren dater omstandigheden zijn die 
onbetwistbaar vereisen dat dringend een gerechtsdeskundige wordt aange
steld om verder uitstel te voorkomen voor de getroffene die zich in een 
precaire financiele situatie bevindt (Kart ged. Arbrb. Charleroi, 30 septem
ber 1988, J.T.T., 1989, 117). 
De maatregelen van de rechter in kart geding mogen geen nadeel toebrengen 
aan de grand van de zaak. In beginsel wordt geen dergelijk nadeel veroor
zaakt door het benoemen van een gerechtsdeskundige. De rechter in kart 
geding lijkt echter niet bevoegd om een deskundigenonderzoek te bevelen, 
wanneer de door de eiser voorgestelde opdracht aan de deskundige reeds 
een stellingname ten grande over het begrip arbeidsongeval impliceert en 
de betrokken partijen het precies over dit begrip grandig oneens zijn. De 
beperking van de materiele bevoegdheid van de voorzitter in kart geding 
tot voorlopige maatregelen, verbiedt hem een deskundigenonderzoek te 
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bevelen, waarvan de conclusies waarschijnlijk in vraag zullen gesteld wor
den voor de rechtbank ten grande (Kart ged. Arbrb. Luik, 19 december 
1983, R.G.A.R., 1987, nr. 11.315 en Jur. Liege, 1986, 359). Tach is het al 
gebeurd dat de voorzitter van de arbeidsrechtbank, zetelend in kart geding, 
een gerechtsdeskundige aanstelde, hoewel door de verzekeraar werd betwist 
dat het ongeval een arbeidsongeval was. Volgens de voorzitter van de 
Arbeidsrechtbank te Charleroi schaadt zulks niet de grand van de zaak, 
aangezien het recht van de rechtbank om te beslissen over het bestaan van 
een arbeidsongeval en de modaliteiten van de eventuele schadeloosstelling 
daarvan, onverminderd blijft bestaan en het bevolen deskundigenonder
zoek uiteindelijk slechts tot gevolg heeft dat de beslechting van het geschil 
wordt bespoedigd, zonder dat ze daardoor op enige wijze wordt belnvloed. 
Omwille van het verbod de grand van de zaak nadeel toe te brengen, kan 
een voorschot op de arbeidsongevallenvergoedingen slechts door de rechter 
in kart geding worden toegekend bij wijze van maatregel ter bescherming 
of vrijwaring van niet-twijfelachtige aanspraken. De toekenning van een 
voorschot in kart geding vereist dus dat er onbetwistbaar recht op de 
vergoedingen bestaat en dat de getroffene ten gevolge van de vermoede 
traagheid van een procedure ten grande dit recht definitief in bet gedrang 
gebracht ziet (Kart ged. Arbrb. Charleroi, 30 september 1988, J. T. T., 1989, 
117). Indien bij rechter ten grande een betwisting wordt aanhangig ge
maakt, maar de toepassing van de Arbeidsongevallenwet niet wordt betwist, 
kan deze, zelfs ambtshalve, aan de getroffene of de rechthebbenden een 
voorschot toekennen bij wijze van een dagelijkse vergoeding of een bedrag 
toekennen om de eventuele kosten van het deskundigenonderzoek te dekken 
(art. 66 Arbeidsongevallenwet). 

141. TERRITORIALE BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK- Met betrekking 
tot betwistingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit 
arbeidsongevallen of om vorderingen betreffende de toelagen toegekend 
door het F.A.O., is tot kennisneming van de vordering aileen bevoegd, de 
rechter van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde (art. 628, 14°, 
tweede lid Ger. W.). 

De territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank in een geschil tussen 
de arbeidsongevallenverzekeraar en het ziekenfonds over de toepassing van 
artikel63, § 2 van de Arbeidsongevallenwet (kennisgeving aan de ziektever
zekeraar en zijn gevolgen, zie nr. 134), wordt niet geregeld door artikel628, 
14° Ger. W., maar door de algemene regel van artikel 624 van het Gerechte
lijk W etboek, luidens welke de eiser inzake territoriale bevoegdheid de 
keuze heeft tussen vier mogelijkheden: de rechter van de woonplaats van 
de verweerder, de rechter van de plaats waar de verbintenissen waaraver het 
geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden 
uitgevoerd, de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van 
de akte of de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft 
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gesproken tot de verweerder in persoon (Arb h. Brussel, 6 mei 1985, J. T. T., 
1985, 428, noot). 

De territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake arbeidsongeval
len raakt niet de openbare orde, zodat de partijen daarvan in onderling 
akkoord kunnen afwijken (VAN GossuM, L., Les accidents du travail, 
Brussel, De Boeck, 1989, 98). Dit moet dan wei gebeuren na het ontstaan 
van het geschil (LAENENS, J ., ,Overzicht van de rechtspraak (1970-1978) 
De bevoegdheid", T.P.R., 1979, 350, nr. 238). 

142. TOELAATBAARHEID VAN DE VORDERING- Een rechtsvordering kan 
niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang 
heeft om zein te dienen (art. 17 Ger. W.). 

In de regel staat een akkoord tussen de partijen waarbij hun wederzijdse 
rechten en verplichtingen worden geregeld of een van hen van bepaalde 
rechten afstand doet, een latere vordering om die rechten anders geregeld 
te zien, in de weg. Wanneer het gaat over de schadeloosstelling voor 
arbeidsongevallen, is dit echter niet zo. 

De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet die de schadeloosstelling rege
len, raken de openbare orde, zodat aile eenzijdige engagementen of zelfs 
akkoorden die voorafgaan aan de gerechtelijke beslissing, steeds kunnen 
worden betwist, zonder dat men zelfs dit recht op betwisting kan verzaken 
(Arbh. Antwerpen, 15 januari 1984, Soc. Kron., 1985, 212; Arbrb. Brussel, 
18 mei 1984, De Verz., 1984, 627, noot L.V.G.). Het vergoedingsvoorstel 
dat de arbeidsongevallenverzekeraar formuleert v66r het geding, bindt hem 
dan ook niet in geval van een procedure voor de arbeidsrechtbank. Wei 
dient hij op deze basis voorlopige uitkeringen te betalen aan de getroffene, 
wiens arbeidsongeschiktheidsgraad door een gerechtsdeskundige evenwel 
lager kan bepaald worden (Arbh. Brussel, 11 april 1988, De Verz., 1989, 
49). 

De ontvankelijkheid van een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter 
is afhankelijk van de ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering van de 
eisende partij. Is deze laatste vordering niet-ontvankelijk, dan wordt ook 
de strafvordering niet in werking gesteld. Bij het beoordelen van de ontvan
kelijkheid van de burgerlijke vordering, vertrekt de Correctionele Recht
bank te Namen van de vaststelling dat de vergoeding van een arbeidsongeval 
niet gebeurt volgens de regelen van het burgerlijk recht, maar volgens die 
van de Arbeidsongevallenwet, die voorziet in een forfaitair vergoedings
systeem. Volgens rechtbank heeft zulks tot gevolg dat een rechtstreekse 
dagvaarding voor de strafrechter tegen de werkgever van het slachtoffer van 
een arbeidsongeval, niet-ontvankelijk is, wanneer zij wordt ingesteld door 
personen die geen aanspraak kunnen maken op een forfaitaire arbeidsonge
vallenvergoeding, aangezien hun burgerlijke vordering niet-ontvankelijk is 
(Corr. Namen, 12 juli 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 306). Deze zienswijze kan 
bezwaarlijk worden bijgetreden. De rechtbank ziet klaarblijkelijk over het 
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hoofd dat personen die geen rechthebbenden zijn volgens de Arbeidsonge
vallenwet, mogelijk op grond van bet gemeen recht over een vordering tot 
schadeloosstelling kunnen beschikken. 

143. RECHTSTREEKSE VORDERING- De getroffene of de rechthebbende en 
de persoon die de begrafeniskosten, de medische, farmaceutische, heelkun
dige en verplegingskosten heeft gedragen, hebben een rechtstreekse vorde
ring tegen de verzekeraar. Indien de werkgever geen verzekeringscontract 
heeft afgesloten of als de verzekeraar zijn verplichtingen niet nakomt, 
beschikken zij over een rechtstreekse vordering tegen bet F.A.O. (art. 73 
Arbeidsongevallenwet). 

Er bestaat geen rechtstreekse vordering tegen de werkgever (Arbh. Antwer
pen, 19 december 1985, Intern. Vervoerr., 1987, 375). 

De vergoeding van medische kosten wordt betaald aan degene die deze 
kosten heeft gedragen, zodat de behandelende geneesheer die niet werd 
betaald door de getroffene, zich rechtstreeks kan wenden tot de arbeidson
gevallenverzekeraar of, zo deze er niet (meer) is, tot bet F.A.O. (Arbh. 
Brussel, 24 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 7). 

In de periode die dit overzicht bestrijkt, is er nogal wat discussie geweest 
over de vraag of een tewerkgestelde werkloze rechtstreeks de verzekeraar 
van de R.V.A. kon aanspreken met betrekking tot een arbeidsongeval 
waarvan hij bet slachtoffer werd. Deze aangelegenheid werd behandeld in 
nr. 4. 

In de arbeidsongevallenregeling van de publieke sector heeft de getroffene 
bet bestuur of de instelling die hem tewerkstelt op bet ogenblik van bet 
ongeval als schuldenaar. W anneer die schuldenaar zich liet verzekeren om 
dit risico te dekken, heeft de getroffene echter geen eigen recht, noch een 
rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van zijn debiteur (Cass., 4 juni 
1984, T.S.R., 1985,30 en J.T.T., 1985,200, noot). Anderzijds kan het 
Ministerie van V olksgezondheid niet in de procedure tegen het bestuur 
worden betrokken om de enkele reden dat zijn Administratieve Gezond
heidsdienst verplicht optreedt als raadgevend geneesheer van bet bestuur 
(Arbh. Brussel, 7 mei 1984, J.T.T., 1985, 207). 

144. TussENKOMST - De vordering van de arbeidsongevallenverzekeraar 
die ertoe strekt bet vonnis dat zal worden gewezen in de procedure tussen 
hem en de getroffene of diens rechthebbenden, aan de derde aansprakelijke 
of zijn verzekeraar gemeen te horen verklaren, is toelaatbaar (Arbh. Ber
gen, 6 juni 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10.975; Arbrb. Luik, 5 september 
1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.198; Arbrb. Bergen, 18 december 1986, 
T.S.R., 1988, 319 en R.G.A.R., 1987, nr. 11.314). 

Ook een vordering tot vrijwaring lijkt tegen de aansprakelijke of zijn 
verzekeraar voor de arbeidsrechtbank te kunnen worden ingesteld, al zijn 
de meningen daarover in de rechtspraak verdeeld (CLESSE, J., , ,La repara-
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tion des accidents du travail et la responsabilite civile", R. G.A.R., 1984, 
nr. 10.797, randnummer 48; LEBE-DESSARD, V., ,La procedure et le 
F.A.O. des accidents du travail", in Chroniques de droit a /' usage du 
Palais, Tome VI: Risque professionnel - Droit social et fiscal, Brussel, 
Story-Scientia, 1989, 4-5; zie boven, nr. 138). De omstandigheid dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar reeds voor de politierechter een veroordeling 
van de verzekeraar-burgerlijke aansprakelijkheid tot een frank provisionele 
schadevergoeding bekwam, doet aan die mogelijkheid geen afbreuk (Arbrb. 
Bergen, 18 december 1986, T.S.R., 1988, 319 en R.G.A.R., 1987, nr. 
11.314). De vordering tot vrijwaring is echter eerst toelaatbaar wanneer de 
arbeidsongevallenverzekeraar de getroffene of diens rechthebbenden al iets 
heeft betaald en in zijn of hun rechten werd gesubrogeerd, zoniet gaat het 
om een niet-toelaatbare actio ad futurum (Arbh. Bergen, 6 juni 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10.975). 
Ook het slachtoffer van een arbeidsongeval kan de aansprakelijke voor het 
ongeval en zijn verzekeraar-burgerlijke aansprakelijkheid in tussenkomst 
dagvaarden in de procedure die tussen hem en de getroffene of diens 
rechthebbenden hangende is voor de arbeidsrechtbank, om hem het te 
wijzen vonnis gemeen en tegenwerpelijk te doen verklaren. Meestal heeft 
een dergelijke gemeenverklaring betrekking op de vaststelling van de graad 
en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Het kan echter ook de wens zijn 
op tegenspraak de feiten te Iaten vaststellen waarop zijn eigen in te stellen 
vordering zal gesteund worden, alsmede het feit van het ongeval en de letsels 
van de getroffene (Arbh. Luik, 17 september 1982, Pas., 1982, II, 107, Pas., 
1983, II, 10 en R.G.A.R., 1983, nr. 10.712). 
Omgekeerd kan de aansprakelijke derde de arbeidsongevallenverzekeraar 
van de werkgever van de getroffene voor de burgerlijke rechtbank in 
tussenkomst en gemeenverklaring roepen (Rb. Gent, 27 september 1984, 
Intern. Vervoerrecht, maart 1985, 42 en 1986, II, 35). 
De werkgever heeft in de regel geen belang om vrijwillig of gedwongen 
tussen te komen in de procedure tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en 
de getroffene of zijn rechthebbenden. Aileen uitzonderlijk kan het vereiste 
belang daartoe voorhanden zijn, b.v. wanneer de werkgever in staat van 
dronkenschap een verkeersongeval veroorzaakte waarbij een van zijn werk
nemers gewond raakte (Arbh. Gent, afd. Brugge, 14 juni 1984, T. V.B.R., 
1985, 127). 

145. DESKUNDIGENONDERZOEK - Over de techniek van het deskundigen
onderzoek als bewijsmiddel om duidelijkheid te bekomen over de oorzaak 
van een letsel, wordt gehandeld in nr. 25. 
In zaken van arbeidsongevallen wordt daarnaast zeer geregeld een beroep 
gedaan op het deskundigenonderzoek om de graad en de duur van de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum, de graad van blij
vende arbeidsongeschiktheid, de noodzaak van prothesen en orthopedische 
toestellen ... vast te stellen. 
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Eventueel kan om een deskundigenonderzoek worden gevraagd in kort 
geding (zie hierover hoven, nr. 140). 

Het deskundigenonderzoek verloopt volgens de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek (art. 962-991 Ger. W.). 

Het vonnis waarbij het deskundigenonderzoek wordt bevolen, omschrijft 
nauwkeurig het voorwerp ervan en bepaalt een termijn voor het indienen 
van het verslag (art. 963 Ger. W.). 

De partijen stellen de deskundigen aile nodige stukken ter hand (art. 972, 
eerste lid Ger. W.). Elke betrokken partij heeft het recht de door de 
rechtbank aangestelde deskundige op de hoogte te brengen van wat zij voor 
de verdediging van haar belangen nuttig vindt, dit zowel schriftelijk als op 
mondelinge wijze tijdens de deskundigenzittingen. De gerechtsdeskundige 
mag daarvan akte nemen en deze gegevens beantwoorden, zonder dat zulks 
afbreuk doet aan zijn onpartijdigheid (Arbh. Brussel, 5 maart 1984, De 
Verz., 1985, 405, noot L.V.G). 

De gerechtsdeskundige, in de regel een geneesheer, gaat zelf over tot een 
geneeskundig onderzoek en laat in voorkomend geval bijkomende onder
zoekingen verrichten. Het feit dat de deskundige niet inging op de vraag van 
de raadgevende geneesheer van de getroffene om een aantal onderzoekingen 
waaraan deze was onderworpen, nogmaals door andere geneesheren-specia
Iisten te Iaten overdoen vormt geen voldoende gronden om achteraf een 
nieuw deskundigenonderzoek te bevelen (Arbrb. Brussel, 22 maart 1985, De 
Verz., 1986, 61, noot L.V.G). 

De raadgevende geneesheren van beide partijen hebben het recht om zelf 
geneeskundige bevindingen aan de gerechtsdeskundige mee te delen. De 
rechter zelf moet echter geen acht slaan op een medisch verslag dat eerst 
werd ingediend na het neerleggen van de besluiten van een aanvullend 
deskundigenonderzoek, wanneer de raadgevende geneesheren van de getrof
fene de mogelijkheid hebben gehad om opmerkingen te maken in de loop 
van twee expertises (Arbrb. Doornik, 23 november 1984, De Verz., 1984, 
641, noot L.V.G.). 

Na afloop van de verrichtingen geven de deskundigen kennis van hun 
bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij aantekenen (art. 978, 
eerste lid Ger. W.). Er bestaat nogal wat onenigheid over het antwoord op 
de vraag wat een dergelijk verslag in voorlezing mag of moet bevatten 
(DUFRENE, S., ,L' expertise", J. T., 1988, 181 e.v.). Volgens de enen 
mogen de verslagen in voorlezing die de gerechtsdeskundige toezendt aan 
de partijen, op straffe van schending van het recht van verdediging, nog 
geen definitieve of als zodanig voorkomende besluiten bevatten. Op die 
manier worden de partijen immers voor een voldongen feit geplaatst, terwijl 
de discussie eigenlijk moet open blijven. Doet hij zulks toch, dan kan de 
rechtbank met het oog op een correct verloop van de debatten een nieuwe 
deskundige aanstellen (Arbh. Brussel, 22 februari 1988, De Verz., 1988, 
461, noot L.V.G.). Anderen zijn van mening dat niets zich ertegen verzet 
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dat de deskundige al in het stadium van de voorlezing, geheel of gedeeltelijk 
kennis geeft van zijn advies (Arbrb. Luik, 19 december 1983, De Verz., 
1983, 468). In een noot onder het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 
22 februari 1988 wijst L.V.G. erop dat, water ook van zij, het meedelen 
door de deskundige van zijn advies aan de partijen, op het ogenblik dat hij 
hen zijn bevindingen meedeelt in prelectuur, bij ontstentenis van een 
wettelijke bepaling in die zin, in geen geval de nietigheid van het deskundi
genverslag met zich brengt (L.V.G., noot onder Arbh. Brussel, 22 februari 
1988, De Verz., 1988, 463). Een deskundigenverslag kan evenmin nietig 
verklaard worden op basis van de loutere bewering als zou de deskundige 
op plaats en uur van de tweede zitting niet te bereiken zijn geweest (Arbrb. 
Gent, 17 oktober 1986, T. G.R., 1987, 38). 

Het eindverslag van de gerechtsdeskundige heeft voor de rechtbank slechts 
de waarde van een advies. De rechters zijn niet verplicht dit advies te volgen, 
indien het strij dig is met hun overtuiging (art. 986 Ger. W.). W anneer echter 
de deskundige aile nodige adviezen heeft ingewonnen en hierop zijn beslui
ten steunt, die op geen enkel punt door de partijen worden ontkracht, dient 
de rechter deze besluiten te bekrachtigen (Arbrb. Brussel, 7 september 1984, 
De Verz., 1984, 631, noot). 

De arbeidsongevailenverzekeraar is niet gebonden door een minnelijk voor
stel dat door hem werd gedaan vooraleer de gerechtelijke procedure werd 
aangevat (zie hoven, nr. 142). De rechter kan dan ook na deskundigenonder
zoek een lager percentage vap. gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid 
vaststeilen dan in het voorstel van de arbeidsongevailenverzekeraar was 
vervat (Arbrb. Brussel, 18 mei 1984,De Verz., 1984,627, noot L.V.G.). Ook 
kan de rechter een arbeidsongeschiktheidsgraad toekennen die hager ligt 
dan die welke wordt voorgesteld door de deskundige en aanvaard door de 
getroffene. De vergoedingsbepalingen uit de Arbeidsongevailenwet raken 
immers de openbare orde en wanneer een vordering wordt ingeleid om deze 
vergoedingen te horen bepalen, dient de rechter, binnen de grenzen van de 
aldils gestelde vordering, de vergoeding toe te kennen die de wet voorschrijft 
(Cass., 16 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1412, Pas., 1986, I, 1271, R. W., 
1986-87, 1481, T.S.R., 1986, 450, J. T., 1987, 149 (verkort) en R.G.A.R., 
1987, nr. 11.312; zie over de context van deze problematiek hoven, nr. 18). 

Het gebeurt regelmatig dat een van de partijen na afloop van de gerechtelij
ke expertise om een nieuw deskundigenonderzoek vraagt. De rechtbanken 
zijn niet geneigd om dergelijke verzoeken gemakkelijk in te willigen, wan
neer niet blijkt dater gefundeerde kritiek is. Zij gaan ervan uit dat het slecht 
is voor de geestesgesteldheid van de getroffene, voor het goed functioneren 
van een deskundigenonderzoek en derhalve ook voor de goede werking van 
het gerecht, dat betwistingen van medische aard worden naar voren ge
bracht na en niet in de loop van een deskundigenonderzoek (Arbrb. Brussel, 
7 september 1984, De Verz., 1984, 631). Aileen wanneer zich nieuwe 
elementen aandienen of er een klaarblijkelijke fout is gebeurd, dringt een 
nieuw deskundigenonderzoek zich op (Arbrb. Leuven, 23 februari 1974, De 
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Verz., 1984, 89). Zo vormt het feit dat de deskundige in zijn eindverslag 
herhaaldelijk uitdrukkingen gebruikt als ,het komt mij voor" en ,het 
schijnt", geen voldoende grond om een nieuw deskundigenonderzoek te 
bevelen. Het gebruik van dergelijke termen wijst integendeel op eerlijkheid 
en wetenschappelijke bescheidenheid (Arbrb. Brussel, 22 maart 1985, De 
Verz., 1986, 61, noot L.V.G). 

Wanneer evenwel naar aanleiding van een strafonderzoek nieuwe feiten aan 
het licht komen omtrent de reele gezondheidstoestand van de getroffene, 
kan de arbeidsrechtbank een nieuw deskundigenonderzoek bevelen. De 
vrijspraak van de getroffene van de betichtingen van valsheid in geschrifte 
en bedrog verhindert niet dat een deskundige opnieuw de getroffene gaat 
onderzoeken met het oog op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet, 
aangezien het strafrechtelijk gewijsde zich enkel uitstrekt tot wat de straf
rechter zeker en noodzakelijk kon beslissen (Arbrb. Luik, 22 januari 1986, 
Jur. Liege, 1986, 23; zie hoven nr. 24). 

146. KosTEN - In beginsel verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk 
gestelde partij in de kosten (art. 1017, eerste lid Ger. W.). Bij misbruik van 
het recht om een rechtsvordering in te stellen, kan schadevergoeding worden 
toegekend. Dit is onder meer het geval bij een tergend of roekeloos geding 
(FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Luik, Faculte de Droit de 
Liege, 1987, 33, nr. 19). Er werd geacht sprake te zijn van tergend en 
roekeloos geding wanneer de ziekteverzekeraar van de arbeidsongevallen
verzekeraar zijn uitgaven terugvordert met betrekking tot een ongeval uit 
de prive-sfeer, dat manifest volkomen ten onrechte als arbeidsongeval werd 
aangegeven, wat sinds geruime tijd onmiskenbaar bleek uit de gegevens in 
het bezit van de ziekteverzekeraar. De rechtbank kende daarvoor aan de 
arbeidsongevallenverzekeraar naast de gerechtskosten een schadevergoe
ding toe van 25 000 frank (Arbrb. Luik, 23 juni 1986, De Verz., 1986, 581, 
noot L.V.G.). 

De kosten van aile vorderingen gesteund op de Arbeidsongevallenwet vallen 
steeds ten laste van de verzekeraar, behalve wanneer de eis roekeloos en 
tergend is (art. 68 Arbeidsongevallenwet; zie over de kostenregeling in 
sociaalrechtelijke geschillen: MEERSSCHAUT, F., ,Draagkracht van de ge
dingkosten", Jura Fa/c., 1986-87, 283-285). 

Artikel 68 Arbeidsongevallenwet is ook toepasselijk op het F.A.O. als 
verzekeraar, wanneer een getroffene tegen hem een vordering instelt die 
steunt op de Arbeidsongevallenwet. Uit de enkele omstandigheid dat het 
F.A.O. op dat ogenblik de naar zijn beweren vergoedingsschuldige arbeids
ongevallenverzekeraar tot tussenkomst en vrijwaring oproept, volgt niet dat 
deze laatste verzekeraar wordt in de zin van artikel 68 (Cass., 8 februari 
1988, Arr. Cass., 1987-88, 714, Pas., 1987-88, 655, R. W., 1987-88, 1361 
en J. T. T., 1988, 257). 

Geoordeeld werd dat, wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar nalaat 
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binnen de door artikel 63, § 2 van de Arbeidsongevallenwet bepaalde 
termijn, de ziekteverzekeraar van de getroffene op de hoogte te brengen van 
zijn twijfel over de toepassing van de Arbeidsongevallenwet of van zijn 
weigering het ongeval ten laste te nemen en de ziekteverzekeraar derhalve 
de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid toegekend door de ziekte
verzekering op hem verhaalt, de gedingkosten overeenkomstig artikel 68 
Arbeidsongevallenwet ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar vall en. 
De vordering van het ziekenfonds steunt dan immers op artikel 63, § 2, 
derde lid van de Arbeidsongevallenwet en treedt op als indeplaatsgestelde 
in de rechten van de getroffene (Arbh. Luik, 5 december 1985, Jur. Liege, 
1986, 355, noot; Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J.T.T., 1986, 417; Arbrb. 
Namen, 20 mei 1987, J. T. T., 1988, 83). 

Het Hof van Cassatie was van mening dat slechts het slachtoffer van het 
arbeidsongeval of zijn rechthebbenden zich kunnen beroepen op de uitzon
deringsbepaling van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet. Wanneer de 
ziekteverzekeraar zijn uitgaven verhaalt op de arbeidsongevallenverzeke
raar, steunt hij zich daarbij op artikel 70, §2 van de Z.I.V.-Wet, thans: 
artikel 76quater, §2, vierde lid Z.I.V.-Wet (Cass., 6 december 1982, Arr. 
Cass., 1982-83,474, Pas., 1983, I, 428 en De Verz., 1984,62, noot L.V.G.; 
Cass., 21 november 1983, Arr. Cass., 1983-84, 333 en Pas., 1984, I, 311; 
Cass., 2 december 1985,Arr. Cass., 1985-86,473, Pas., 1986, I, 408 enJ. T., 
1986 (verkort), 693; Cass., 17 februari 1986, J.T.T., 1987,46, noot GOSSE
RIBS, P.; Cass., 7 apri11986, Arr. Cass., 1985-86, 1057, Pas., 1986, I, 954, 
J.T.T., 1987, 45 en T.S.R., 1986, 369; Cass., 6 april 1987, Arr. Cass., 
1986-87, 1023, Pas., 1987, I, 931, T.S.R., 1986, 369, J.T.T., 1987,45 en 
Rev. Liege, 1987, 945; Arbh. Brussel, 14 december 1981, De Verz., 1984, 
60 (het arrest waartegen een voorziening in cassatie werd ingeleid die werd 
verworpen door Cass., 6 december 1982); Arbrb. Brussel, 25 september 
1980, De Verz., 1984, 57 (het vonnis a quo van Arbh. Brussel, 25 september 
1980). De gerechtskosten van een dergelijke vordering vallen op basis van 
artikel 1017 van het Gerechtelijk W etboek dan ook ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij (Arbrb. Luik, 17 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 
365). 

De kostenregeling van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet is evenmin 
toepasselijk op geschillen tussen de werkgever en het F.A.O. over de 
vordering van dat F.A.O. tot betaling van bijdragen (Cass., 18 mei 1987, 
Arr. Cass., 1986-87, 1258 en Pas., 1987, I, 1132 (impliciet)). Zeis evenmin 
van toepassing op vorderingen waarbij de arbeidsongevallenverzekeraar 
van het F.A.O. terugbetaling vordert van zijn uitgaven op grond van artikel 
84 van de Arbeidsongevallenwet (Arbrb. Brussel, 24 februari 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 181; zie over die vordering verder, nr. 167). 

De rechtspraak aanvaardt niet gemakkelijk dat een vordering tergend en 
roekeloos is. In de regel vereist zij kwade trouw of onverschoonbare dwaling 
(LEBE-DESSARD, V., ,La procedure et le F.A.O. des accidents du travail", 
in Chroniques de droit it I' usage du Palais, Tome VI: Risque projessionnel 
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-Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989,47; VAN GossuM, L., 
Lesaccidentsdu travail, Brussel, De Boeck, 1989, 99). Wanneer de getroffe
ne in de loop van een herzieningsprocedure zijn verzet tegen het reduceren 
van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid opgeeft, kan zijn vroege
re houding niet als tergend en roekeloos worden beschouwd, wanneer blijkt 
dat zij steun vond in medische attesten en bovendien niet bewezen is dat 
het zijn bedoeling was de arbeidsongevallenverzekeraar te dwingen tot 
nutteloze uitgaven (Arbrb. Brussel, 18 december 1987, J.T. T., 1988, 263). 
Toch komen gevallen van tergende en roekeloze procesvoering voor. Wan
neer een voorziening in cassatie na het verstrijken van de wettelijke termijn 
wordt ingeleid en dus niet-ontvankelijk is, kan het Hof van Cassatie 
oordelen dat de kosten daarvan, met toepassing van artikel 68 Arbeidsonge
vallenwet, ten laste van de eiser in cassatie moeten gelegd worden, zelfs al 
is dit de getroffene (Cass., 15 maart 1982, Arr. Cass., 1981-82, 866, Pas., 
1982, I, 823 en R. W., 1983-84, 1399). Werd eveneens als tergend en 
roekeloos beschouwd, het hoger beroep dat door de getroffene werd aange
tekend tegen de afwijzing van zijn vordering tot het bekomen van de 
arbeidsongevallenvergoedingen, wanneer blijkt dater sprake is van simula
tie, het verzwijgen van antecedenten, de afwezigheid van betwisting van het 
verslag van de gerechtsdeskundige en neerlegging van een verzoekschrift tot 
hoger beroep na het verstrijken van de beroepstermijn (Arbh. Luik, 11 
september 1989, J.L.M.B., 1989, 1428 (samenvatting)). 
Een bestanddeel van de gerechtskosten is de rechtsplegingsvergoeding (art. 
1022 Ger. W.). De rechtsplegingsvergoeding wordt verdubbeld wanneer de 
ingestelde eis ertoe strekt een veroordeling tot betaling van een geldsom van 
meer dan 100 000 frank te doen uitspreken (art. 3, tweede lid K.B. 30 
november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek). Het Arbeidshof te 
Gent oordeelde bij herhaling dat de vordering tot het toekennen van een 
gedeelte van de waarde van de rente in kapitaal, geen aanleiding geeft tot 
het betalen van een dubbele rechtsplegingsvergoeding, aangezien de vorde
ring niet strekt tot betaling van een geldsom, maar Iouter tot de vaststelling 
van een wijze van betaling (Arbh. Gent, 3 november 1988, De Verz., 1989, 
66, noot L.V.G.; Arbh. Gent, 17 november 1988, De Verz., 1989, 72, noot 
L.V.G.). 

147. HoGER BEROEP - De vonnissen van de arbeidsrechtbanken zijn 
steeds vatbaar voor hoger beroep (art. 617, tweede lid Ger. W.). Opdat 
hoger beroep tegen een vonnis ontvankelijk zou zijn, moet de eiser in hoger 
beroep belang hebben bij een hervorming van het bestreden vonnis. Dit is 
niet het geval wanneer hij geen grieven heeft, omdat de eerste rechter 
uitspraak deed overeenkomstig zijn vordering. 
In deze gedachtengang verklaarde het Arbeidshof te Bergen het hoger 
beroep van het slachtoffer van een arbeidsongeval tegen een akkoordvonnis 
dat onder andere het percentage van de arbeidsongeschiktheid en het bedrag 
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van de rente bepaalde, niet-ontvankelijk, ook al beriep de getroffene zich 
op een appreciatiefout van de deskundige (Arbh. Bergen, 15 november 
1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10868). 

Het Hof van Cassatie herinnerde er echter aan dat de vergoedingsbepalin
gen uit de Arbeidsongevallenwet de openbare orde raken. Wanneer een 
vordering wordt ingesteld tot het horen bepalen van deze vergoedingen, 
dient de rechter dan ook, binnen de grenzen van de aldus gestelde vordering, 
de vergoeding toe te kennen die de wet bepaalt. Derhalve kan de getroffene 
hager beroep aantekenen tegen een vonnis dat hem toekende wat hij in 
conclusie had gevorderd (Cass., 16 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1412, 
Pas., 1986, I, 1271, R. W., 1986-87, 1481, T.S.R., 1986, 450, J.T., 1987, 
149 (verkort) enR.G.A.R., 1987, nr. 11.312; zie over de context van deze 
problematiek, hoven nr. 18). 

Dit belet echter niet dat hager l;>eroep moet zijn aangetekend tegen de 
veroordeling van de arbeidsongevallenverzekeraar door de arbeidsrecht
bank tot betaling van de wettelijke vergoedingen, opdat het arbeidshof over 
deze aangelegenheid uitspraak zou kunnen doen Het feit dat de beslissing 
van de eerste rechter in strijd zou zijn met bepalingen die de openbare orde 
raken, belet niet dat het arbeidshof die beslissing niet kan wijzigen wanneer 
daartegen geen hager beroep werd aangetekend (Cass., 9 april 1984, Arr. 
Cass., 1983-84, 1051, Pas., 1984, I, 993 en J.T.T., 1984, 656). 

§ 4. Verjaring 

A. Termijn 

148. VERJARINGSTERMIJN- OPENBARE ORDE - De bepalingen aangaan
de de verjaring van de vordering tot betaling van de vergoedingen wegens 
een arbeidsongeval, zijn van openbare orde. Uit dit beginsel haalde het Hof 
van Cassatie verschillende gevolgtrekkingen (zie ook hoven, nr. 18). 

Vooreerst volgt uit dit beginsel dat een afstand van een verkregen verjaring 
geen uitwerking kan hebben (Cass., 27 juni 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1330, 
Pas., 1983, I, 1214, R. W., 1984-85,267 (verkort), noot, J.T.T., 1984, 144 
en J. T., 1984, 105 (verkort)). 

De omstandigheid dat de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet in ver
band met de verjaring de openbare orde raken, heeft ook tot gevolg dat een 
niet-aangetekende brief nooit de verjaring kan stuiten, ook al erkent de 
verzekeraar deze ontvangen te hebben: artikel 70 van de Arbeidsongevallen
wet bepaalt immers dat stuiting kan gebeuren door een aangetekende brief 
(Cass., 6 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 12, Pas., 1983, I, 10, R. W., 
1983-84, 1635 (verkort) en De Verz., 1983, 375, noot V.H.; zie ook hoven, 
nr. 18; deze uitspraak heeft nog betrekking op de situatie waarin een 
aangetekende brief met ontvangstbewijs vereist was: zie verder, nr. 158). 

149. VERJARINGSTERMIJN- DuuR- De rechtsvordering tot betaling van 
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de vergoedingen verjaart na drie jaar. Oak de rechtsvordering tot terugbeta
ling van onverschuldigde vergoedingen verjaart na dezelfde termijn (art. 69, 
eerste lid Arbeidsongevallenwet). Artikel 20 van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel verwijst voor de verjaring van de vorderingen tot beta
ling van vergoedingen naar de termijnen bepaald in de Arbeidsongevallen
wet. De vorderingen tot terugbetaling van onverschuldigde vergoedingen 
zijn in de publieke sector daarentegen onderworpen aan een verkorte 
verjaringstermijn van zes maanden (zie JANVIER, R., Arbeidsongevallen I 
publieke sector, Brugge, die Keure, 1988, 425-426). 

Wanneer de ziekteverzekeraar zijn uitgaven verhaalt op de arbeidsongeval
lenverzekeraar overeenkomstig artikel63, § 2 van de Arbeidsongevallenwet, 
oefent hij geen rechtsvordering uit tot betaling of terugvordering van 
vergoedingen, verschuldigd of uitbetaald krachtens de Arbeidsongevallen
wet, zodat bier de driejarige verjaringstermijn van artikel69 van de Arbeids
ongevallenwet geen toepassing vindt (Cass., 12 december 1988, R. W., 
1989-90, 44; J. T. T., 1989, 102; T.S.R., 1989, 60). Op die verhaalsvordering 
is de dertigjarige termijn van artikel 2262 van bet Burgerlijk Wetboek van 
toepassing (Arbh. Brussel, 6 mei 1985, J.T.T., 1985, 428, noot; Arbrb. 
Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 417). 
Het eerste lid van artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt duidelijk 
dat de rechtsvordering tot terugvordering van onverschuldigde vergoedin
gen verjaart na drie jaar. Tach oordeelde bet Arbeidshof te Luik dat de 
vordering van een arbeidsongevallenverzekeraar tot terugbetaling van on
verschuldigd betaalde sommen, steunt op artikel 1377 van bet Burgerlijk 
Wetboek, dat een persoon die bij vergissing meende schuldenaar te zijn en 
een schuld betaald heeft, bet recht geeft bet betaalde van de schuldeiser 
terug te vorderen. Artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet is daarop niet 
van toepassing (Arbh. Luik, 11 september 1989, J.L.M.B., 1989, 1428 
(samenvatting)). 

Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen wordt niet altijd moge
lijk geacht binnen de verjaringstermijn. Het Arbeidshof te Gent was van 
mening dat spijts het feit dat de bepalingen die vaststellen onder welke 
voorwaarden de Arbeidsongevallenwet toepassing vindt, de openbare orde 
raken, de arbeidsongevallenverzekeraar die zonder enig voorbehoud beta
lingen verricht en formeel verklaart de tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot 
een bepaalde datum voor zijn rekening te nemen, hierdoor gebonden is en 
voor deze periode zijn uitgaven niet meer kan terugvorderen, aangezien 
hierdoor de rechtmatige belangen van de getroffene zouden geschaad wor
den (Arbh. Gent, 3 oktober 1985, J. T. T., 1986, 414 en R. W., 1986-87, 
1232). Deze zienswijze, die klaarblijkelijk door sociale overwegingen is 
ingegeven, lijkt, bij ontstentenis van enige rechtsgrond, niet verantwoord. 

150. AANVANGSTIJDSTIP - De Arbeidsongevallenwet zegt niet vanaf welk 
ogenblik de verjaringstermijn begint te lopen. 
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Het Hof van Cassatie stelde duidelijk dat de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen loopt vanaf het ontstaan 
van het recht op vergoeding. Aangezien deze bepaling de openbare orde 
raakt, kan een akkoord van partijen over het vertrekpunt van bedoelde 
termijn niet in aanmerking genom en worden (Cass., 22 februari 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 797, R. W., 1982-83,2212 en J.T., 1983, 276; zie reeds het 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, nr. 116, 1201). Het is dus niet vanaf de eerste 
betwisting van het recht op vergoeding dat de verjaringstermijn begint te 
lopen (Arbrb. Luik, 15 december 1988, J.L.M.B., 1989, 780). Dit laatste 
werd nochtans aangenomen door de Arbeidsrechtbank te Brussel, volgens 
dewelke de verjaringstermijn loopt vanaf het ogenblik dat de arbeidsonge
vallenverzekeraar zijn beslissing betekent waarbij hij de beeindiging van de 
arbeidsongeschiktheid vaststelt (Arbrb. Brussel, 7 september 1984, De 
Verz., 1985, 417, noot L.V.G.). 

In de periode voorafgaand aan die welke bestreken wordt door het onder
havig overzicht, bestond er betwisting over of de verjaring van de vordering 
met betrekking tot de vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
een aanvang neemt op een ander tijdstip dan de verjaring van de vordering 
met betrekking tot de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid. 
Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 7 september 1981 dat ter 
zake geen onderscheid dient te worden gemaakt (zie het vorig overzicht, 
T.P.R., 1984, nr. 116, 1203). In de hier behandelde periode werd die 
zienswijze gevolgd (Arbh. Bergen, 3 februari 1984, Soc. Kron., 1984, 138). 
Toch rezen er in die context nog problemen. 

W anneer de rechtsvordering strekt tot betaling van vergoedingen voor 
verschillende perioden van arbeidsongeschiktheid ingevolge hetzelfde onge
val, die elkaar na een onderbreking opvolgen, begint de verjaringstermijn 
te lopen vanaf de dag waarop de eerste ongeschiktheid aanvangt, zelfs al 
houden de latere ongeschiktheden geen verband met de eerste. Het Hof van 
Cassatie motiveert zulks op grond van het bestaan van de mogelijkheid tot 
herziening. Door te voorzien in een eis tot herziening van de vergoedingen 
in geval van wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid en door 
voor het instellen van die eis een bepaalde termijn voor te schrijven, sluit 
de Arbeidsongevallenwet, volgens het Hof, uit dat de bij artikel69 ingestel
de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen, kan 
beginnen lopen bij het ontstaan van elke nieuwe arbeidsongeschiktheid 
(Cass., 4 oktober 1982, Arr. Cass., 1982-83, 179, Pas., 1983, I, 161, Soc. 
Kron., 1982,421 enR.G.A.R., 1983, nr. 1.068; ziereeds het vorig overzicht, 
T.P.R., 1984, nr. 116, 1202). Deze opvatting lijkt misschien verantwoord 
wanneer het gaat over een blijvende arbeidsongeschiktheid, al heeft men 
dan meestal niet te doen met nieuwe perioden van arbeidsongeschiktheid, 
maar met verergeringen of verbeteringen van een bestaande blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Men kan aannemen dat het geen zin heeft een 
herzieningsmogelijkheid te creeren, wanneer het recht op vergoeding van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid eerst zou ontstaan (en de verjaring eerst 
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zou be ginn en !open) bij elke nieuwe arbeidsongeschiktheid, m. a. w. bij elke 
wijziging van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Wanneer het 
echter gaat om een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, is er geen sprake van 
herzieningsmogelijkheid. Het bestaan van die mogelijkheid kan dan ook 
niet de verantwoording zijn voor de zienswijze dat de verjaring van de 
rechtsvordering die betrekking heeft op een nieuwe tijdelijke arbeidsonge
schiktheid die zich na een onderbreking voordoet, al begint te !open bij het 
ontstaan van de eerste tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In het geval waaro
ver het Hof van Cassatie zich uitsprak in zijn arrest van 4 oktober 1982, 
ging het over verschillende perioden van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 
Het standpunt van het Hof zou tot gevolg kunnen hebben dat de vordering 
van de vergoeding voor een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die 
zich voordoet na een langdurige periode van arbeidsgeschiktheid, al is 
verjaard v66r die ongeschiktheid zich voordoet. Als er geen Iangdurige 
onderbreking van de arbeidsongeschiktheid is, zullen er echter in de regel 
weinig problemen zijn, aangezien de betaling van de verschuldigde vergoe
dingen te beschouwen is als een erkenning die de verjaring stuit (zie verder, 
nr. 157). 

De verjaring van de rechtsvordering tot terugbetaling begint te !open op het 
ogenblik dat de vergoedingen werden uitbetaald (Arbh. Gent, 3 oktober 
1985, J. T. T., 1986, 414 en R. W., 1986-87, 1232). Volgens het Arbeidshof 
te Luik evenwel kan de verjaring van die rechtsvordering ten vroegste 
beginnen !open vanaf het ogenblik waarop het onverschuldigd zijn aan het 
Iicht komt (Arbh. Luik, 11 september 1989, J.L.M.B., 1989, 1428 (samen
vatting)). De eerste zienswijze lijkt ons de juiste te zijn. Het recht op 
terugbetaling ontstaat niet wanneer het onverschuldigd zijn aan het Iicht 
komt, maar wanneer de onverschuldigde betaling gebeurt. 

In de arbeidsongevallenregeling voor de publieke sector wordt doorgaans 
aangenomen dat de verjaringstermijn net als in de particuliere sector begint 
te !open vanaf het feit dat de schade doet ontstaan, tenzij er schorsing of 
stuiting is, en niet vanaf het ogenblik waarop het recht op schadeloosstelling 
wordt betwist. De administratieve procedure ingesteld bij de uitvoeringsbe
sluiten van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel werkt op zichzelf 
noch schorsend, noch stuitend (Arbh. Brussel, 18 april 1983, Soc. Kron., 
1984, 144; Arbh. Brussel, 6juni 1983, J.T.T., 1984, 151). Deverjaringster
mijn begint derhalve te !open vanaf de dag van de aanvang van de arbeids
ongeschiktheid voortvloeiend uit het arbeidsongeval (Arbh. Brussel, 28 
oktober 1985, R.G.A.R., 1987, nr. 11.316; Arbh. Brussel, 18 november 
1985, Soc. Kron., 1986, 50; Arbrb. Brussel, 9 juni 1987, J. T. T., 1987, 423). 
De Arbeidsrechtbank te Brussel was echter van mening dat de verjaringster
mijn eerst begint te !open vanaf het ogenblik dat de rechtsvordering had 
kunnen ingesteld worden, meer bepaald vanaf het ogenblik van de notifica
tie aan de getroffene van de weigering tot erkenning van enige definitieve 
arbeidsongeschiktheid. Voordien kan de getroffene geen eis instellen, bij 
gemis aan een reeds verkregen en rechtstreeks belang in de zin van de 
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artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek (Arbrb. Brussel, 4 juni 
1984, Soc. Kron., 1984, 529). Deze discussie is vergelijkbaar met die welke 
bestond in de regeling van de particuliere sector en, zoals boven werd 
aangetoond, ook in de hier besproken periode aan bod kwam. Ze werd daar 
evenwel al beslecht door het Hof van Cassatie, dat bij herhaling onder
streepte dat het ontstaan van het recht op vergoeding, niet de betwisting 
ervan de verjaringstermijn doet lopen (zie het vorig overzicht, T.P.R., 1984, 
nr. 116, 1201). Er zijn geen redenen om daar in de publieke sector anders 
over te oordelen. 

De verjaringstermijn van de rechtsvordering waarbij de ziekteverzekeraar 
op de arbeidsongevallenverzekeraar de vergoedingen verhaalt die hij aan de 
getroffene heeft betaald, vangt aan op het ogenblik waarop het recht 
waarop de schuldeiser zich beroept, ontstaat, d.i. op het ogenblik waarop 
de arbeidsongevallenverzekeraar weigert het ongeval als een arbeidsongeval 
te erkennen of meedeelt dat er twijfel bestaat over de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet op het ongeval, wat gepaard gaat met de stopzetting 
van de betalingen (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 417). 

151. BIJDRAGEN VAN IN GEBREKE BLIJVENDE WERKGEVERS - V 66r de 
toevoeging aan artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van een derde lid, 
door artikel108 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende ~ociale bepalin
gen (B.S., 6 augustus 1985), voorzag de Arbeidsongevallenwet in geen 
bijzondere verjaringstermijn voor de rechtsvordering van het F.A.O. tot 
betaling van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers die verzuimden 
een verzekering af te sluiten. Dit leidde tot heel wat discussie in de recht
spraak. 

Volgens een eerste zienswijze was op die vordering, bij ontstentenis van een 
bijzondere bepaling, artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek van toepas
sing, luidens welk al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere 
termijnen, verjaart door verloop van vijf jaar (Arbh. Gent, 2 februari 1984, 
J.T.T., 1984, 391, noot, T.S.R., 1984, 465, adv. Adv. Gen. VANDER 
STEICHEL, R.; Arbh. Brussel, 23 december 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 
351; Arbh. Luik, 18 maart 1987, T.S.R., 1988, 144; Arbh. Antwerpen, 16 
september 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 13; Arbh. Brussel, 14 december 
1987, J.T.T., 1988, 73; Arbrb. Brussel, 26 maart 1985, J.T.T, 1985, 410, 
noot V.P .). De bijdrage wegens ambtshalve aansluiting is een jaarlijkse 
bijdrage, die per twaalfden wordt berekend (art. 59, tweede lid K.B 21 
december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de 
arbeidsongevallenwet). 

Een tweede strekking was van mening dat de bijdragen die het F.A.O. 
vordert van een niet-verzekerde werkgever, een burgerrechtelijke sanctie 
vormen en dus geen verzekeringspremies zijn, zodat de vordering van het 
F.A.O. pas verjaart na de gewone termijn van dertig jaar, bepaald in artikel 
2262 van het Burgerlijk Wetboek (Arbrb. Tongeren, 21 januari 1986, R. W., 
1986-87, 1512 (verkort) en J.T.T., 1986, 419). 
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Ben derde zienswijze, die zich beriep op de verjaringstermijn van vijf jaar 
van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het W etboek van Strafvorde
ring, die geldt voor burgerlijke vorderingen op grond van een misdrijf, werd 
evenwel niet aanvaard, op grond dat de vordering van het F.A.O. tot het 
bekomen van de bijdragen in geval van ambtshalve aansluiting niet het 
herstel nastreeft van schade die uit een misdrijf voortvloeit (Arbh. Antwer
pen, 16 september 1987, Limb. Rechtsl., 1988, 13). 

Sinds de wijziging van artikel69 van de Arbeidsongevallenwet door de Wet 
van 1 augustus 1985 bepaalt het laatste lid van dat artikel dat, in afwijking 
van de bepalingen van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, de rechtsvordering tot betaling van de bijdra
gen verschuldigd door de werkgevers die verzuimen een verzekeringscon
tract af te sluiten bij een gemachtigde verzekeraar, na drie jaar verjaart. 

152. VERHAAL TEGEN DE NIET-VERZEKERDE WERKGEVER- De wet zegt 
ook niet welke verjaringstermijn van toepassing is op de vordering tot 
terugbetaling van de vergoedingen die het F.A.O. aan de getroffene uitbe
taalde ingevolge niet-verzekering van de werkgever. 

Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat deze vordering verjaart na verloop 
van vijf jaar, aangezien het gaat om een vordering ex delicto, zodat artikel 
26 van de V oorafgaande Titel van het W etboek van Strafvordering van 
toepassing is. Het F.A.O., zo oordeelde het hof, treedt slechts op als 
gesubrogeerde in de rechten van de getroffene (Arbh. Brussel, 14 december 
1987, J. T. T., 1988, 73). Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest op de 
volgende grond. De regresvordering van het F.A.O. tegen de niet-verzeker
de werkgever steunt op artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet en vormt 
dus geen vordering tot vergoeding van een schade die uit een misdrijf volgt. 
De verjaringstermijn van vijf jaar voor de vordering op grond van een 
misdrijf, bepaald in artikel26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering vindt hier dan ook geen toepassing. lngevolge artikel60 
van de Arbeidsongevallenwet beschikt het F.A.O. trouwens over een eigen 
recht tot terugvordering, zodat het niet noodzakelijk optreedt als gesubro
geerde in de rechten van de getroffene (Cass., 18 september 1989, J.T.T., 
1989, 361, noot en T.S.R., 1989, 427). 

Op de vordering van het F.A.O. tegen de niet-verzekerde werkgever, is dan 
ook een verjaringstermijn van dertig jaar toepasselijk, die begint te lopen 
op het ogenblik dat het F.A.O. door het slachtoffer tot betaling wordt 
aangesproken (Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 15 februari 1984, R. W., 
1984-85, 822, noot HUYS, J .). 

B. Schorsing en stuiting 

153. REGEL - De verjaringen van de Arbeidsongevallenwet worden op de 
gewone wijzen geschorst of gestuit. Ze kunnen bovendien worden gestuit 
door een ter post aangetekende brief of door een rechtsvordering tot 
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betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een andere rechtsgrond 
(art. 70 Arbeidsongevallenwet). 

Dezelfde regelen gelden in de gevallen beheerst door de Arbeidsongevallen
wet Overheidspersoneel (art. 20, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 

154. ScHORSING - Schorsing betekent dat de verjaringstermijn omwille 
van een wettelijk beletsel gedurende een zekere periode ophoudt te lopen 
en voor het resterende gedeelte verder loopt nadat de oorzaak van de 
schorsing heeft opgehouden. De periode verlopen voor de schorsing wordt 
dus meegerekend om nate gaan of de verjaring al dan niet is bereikt. 

De artikelen 2251 tot en met 2259 van het Burgerlijk Wetboek sommen een 
aantal oorzaken van schorsing van de verjaring op (minderjarigheid, onbe
kwaamverklaring, huwelijksband, nalatenschap .. ),die in het arbeidsonge
vallenrecht weinig of niet aan bod komen. Wei bepaalt artikel 71 van de 
Arbeidsongevallenwet dat, in afwijking van de voorschriften van het Bur
gerlijk Wetboek, verjaringen lopen tegen de minderjarigen en de onbe
kwaamverklaarden. 

De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugvordering van onver
schuldigde vergoedingen wordt geschorst wanneer partijen de rechtbank in 
kennis stellen van hun intentie vrijwillig te verschijnen. Zij wordt gestuit 
op het ogenblik waarop van deze vrijwillige verschijning proces-verbaal 
wordt opgesteld (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J.T.T., 1986, 417; zie 
verder, nr. 155). 

Wanneer het F.A.O. op een verzoek tot betaling van de behandelende 
geneesheer van de getroffene antwoordt dat het de einduitspraak afwacht 
in de zaak die de getroffene voert tegen een verzekeraar en het F.A.O., is 
de termijn van de verjaring van de rechtstreekse vordering waarover de 
geneesheer beschikt op grand van artilcel 73 van de Arbeidsongevallenwet, 
op conventionele basis geschorst vanaf dit antwoord tot aan de einduit
spraak (Arbh. Brussel, 24 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 7). 

In de arbeidsongevallenregeling voor de publieke sector wordt aangenomen 
dat de verjaringstermijn zoals in de particuliere sector begint te lopen vanaf 
het feit dat de schade doet ontstaan, zonder dat de administratieve 
procedure ingesteld bij de verschillende uitvoeringsbesluiten van de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel op zichzelf schorsend werkt 
(Arbh. Brussel, 6 juni 1983, J. T. T., 1984, 151). 

155. STUITING- ALGEMEEN- Stuiting betekent dat de lopende verjarings
termijn ophoudt en een nieuwe termijn van dezelfde duur begint te lopen. 
In burgerlijke zaken kan de verjaring een onbeperkt aantal keren worden 
gestuit (Arbh. Gent, 19 december 1985, R. W., 1985-86, 2351 en Intern. 
Vervoerr., 1986, afl. 4, z.p.). 

Het stuitende effect geldt niet aileen ten gunste van degene van wie de 
stuitingsdaad uitgaat, maar ook ten voordele van wie in diens rechten is 
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gesubrogeerd. Zo steunt de ziekteverzekeraar die op basis van artikel 70, 
§2 van de Z.I.V.-Wet zijn uitgaven wenst te verhalen op de aansprakelijke 
derde, zijn vordering op hetzelfde recht als de getroffene, zodat de door 
deze Iaatste verrichte stuitingsdaden ook gelden ten voordele van deze 
verzekeringsinstelling (Cass., 12 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1404, Pas., 
1986, I, 1263, J. T., 1986,668 enR.G.A.R., 1987, nr. 11.317; Arbh. Brussel, 
20 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 206; Arbrb. Charleroi, 6 december 
1984, J. T. T., 1985, 414, noot). 
De gewone oorzaken van stuiting van de verjaring zijn een dagvaarding voor 
het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men 
wil beletten de verjaring te verkrijgen (art. 2244 B.W.). Ook de erkenning 
van het recht van hem tegen wie de verjaring Ioopt, door de schuldenaar 
gedaan, stuit de verjaring (art. 2248 B.W.). 

156. STUITING- GEWONE WIJZEN- AKTE VAN RECHTSINGANG- De meest 
voorkomende gewone wijze van stuiting van de vordering tot het bekomen 
van de vergoedingen bepaald in de Arbeidsongevallenwet, is een dagvaar
ding uitgaande van de getroffene of zijn rechthebbenden. Een materiele 
vergissing in het dagvaardingsexploot doet geen afbreuk aan het stuitende 
effect: wanneer in de dagvaarding die wordt betekend op verzoek van de 
getroffene, aan het ongeval een verkeerde datum wordt gegeven, wordt de 
verjaring toch gestuit (Arbh. Brussel, 27 juni 1983, J.T., 1985, 200). 

Ook de verjaring van de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde 
betalingen kan gestuit worden door een dagvaarding, een bevel tot betaling 
ofeen beslag (Arbh. Gent, 30 oktober 1985, R. W., 1986-87, 1232enJ. T. T., 
1986, 414, noot). 
Geschillen inzake arbeidsongevallen worden vaak bij de rechtbank aanhan
gig gemaakt bij wijze van vrijwillige verschijning. De vraag rijst of die wijze 
van rechtsingang ook de verjaring stuit. Het Arbeidshof te Gent was van 
mening dat een proces-verbaal van vrijwillige verschijning in geen enkel 
opzicht beantwoordt aan de in het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsonge
vallenwet opgesomde modaliteiten van stuiting van de verjaring (Arbh. 
Gent, 3 oktober 1985, R. W., 1986-87, 1232 en J. T. T., 1986, 414, noot). De 
Arbeidsrechtbank te Gent oordeelde echter enkele maanden later dat de 
verjaringstermijn wei degelijk wordt gestuit door een vrijwillige verschij
ning. De term dagvaarding in artikel2244 van het Burgerlijk Wetboek moet 
ruim worden gei:nterpreteerd en omvat ook het verzoekschrift. De stuiting 
heeft plaats op het ogenblik waarop van deze vrijwillige verschijning 
proces-verbaal wordt opgesteld. De rechtbank voegde eraan toe dat de 
verjaring wordt geschorst wanneer partijen de rechtbank in kennis brengen 
van hun intentie vrijwillig te verschijnen, aangezien zij op dat ogenblik 
impliciet akkoord gaan dat de griffie het voorbereidende werk voor een 
vrijwillige verschijning verricht, wat moet worden aangezien als een stilzwij
gende overeenkomst om in de beperkte tussenperiode de verjaring te schor
sen (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J.T.T., 1986, 417). Dit laatste is 
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betwistbaar. In het verzekeringsrecht kan de verjaring zonder twijfel in 
onderling akkoord worden geschorst (BREWAEYS, E., Verjaring in het 
verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 69-70, nr. 82). In de arbeid
songevallenregeling echter raakt de verjaring de openbare orde en ontsnapt 
zij aan de wil van de partijen (zie hoven, nr. 148). Zoals de partijen het 
aanvangstijdstip van de verjaringstermijn niet kunnen vaststellen, kunnen 
zij ook de loop van de verjaring niet in onderling akkoord schorsen. Wel 
zou men eventueel het optreden van de partijen ter griffie met het oog op 
een vrijwillige verschijning, kunnen beschouwen als een erkenning van het 
recht van de getroffene of diens rechthebbenden door de arbeidsongevallen
verzekeraar, in welk geval dat optreden de verjaring zou stuiten (zie verder, 
nr. 157). 

Wanneer een verkeerde wijze van rechtsingang wordt gekozen, kan ook zij 
stuiting van de verjaring met zich brengen. Zo stuit het verzoekschrift dat 
door de getroffene van een arbeidsongeval wordt neergelegd op de griffie 
van de arbeidsrechtbank en waaruit diens wil blijkt om de erkenning van 
zijn recht op de wettelijke vergoedingen te bekomen, de verjaring (Cass., 
19maart 1984,Arr. Cass., 1983-84,930, Pas., 1984, I, 874 enJ.T.T., 1985, 
201, noot). 

De rechtsvordering van het F.A.O. tot betaling van de bijdragen die een in 
gebreke blijvende werkgever verscbuldigd is ingevolge zijn ambtshalve 
aansluiting bij bet F .A. 0., wordt gestuit door een aangifte van schuldvorde
ring in bet faillissement. Die stuiting heeft uitwerking tot op de datum van 
afsluiting van bet faillissement of tot de intrekking van het vonnis van 
faillietverklaring (Arbb. Brussel, 23 december 1985, Rechtspr. Arb. Br., 
1986, 351). 

Ook in de arbeidsongevallenregeling van de publieke sector wordt de 
verjaringstermijn gestuit door het instellen van een vordering (Arbrb. Hoei, 
26 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 405). 

157. STUITING - GEWONE WIJZEN - ERKENNING - Een van de gewone 
wijzen van stuiting van de verjaring is de erkenning van de schuld door de 
scbuldenaar. Deze wijze van stuiting komt dan ook in aanmerking wat 
betreft de verjaring van de vordering tot betaling van de wettelijke vergoe
dingen ingevolge een arbeidsongeval. Ook de verjaring van de vordering tot 
terugbetaling van onverschuldigde betalingen kan worden gestuit door de 
erkenning van bet recht door de schuldenaar tegen wie de verjaring loopt 
(Arbh. Gent, 30 oktober 1985, J.T.T., 1986, 414, noot). 

De erkenning, door de arbeidsongevallenverzekeraar in een brief, van bet 
bestaan van een arbeidsongeval en aldus van het recbt op de wettelijke 
vergoedingen, stuit de verjaring (Arbb. Brussel, 27 juni 1983, J. T., 1985, 
200). 

Ook de betaling van de vergoedingen is een daad van erkenning, die stuitend 
werkt (LEBE-DESSARD, V., ,La procedure et le F.A.O. des accidents du 
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travail", in Chroniques de droit a I' usage du Palais, Tome VI: Risque 
professionnel- Droit social et fiscal, Brussel, Story-Scientia, 1989, 23; VAN 

GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 97). Dit is 
zeker het geval wanneer de betaling gepaard gaat met andere daden die op 
erkenning wijzen. Wanneer bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekeraar 
onmiddellijk na een ongeval vergoedingen voor tijdelijke arbeidsonge
schiktheid uitbetaalt, zich daarna burgerlijke partij stelt in de procedure in 
gemeen recht die gevoerd wordt tegen de aansprakelijke derde en in de 
briefwisseling met de getroffene nooit expliciet terugkomt op zijn aanvanke
lijke stellingname, heeft hij het recht op vergoeding op basis van de 
Arbeidsongevallenwet erkend en de verjaring gestuit (Arbh. Brussel, 6 
februari 1984, R. G.A.R., 1986, nr. 11.104). Er is eveneens sprake van 
erkenning van het recht van de getroffene bij een betaling van de uitkeringen 
die werd voorafgegaan door een medisch onderzoek op vraag van de 
arbeidsongevallenverzekeraar die daarbij geen enkel voorbehoud formu
leerde (Arbh. Brussel, 6 oktober 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 102). 

Het toezenden van een antwerp van vergoedingsovereenkomst door de 
verzekeraar aan de getroffene, maakt eveneens een erkenning uit van diens 
recht op uitkeringen en stuit derhalve de verjaring. Hetzelfde geldt voor de 
latere, al dan niet aangetekend verstuurde herinneringsbrieven van de 
verzekeraar (Arbh. Gent, 19 december 1985, R. W., 1985-86, 2351 en Intern. 
Vervoerr., 1986, afl. 4, z.p.; Arbh. Luik, 9 mei 1988, Soc. Kron., 1988, 386 
(verkort)). Indien de getroffene drie jaar na de laatste door de verzekeraar 
verstuurde brief nag niet heeft gereageerd, is zijn recht op uitkeringen 
verjaard, terwijl noch het loutere feit dat de verzekeraar hem ingevolge zijn 
verzoek aan een medisch onderzoek heeft onderworpen, noch de mogelijke 
onderhandelingen hieromtrent enig rechtsgevolg kunnen hebben (Arbh. 
Luik, 9 mei 1988, Soc. Kron., 1988, 386 (samenvatting)). Het laatst vermel
de arrest, waarvan alleen een samenvatting werd gepubliceerd, gaat er 
klaarblijkelijk van uit dat een medisch onderzoek van de getroffene dat 
gebeurt op verzoek van deze laatste, niet als een blijk van erkenning van 
diens recht door de verzekeraar kan worden beschouwd. 

Anders is het wanneer een geneeskundig onderzoek gebeurt op vraag van 
de arbeidsongevallenverzekeraar. W anneer de arbeidsongevallenverzeke
raar de getroffene laat onderzoeken door zijn raadgevend geneesheer, 
zonder enig voorbehoud te maken, erkent hij daardoor in principe het recht 
van de getroffene om vergoed te worden voor het ongeval en wordt de 
verjaring gestuit (Arbh. Antwerpen, 27 juli 1982, R. W., 1983-84, 814; 
Arbh. Bergen, 3 februari 1984, Soc. Kron., 1984, 138; Arbh. Luik, 1 maart 
1984, J.T.T., 1985, 409, noot V.P.). In zijn noot bij het laatstgenoemde 
arrest bepleit V .P. dat men zich ervoor moet hoeden de erkenning van ,het 
eventuele recht" van de getroffene te beschouwen als oorzaak van stuiting 
van de verjaring, met name wanneer een verzekeraar bereidwillig een dossier 
heropent dat werd afgesloten zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en de 
getroffene laat onderzoeken om na te gaan of er dan tach een blijvende 
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arbeidsongeschiktheid is. Hij wijst erop dat, wanneer men dit beschouwt 
als een erkenning, de verzekeraars wei eens zouden kunnen weigeren dos
siers vrijwillig te heropenen, omdat anders de verjaring eindeloos kan 
worden gestuit. Het lijkt inderdaad verantwoord aileen een van de verzeke
raar uitgaand verzoek tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek, 
dat ondubbelzinnig moet worden beschouwd als een erkenning van het recht 
van de getroffene, als stuitend in aanmerking te nemen. Terecht oordeelde 
het Arbeidshof te Luik dan ook dat de oproeping van de getroffene voor 
een geneeskundig onderzoek, dat, blijkens de stukken van het dossier van 
de verzekeraar, een !outer informatieve maatregel was die onder voorbe
houd gebeurde, geen erkenning vanwege de verzekeraar impliceerde, zelfs 
niet al maakte de oproeping zelf geen gewag van enig voorbehoud (Arbh. 
Luik, 8 september 1986, De Verz., 1987, 106, noot L.V.G.). Vanzelfspre
kend kan uit het enkele feit dat de arbeidsongevallenverzekeraar de getrof
fene heeft Iaten onderzoeken ,onder uitdrukkelijk voorbehoud van erken
ning van enig recht op vergoedingen", geen erkenning van het recht op 
vergoedingen worden afgeleid (Cass., 28 december 1987, Arr. Cass., 1987-
88, 550, Pas., 1988, I, 519, R. W., 1987-88, 1028, J. T. T., 1988, 258 en 
T.S.R., 1988, 245 (verkort)). 

De erkenning van het recht van de getroffene wordt soms ook uit een 
veelheid van factoren afgeleid. Uit het bijwonen door de arbeidsongevallen
verzekeraar van het deskundigenonderzoek dat werd bevolen in de procedu
re die de getroffene in gemeen recht voerde tegen de aansprakelijke derde, 
en het formuleren van een voorstel van overeenkomst met het oog op 
homologatie, evenals het sturen van een herinneringsbrief, kan op grond 
van bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens worden afge
leid dat de arbeidsongevallenverzekeraar het recht van de getroffene is 
blijven erkennen, zodat de verjaring blijvend gestuit werd (Arbh. Gent, 19 
december 1985, R. W., 1985-86, 2351 en Intern. Vervoerr., 1986, afl. 4, 
z.p.). 

Ook in de arbeidsongevallenregeling van de publieke sector kan de verjaring 
worden gestuit door een erkenning van de rechten van de getroffene door 
het betrokken bestuur. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de Administra
tieve Gezondheidsdienst erkent dat letsels en afwezigheden het gevolg zijn 
van een arbeidsongeval en de medische en administratieve procedure ter 
zake zonder enig voorbehoud wordt gevolgd (Arbrb. Brussel, 9 juni 1987, 
J. T. T., 1987, 423). Ook het feit dat het betrokken bestuur niet de wil toont 
het slachtoffer of de gezondheidsdienst in te lichten over zijn verzet tegen 
de erkenning van het ongeval als arbeidsongeval en dus niet overgaat tot 
betwisting van het door het slachtoffer ingeroepen recht, bewijst voldoende 
een principii:\le erkenning van het recht van het slachtoffer tegen dewelke 
de verjaring loopt. Deze erkenning stuit de verjaring (Arbh. Brussel, 6 juni 
1983, J. T. T., 1984, 151). Het effektief betalen door het bestuur van de 
arbeidsongevallenvergoedingen, geldt eveneens als een erkenning die de 
verjaring stuit (Arbrb. Hoei, 26 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 405). 
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Het Arbeidshof te Brussel werd geconfronteerd met een geval waarin de stad 
Brussel, in antwoord op de toezending van een medisch getuigschrift tot 
staving van een vraag tot herziening van de gevolgen van een arbeidsonge
val, ingediend door een ambtenaar, aan deze laatste meedeelde dat deze 
vraag wordt overgezonden aan de Sociaal-medische dienst, die de herziening 
zal , ,doorvoeren''. Het arbeidshof leidde hieruit een erkenning van het recht 
van de getroffene en derhalve stuiting van de verjaring af. Het motiveerde 
zijn beslissing door te stellen dat de overheid, indien zij van mening was 
dat de aanvraag geen recht op eventuele vergoeding kon doen ontstaan, 
onmiddellijk die aanvraag als onder voorwerp had moeten afwijzen, omdat 
artikel 9 van het K.B. van 13 juli 1970 voorschrijft dat de overheid dient 
na te gaan of de voorwaarden tot toekenning van de vergoedingen zijn 
vervuld. Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest. Het genoemde artikel 
9 van het K.B. van 13 juli 1970 legt de overheid immers aileen een 
verplichting op een administratief onderzoek te verrichten, wanneer de 
initiele aangifte wordt gedaan van een ongeval dat als arbeidsongeval of 
ongeval op de weg naar en van het werk kan worden beschouwd. Het vindt 
geen toepassing bij een aanvraag tot herziening (Cass., 11 april1988, Arr. 
Cass., 1987-88, 1008, Pas., 1988, I, 928, R. W., 1988-89, 258 en 644 en 
J.T.T., 1988, 391; arrest a quo: Arbh. Brussel, 18 november 1985, Soc. 
Kron., 1986, 50). Met dit arrest heeft het Hof niet beslist dat de kennisge
ving van de overheid, dat zij een herziening zal doorvoeren, niet te beschou
wen is als een erkenning van het recht van de getroffene en nog veel minder 
dat de verjaring niet kan worden gestuit door een erkenning. Het arrest, dat 
geen uitspraak doet over de grond van de zaak, bekritiseert aileen de 
motivering waarop het arbeidshof tot het bestaan van een erkenning be
sloot. 

De driejarige verjaringstermijn die is bepaald in het arbeidsongevailenregle
ment van de N.M.B.S., wordt gestuit door de erkenning van de N.M.B.S., 
en dit zolang zij de vergoedingen blijft betalen (Arbrb. Dinant, 17 maart 
1988, J.T.T., 1989, 118). 

Er lijkt in de rechtspraak onenigheid te bestaan over het antwoord op de 
vraag vanaf wanneer het stuitend effect van een erkenning speelt. Volgens 
het Arbeidshof te Brussel is een erkenning een onmiddellijk gegeven, dat 
een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar doet ingaan. Wanneer derhalve 
de erkenning wordt afgeleid uit een zonder voorbehoud uitgevoerd medisch 
onderzoek, gaat de nieuwe termijn in vanaf dit onderzoek en niet vanaf het 
ogenblik dat de arbeidsongevailenverzekeraar op basis van dit onderzoek 
laat weten dat geen blijvende arbeidsongeschiktheid erkend wordt (Arbh. 
Brussel, 6 oktober 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 102). De Arbeidsrecht
bank te Brussel daarentegen was in een zaak betreffende de Arbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel van mening dat de stuiting van de verjaring die 
het gevolg is van een erkenning van het recht van de getroffene door het 
bestuur, loopt tot dit bestuur een bepaald percentage van blijvende arbeids
ongeschiktheid vooropstelt, zodat eerst die beslissing een nieuwe termijn 
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van drie jaar doet lopen (Arbrb. Brussel, 9 juni 1987, J. T. T., 1987, 423). 
Ook het Arbeidshof te Gent oordeelde dat een erkenning blijvend kan zijn, 
zodat de verjaring blijvend kan worden gestuit (Arbh. Gent, 19 december 
1985, R. W., 1985-86, 2351 en Intern. Vervoerr., 1986, afl. 4, z.p.). Ons 
inziens is stuiting het gevolg van een welbepaald feit, ook in geval van 
erkenning. Dit belet evenwel niet dat de erkenning verschillende keren kan 
worden herhaald, zodat telkens opnieuw stuiting plaats heeft. 

158. STUITING- AANGETEKENDE BRIEF- De verjaringen van de Arbeids
ongevallenwet kunnen niet aileen op de gewone wijze worden gestuit, maar 
ook door een ter post aangetekende brief (art. 70 Arbeidsongevallenwet). 
V66r de wijziging van artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet door artikel 
109 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen (B.S., 6 
augustus 1985), moest de aangetekende brief vergezeld zijn van een ont
vangstbewijs. Een gewone aangetekende brief werd dan ook geacht niet als 
oorzaak van stuiting in aanmerking te komen, omdat de verjaringsmodali
teiten van de Arbeidsongevallenwet van openbare orde zijn, gedeeltelijk 
afwijken van het gemeen recht en derhalve strikt moeten worden ge1nterpre
teerd (Arbrb. Gent, 24 januari 1986, J. T. T., 1986, 417). Ook de verjaring 
van de vordering tot terugbetaling van onverschuldigde betalingen kon 
slechts worden gestuit door een ter post aangetekende brief met ontvangst
bewijs (Arbh. Gent, 30 oktober 1985, J. T. T., 1986, 414, noot). 

De verjaring van de rechtsvordering tot betaling van arbeidsongevallenver
goeding kan niet worden gestuit door een gewone brief, ook al erkent de 
verzekeraar die brief ontvangen te hebben, aangezien artikel 70 van de 
Arbeidsongevallenwet bepaalt dat stuiting kan gebeuren door een ter post 
aangetekende brief (vroeger: met ontvangstbewijs) en een dergelijke regel 
strikt moet ge1nterpreteerd worden (Cass., 6 september 1982, Arr. Cass., 
1982-83, 12, Pas., 1983, I, 10, R. W., 1983-84, 1635 (verkort) en De Verz., 
1983, 375, noot V.H.; Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 836, Pas., 
1983, I, 741, R. W., 1983-84, 1298 (verkort) enR.G.A.R., 1985, nr. 10.058). 

159. STUITING- RECHTSVORDERING TOT BETALING- De verjaringen van 
de Arbeidsongevallenwet kunnen ten slotte ook worden gestuit door een 
rechtsvordering tot betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een 
andere rechtsgrond (art. 70 Arbeidsongevallenwet; zie hierover HuYs, J., 
,Stuiting van de verjaring door een vordering op een andere rechtsgrond" 
(noot onder Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 15 februari 1984, R. W., 
1984-85' 826-828). 
Aldus wordt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling van 
de vergoedingen gestuit door het instellen van een vordering tot betaling 
wegens het ongeval, die gericht is tegen de verzekeraar-burgerlijke aanspra
kelijkheid van de persoon die voor het ongeval aansprakelijk is (Arbh. 
Brussel, 20 februari 1984, Soc. Kron., 1985, 206). Het instellen voor de 
strafrechter van een op artikel 1382 van het Burgerlijk W etboek gesteunde 
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vordering tot betaling tegen de derde die aansprakelijk is voor het arbeids
ongeval, is eveneens een geldige daad van stuiting van de verjaring (Arbh. 
Gent, 19 december 1985, R. W., 1985-86,2351 en Intern. Vervoerr., 1986, 
afl. 4, z.p.). 

De rechtsvordering van de getroffene tegen de arbeidsongevallenverzeke
raar stuit tevens de verjaring van de rechtsvordering die hij kan instellen 
tegen het F.A.O. wanneer de werkgever geen verzekering heeft aangegaan 
of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft (Cass., 20 mei 1985, Arr. Cass., 
1984-85, 1288, Pas., 1985, I, 1170, R. W., 1985-86,2688, concl. Adv. Gen. 
LENAERTS, H., J.T.T., 1986, 225, noot, Soc. Kron., 1985, 180 en 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.160; Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 15 februari 
1984, R. W., 1984-85, 822, noot HuYs, J.). De eerstgenoemde vordering is 
immers een vordering tot betaling wegens het arbeidsongeval met een andere 
rechtsgrond dan de tweede vordering, in de zin van artikel 70 van de 
Arbeidsongevallenwet (concl. Adv. Gen. LENAERTS, H. v66r Cass., 20 mei 
1985, R. W., 1985-86, 2690). 

160. STUITING - NIET IN AANMERKING KOMENDE WIJZEN - Een aantal 
handelingen komen niet in aanmerking om de verjaring te stuiten, omdat 
zij niet onder te brengen zijn in een van de voornoemde categorieen. 

Zo stuit de briefwisseling tussen de behandelende en de raadgevende genees
heer de verjaring niet (Arbh. Luik, 3 februari 1983, De Verz., 1985, 403, 
noot; Arbh. Luik, 8 september 1986, De Verz., 1987, 106, noot L.V.G.; 
Arbrb. Brussel, 7 september 1984, De Verz., 1985, 417, noot L.V.G.). 

Evenmin stuitend is het opvragen van inlichtingen door de vakvereniging 
van de getroffene aan de arbeidsongevallenverzekeraar en het antwoord van 
deze laatste dat hij beslist heeft het ongeval te consolideren zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid (Arbrb. Brussel, 7 september 1984, De Verz., 1985, 
417, noot L.V.G.). 

De mededeling van de verzekeraar, die gedurende een zekere tijd het recht 
van de getroffene op vergoeding krachtens de Arbeidsongevallenwet heeft 
erkend, dat hij beslist voortaan geen schadeloosstelling meer te betalen, 
staat gelijk met een weigering of betwisting van het recht en kan dan ook 
niet als een erkenning daarvan worden beschouwd, zodat die mededeling 
geen nieuwe verjaringstermijn doet lopen. Hetzelfde geldt voor de betwis
ting van de raadgevende geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar 
van het bestaan van enige blijvende arbeidsongeschiktheid (Arbh. Brussel, 
6 oktober 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 102). 

Zoals boven werd uiteengezet, stuit ook een onder voorbehoud uitgevoerd 
medisch onderzoek de verjaring niet (zie nr. 157). 

1425 



§ 5. Herziening 

A. Grond voor herziening 

161. BEGRIP HERZIENING - De arbeidsongevallenvergoedingen kunnen 
binnen een termijn van drie jaar worden herzien op grond van een wijziging 
van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of zijn overlijden 
aan de gevolgen van het ongeval (art. 72, eerste lid Arbeidsongevallenwet). 
Ook kunnen de getroffene of zijn rechthebbenden binnen dezelfde termijn 
een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zon
der blijvende arbeidsongeschiktheid (art. 72, tweede lid Arbeidsongevallen
wet). 

In een cassatiearrest van 23 oktober 1989 werden de beginselen van de 
herziening nog eens omstandig en duidelijk uiteengezet. De veelvuldige 
betwistingen hieromtrent lijken dan ook tot het verleden te behoren (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1984, 1206-1211, nrs. 118-120). De herziening van 
de arbeidsongevallenvergoeding kan worden gevorderd op grond van elke 
wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid, wanneer hetzij het Ietsel 
dat de arbeidsongeschiktheid heeft teweeggebracht, hetzij de wijziging van 
de pathologische toestand van de getroffene het gevolg is van het arbeidson
geval. De wijziging in de toestand van de getroffene moet derhalve niet 
noodzakelijk betrekking hebben op de letsels die werden veroorzaakt door 
het arbeidsongeval. Ook de verergering van een Ietsel dat niet door het 
arbeidsongeval is veroorzaakt, kan tot herziening Ieiden, wanneer die 
verergering het gevolg is van het ongeval. Herziening is echter slechts 
mogelijk wanneer een wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid 
het gevolg is van een door het arbeidsongeval veroorzaakte wijziging in de 
lichamelijke geschiktheid van de getroffene. De rechter die zodanige wijzi
ging vaststelt, dient de herziene graad van arbeidsongeschiktheid te bepalen 
op grond van de economische waarde die de getroffene met inachtneming 
van de gewijzigde lichamelijke geschiktheid op de algemene arbeidsmarkt 
heeft. Een wijziging van de economische waarde van de getroffene ten 
gevolge van een wijziging van de algemene arbeidsmarkt Ievert geen grond 
tot herziening op (Cass., 23 oktober 1989, R. W., 1989-90, 648, concl. Adv. 
Gen. LENAERTS, H., J. T. T., 1990, 51 en T.S.R., 1989, 437). Ook deleeftijd 
en de oppensioenstelling of het met brugpensioen gaan van de getroffene 
leveren geen grond tot herziening op (LEBE-DESSARD, V., ,La procedure 
et le F.A.O. des accidents du travail", in Chroniques de droit a I' usage 
du Palais, Tome VI: Risque professionnel - Droit social et fiscal, Brussel, 
Story-Scientia, 1989, 28; VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brus
sel, De Boeck, 1989, 82). 

Daaraan dient nog te worden toegevoegd dat de wijziging in de toestand 
van de getroffene, om tot herziening aanleiding te kunnen geven, onvoor
zienbaar moet zijn geweest ten tijde van de vaststelling van de oorspronkelij
ke arbeidsongeschiktheidsgraad. Een eis tot herziening moet dus steunen op 
een nieuw feit, dat aan de vooruitzichten van de partijen en van de rechter 
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is ontgaan en is kunnen ontgaan. Een voorzienbare wijziging in de gezond
heidstoestand sluit een herziening uit (Arbrb. Turnhout, 23 juni 1987, 
R. W., 1987-88, 478). 

Wanneer voor het slachtoffer pas tijdens de herzieningstermijn, dank zij de 
technische vooruitgang, een geschikte prothese kan gevonden worden, 
maakt dit een nieuw feit uit. De arbeidsongevallenverzekeraar dient welis
waar de kosten van deze prothese te dragen, maar kan een herziening van 
het arbeidsongeschiktheidspercentage vragen, in verhouding tot de vermin
dering die het dragen van de prothese met zich brengt (Arbrb. Luik, 29 
november 1984, De Verz., 1985, 425, noot L.V.G). 

Een eis tot herziening van de oorspronkelijk bepaalde ongeschiktheidsgraad 
is dus slechts gegrond, indien zich na het vonnis of akkoord omtrent de 
gevolgen van het arbeidsongeval, een wijziging heeft voorgedaan in de 
toestand van de getroffene en niet wanneer het vonnis of het akkoord de 
ongeschiktheidsgraad verkeerd zouden hebben beoordeeld (Arbh. Luik, 15 
november 1988, De Verz., 1989, 69). De herziening heeft immers niet tot 
doel een vroegere consolidatiebeslissing waarbij zich een vergissing of 
vergetelheid voordeed, te corrigeren. Op grond van een letsel dat al bestond 
bij de consolidatiebeslissing kan bij een herziening dan ook niet, onder 
voorwendsel dat dit niet te gepasten tijde in aanmerking werd genomen, tot 
een arbeidsongeschiktheid worden besloten (Arbh. Brussel, 5 maart 1984, 
De Verz., 1985, 405, noot L.V.G). 

De getroffene dient zelf het bewijs te leveren van het causaal verband tussen 
het aanvankelijke ongeval en de wijziging die zich tijdens de herzieningspe
riode voordoet. Volgens de Arbeidsrechtbank te Brussel geldt het wettelijk 
vermoeden van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet dat een letsel tot 
bewijs van het tegendeel wordt geacht te zijn veroorzaakt door de plotselin
ge gebeurtenis die werd bewezen, slechts voor de letsels die zich gelijktijdig 
met de plotselinge gebeurtenis manifesteren (Arbrb. Brussel, 16 januari 
1987, R.G.A.R., 1988, nr. 11.350). Deze zienswijze lijkt in haar strakheid 
een voorwaarde toe te voegen die niet in artikel 9 voorkomt.. Op grond van 
de rechtspraak kan hoogstens worden geargumenteerd dat het causaliteits
vermoeden enkel speelt ten aanzien van letsels die kort na de plotselinge 
gebeurtenis aan het licht komen (zie hoven, nr. 21). 

B. Herzieningstermijn 

162. DuuR- De eis tot herziening kan worden ingesteld binnen drie jaar 
(art. 72, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet). 

De herzieningstermijn is geen proceduretermijn, maar een vervaltermijn 
van openbare orde, die niet kan worden geschorst of gestuit en die in 
voorkomend geval ambtshalve door de rechter moet worden ingeroepen. 
Wanneer de termijn verstrijkt op een zon- of een feestdag, wordt de laatste 
dag niet verschoven naar de eerstvolgende werkdag (VAN GossuM, L., Les 
accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 83). Voor de berekening van 
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de herzieningstermijn is de dies a quo niet in de termijn begrepen, zodat 
voor een op 5 december 1985 gehomologeerd vergoedingsakkoord tot en 
met 6 december 1988 om middernacht herziening kan worden gevraagd 
(Arbrb. Bergen, 2 februari 1989, J. T. T., 1989, 379). 

Wanneer het vonnis waarbij uitspraak werd gedaan over de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene, niet werd betekend, 
zodat het niet in kracht van gewijsde is gegaan, kan de rechtbank bij wie 
een vordering tot herziening werd ingeleid, bij de opdracht aan de deskundi
gen die zij aanstelt, bepalen voor welke periode zij een wijziging van verlies 
van arbeidsongeschiktheid dienen nate gaan. Die beslissing heeft gezag van 
gewijsde en bindt de arbeidsrechtbank wanneer zij over de vordering tot 
herziening uitspraak doet na deskundigenverslag (Arbrb. Brussel, 9 februari 
1988, J.T.T., 1988, 262). 

163. AANVANGSTIJDSTIP HERZIENINGSTERMIJN -De vaste termijn van 
drie jaar waarbinnen een eis tot herziening kan worden ingesteld, begint te 
lopen vanaf 
- de datum van de homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst 
tussen de partijen, 
- of de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, 
- of de kennisgeving van de verzekeraar dat hij de getroffene genezen 
verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid (art. 72, eerste lid 
Arbeidsongevallenwet). 

Tegen de beslissing van de verzekeraar dat hij de getroffene genezen 
verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, kan een rechtsvordering 
worden ingesteld binnen drie jaar die volgen op de dag van de kennisgeving 
van die beslissing. In dat geval kan de eis tot herziening worden ingesteld 
binnen drie jaar die volgen op de datum van de in kracht van gewijsde 
gegane beslissing (art. 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet). Indien echter 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen zeven dagen overschrijdt, moet de 
getroffene niet bij afzonderlijke brief in kennis worden gesteld van de 
genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. In dat geval 
loopt de herzieningstermijn vanaf de datum van het ongeval (art. 1 K.B. 
16 december 1987 tot uitvoering van artikel 24, eerste lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971; zie over de moeilijkheden waarmee de 
toepassing van het gehele K.B. gepaard gaat: LEBE-DESSARD, V., ,La 
procedure et le F.A.O. des accidents du travail", in Chroniques de droit 
a I' usage du Palais, Tome VI: Risque projessionnel- Droit social et fiscal, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 31-34). 

In de hier behandelde peri ode heeft een radicale ommekeer plaats gehad ten 
aanzien van de vraag op welk tijdstip de herzieningstermijn een aanvang 
neemt wanneer de consolidatie van de letsels werd vastgelegd bij vonnis (zie 
VAN BULCK, K., ,Aanvang van de driejarige herzieningstermijn bij 
arbeidsongevallen" (noot onder Cass., 4 juni 1984), R. W., 1984-85, 1777-
1780). 
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Tot v66r het cassatiearrest van 4 juni 1984 werd algemeen geoordeeld dat 
bij ontstentenis van hager beroep, de driejarige herzieningstermijn begint 
te lopen vanaf de niet-betwiste uitspraak van het vonnis dat de consolidatie 
van de letsels vaststelt, zelfs al werd het vonnis niet betekend (zie b.v. Arbh. 
Bergen, 13 juni 1983, T.S.R., 1983, 533 en R.G.A.R., 1984, nr. 10.839). 

Het Hof van Cassatie besliste evenwel anders en vernietigde het voornoem
de arrest van het Arbeidshof te Bergen van 13 juni 1983. Wanneer artikel 
72 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat een eis tot herziening kan 
ingesteld worden binnen drie jaren die volgen op de datum van de in artikel 
24 van de wet bedoelde beslissing die de graad van de blijvende arbeidsonge
schiktheid en de datum van de consolidatie vaststelt, begint de termijn voor 
de eis tot herziening slechts te lopen vanaf de dag waarop de rechterlijke 
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. De laatstgenoemde bepaling stelt 
immers dat de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter ver
toont, wordt vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
(Cass., 4 juni 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1303, Pas., 1984, I, 1214, R. W., 
1984-85, 1776, noot VAN BULCK, K., T.S.R., 1984, 575, De Verz., 1984, 
353, noot L.V.G., B.T.S.Z., 1985,428, noot PoTs, P., J.T., 1984,656 en 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.020; Cass., 17 oktober 1988, R. W., 1988-89, 982, 
T.S.R., 1989, 47 en J.T.T., 1989, 105; in dezelfde zin: Arbh. Brussel, 23 
december 1985, J. T. T., 1986, 225, noot). De Arbeidsongevallenwet raakt 
bovendien de openbare orde, zodat de partijen niet rechtsgeldig kunnen 
berusten in een tussengekomen vonnis. Dit heeft tot gevolg dat de 
herzieningstermijn niet kan beginnen lopen op het ogenblik dat een tussen
gekomen vonnis waarin zou worden berust, wordt uitgesproken (Cass., 17 
oktober 1988, R. W., 1988-89, 982, T.S.R., 1989,47 en J.T.T., 1989, 105; 
Arbh. Brussel, 9 juni 1986, J. T. T., 1986, 412, noot). Het vonnis dat de 
consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast
stelt, moet dan oak betekend worden opdat de herzieningstermijn zou 
kunnen lopen (Arbh. Gent, 16 februari 1989, J. T. T., 1989, 368, noot; 
Arbrb. Brussel, 9 februari 1988, J. T. T., 1988, 262; Arbrb. Gent, 4 septem
ber 1989, R. W., 1989-90, 543). Wanneer het vonnis niet werd betekend, is 
het niet in kracht van gewijsde getreden en heeft de herzieningstermijn nooit 
een aanvang genomen (Arbrb. Brussel, 3 maart 1987, J.T.T., 1987, 425). 
VAN GossuM heeft gewezen op de grate onzekerheid die deze zienswijze op 
praktisch vlak meebrengt ten aanzien van de talrijke vonnissen van v66r 
1984 die niet werden betekend: zowel verzekeraars als getroffenen lopen het 
risico dat deze uitspraken nag altijd kunnen worden herzien, aangezien de 
herzieningstermijn nooit is beginnen lopen, terwijl het F.A.O. nag altijd 
kan gehouden zijn tot terugbetaling van de kapitalen die het betaald kreeg 
bij het verstrijken van een termijn van drie jaar na de uitspraak (VAN 
GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 83). 

Wanneer hager beroep werd ingesteld tegen het voornoemde vonnis, doch 
dit beroep niet gericht is tegen het onderdeel van de rechterlijke beslissing 
dat de consolidatiedatum bepaalt, maar bijvoorbeeld alleen de berekening 
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van het basisloon of de vastgestelde graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid aanvecht, begint volgens het Arbeidshof te Antwerpen de termijn van 
drie jaar te lopen vanaf de datum van de uitspraak. Artikel 24 van de 
Arbeidsongevallenwet, waarnaar artikel 72 verwijst, heeft het inderdaad 
slechts over een in kracht van gewijsde gegane beslissing over het vertrek
punt van de bestendige arbeidsongeschiktheid of de consolidatiedatum 
(Arbh. Antwerpen, 8 mei 1984, De "Verz., 1984, 347, noot L.V.G.; in 
dezelfde zin: VAN GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 
1989, 83). In een noot bij dit arrest merkt L.V.G. terecht op dat deze 
zienswijze weliswaar juridisch verantwoord is, maar tot gevolg zou kunnen 
hebben dat de herzieningstermijn, binnen dewelke kan worden nagegaan of 
er al dan niet een wijziging optreedt in de graad van blijvende arbeidsonge
schiktheid van de getroffene, verstreken is vooraleer de aanvankelijke graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, bijvoorbeeld wanneer er 
een langdurig deskundigenonderzoek is of de procedure lang aansleept. De 
voorkeur lijkt dan ook te moeten worden gegeven aan de andere zienswijze, 
in de hier bestreken periode voorgestaan door het Arbeidshof te Luik, 
luidens welke de herzieningstermijn pas kan aanvangen nadat een 
rechterlijke uitspraak over alle elementen van de zaak in kracht van gewijsde 
is gegaan, ongeacht het feit dat bijvoorbeeld het hoger beroep tegen het 
vonnis van de arbeidsrechtbank enkel betrekking had op de bepaling van 
het basisloon (Arbh. Luik, 14 april1986, J.T.T., 1987, 421; in dezelfde zin 
werd vroeger reeds geoordeeld door het Arbeidshof te Gent in een arrest 
van 2 december 1976, R. W., 1977-78, 475). 

Refererend aan het cassatiearrest van 4 juni 1984 wees de Arbeidsrechtbank 
te Gent er in een vonnis van 4 september 1989 op dat de partijen niet 
rechtsgeldig een overeenkomst kunnen sluiten over het al dan niet verstre
ken zijn van de herzieningstermijn. Hij voegde er echter aan toe dat het feit 
dat de Arbeidsongevallenwet van openbare orde is, aileen een berusting 
verbiedt in een beslissing over een wetsbepaling van openbare orde, maar 
niet belet dat de partijen het eens mogen worden over of mogen berusten 
in materiele feiten, als de gegevens voor de berekening van het basisloon, 
het bestaan van een ongeval en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Ook 
de graad van de arbeidsongeschiktheid noemt de rechtbank een materieel 
feit. Wanneer derhalve de partijen het bij vonnis toegekende percentage van 
arbeidsongeschiktheid aanvaarden, wordt rechtsgeldig in dat vonnis berust, 
zodat het in kracht van gewijsde gaat en de herzieningstermijn begint te 
lopen (Arbrb. Gent, 4 september 1989, R. W., 1989-90, 543). Dat de 
arbeidsongeschiktheidsgraad een materieel feit zou zijn, zoals door de 
rechtbank wordt beweerd, is erg betwistbaar en ons inziens onjuist (zie boven, 
nr. 17). Bovendien miskent de zienswijze van de rechtbank het voorschrift 
van artikel 72, juncto artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet, dat in ieder 
geval vereist dat er een in kracht van gewijsde gegane beslissing is over de 
consolidatiedatum, opdat de herzieningstermijn zou beginnen lopen. Die 
was er in het door de rechtbank behandelde geval klaarblijkelijk niet. 
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De rechterlijke uitspraak over de gevolgen van het arbeidsongeval gaat in 
kracht van gewijsde wanneer tegen deze uitspraak geen gewone rechtsmid
delen meer open staan. Een op tegenspraak gewezen eindarrest van een 
arbeidshof treedt derhalve onmiddellijk in kracht van gewijsde en doet 
onmiddellijk de herzieningstermijn aanvangen (Arbrb. Brussel, 1 september 
1987, J.T.T., 1987, 422). 

De herzieningstermijn kan overeenkomstig de artikelen 24 en 72 van de 
Arbeidsongevallenwet slechts beginnen lopen vanaf een beslissing waarbij 
uitspraak wordt gedaan over het recht van de getroffene op een jaarlijkse 
vergoeding, bepaald door de Arbeidsongevallenwet, en niet vanaf het in 
kracht van gewijsde gaan van een beslissing van de strafrechter waarbij aan 
de getroffene vergoedingen worden toegekend volgens de regels van het 
gemeen recht, zelfs al wordt volledige schadeloosstelling voor de door het 
arbeidsongeval ontstane schade verleend (Cass., 7 november 1983, Arr. 
Cass., 1983-84, 269, Pas., 1984, I, 248, J.T.T., 1985, 256, noot en Soc. 
Kron., 1984, 27). 

C. Eis tot herziening 

164. E1s TOT HERZIENING - Een eis tot herziening wordt ingeleid zoals om 
het even welke vordering inzake arbeidsongevallen, d.i. in de regel bij 
dagvaarding of door middel van vrijwillige verschijning. De Arbeidsonge
vallenwet laat toe dat een eis tot herziening ook bij tegenvordering wordt 
ingesteld tot bij het sluiten van de debatten, en dit bij wijze van conclusie 
dieter griffie wordt neergelegd en aan de andere partijen wordt meegedeeld 
(art. 72, derde lid Arbeidsongevallenwet). Dat een eis tot herziening als 
tegeneis bij conclusie kan worden ingesteld, is een toepassing van de gewone 
regels van het Gerechtelijk Wetboek (art. 809 Ger. W.). Het derde lid van 
artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet Iaat echter toe dat een dergelijke 
tegeneis ook na het verstrijken van de herzieningstermijn wordt ingesteld, 
op voorwaarde dat de herzieningsprocedure tijdig werd gestart (Arbrb. 
Brussel, 20 januari 1987, J. T. T., 1987, 426 enR.G.A.R., 1989, nr. 11.443). 

Over de vergoedingen verschuldigd ingevolge een herziening kan natuurlijk 
ook een overeenkomst worden gesloten tussen de getroffene en de arbeids
ongevallenverzekeraar. Die overeenkomst moet dan wei worden bekrach
tigd door het F.A.O. (art. 65, eerste lid Arbeidsongevallenwet). Dit Iaatste 
moet vanzelfsprekend gebeuren binnen de herzieningstermijn, aangezien 
een dergelijke overeenkomst slechts na bekrachtiging uitwerking heeft (art. 
65, tweede lid Arbeidsongevallenwet). Indien de arbeidsongevallenverzeke
raar een overeenkomst die de gevolgen van de herziening vastlegt, wegens 
het ontbreken van een medisch attest van de behandelende arts van de 
getroffene niet tijdig ter bekrachtiging aan het F.A.O. kan voorleggen, is 
hij gerechtigd de zaak bij dagvaarding voor te leggen aan de arbeidsrecht
bank (Arbrb. Gent, 6 maart 1989, De Verz., 1989, 448, noot L.V.G.). Met 
zijn aanschrijving nr. 88/6 van 5 mei 1988 beveelt het F.A.O. de verzeke-
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ringsinstellingen aan, de gevallen die moeten worden herzien, ten laatste 
drie maanden v66r het verstrijken van de herzieningstermijn in te leiden, 
om moeilijkheden met het respecteren van de termijn te vermijden. Het 
F.A.O. weigert verder dossiers te onderzoeken die minder dan anderhalve 
maand v66r het verstrijken van de herzieningstermijn worden ingediend. 

Volledigheidshalve zij er hier aan herinnerd dat de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel geen gerechtelijke herziening kent, maar een admini
stratieve procedure voorschrijft, bepaald bij K.B. van 13 juli 1970 (zie over 
deze procedure: Arbh. Brussel, 18 april 1983, Soc. Kron., 1984, 144; 
JANVIER, R., Arbeidsongevallen I publieke sector, Brugge, die Keure, 1988, 
447-452). 

D. Gevolg van de herziening 

165. 0EVOLG VAN DE HERZIENING - De herziening heeft tot gevolg dat 
de vergoedingen worden vastgesteld op grond van de gewijzigde graad van 
arbeidsongeschiktheid die wordt aangenomen of, bij overlijden van de 
getroffene aan de gevolgen van het arbeidsongeval, dat de vergoedingen bij 
overlijden verschuldigd worden. Het basisloon of de berekening van de 
vergoeding kunnen niet het voorwerp uitmaken van de herziening (VAN 
GossuM, L., Les accidents du travail, Brussel, De Boeck, 1989, 82). Zelfs 
de basisloongrens kan bij een herziening niet meer ter sprake worden 
gebracht (zie vorige overzicht, T.P.R., 1984, 1210, nr. 120). 

De gevolgen van een verergering die zich voordoet tijdens de herzieningster
mijn, vallen ten laste van de verzekeraar, ook al wordt de consolidatie van 
die verergering gesitueerd na deze termijn (Arbrb. Brussel, 16 januari 1987, 
R.G.A.R., 1988, nr. 11.350). 

Wanneer het gaat om een gewijzigde arbeidsongeschiktheidsgraad, rijst de 
vraag vanaf wanneer de wijziging inging en vanaf welk ogenblik derhalve 
de gewijzigde vergoedingen moeten worden toegekend. 

Het is de rechter bij wie een vordering tot herziening aanhangig is gemaakt, 
die dient vast te stellen vanaf welk ogenblik zich een wijziging voordeed in 
de gezondheidstoestand van de getroffene (Arbh. Luik, 12 juli 1988, 
J.L.M.B., 1988, 1198 (samenvatting)). 

W anneer bij een herzieningsprocedure komt vast te staan dat de blijvende 
arbeidsongeschiktheid in belangrijke mate verergerd is, kan het nieuwe 
arbeidsongeschiktheidspercentage worden toegekend vanaf de datum van 
het onderzoek van de raadgevend geneesheer waarbij de verergering werd 
vastgesteld. Ben vonnis in deze aangelegenheid moet immers als rechtsver
klarend worden aangemerkt, zodat het teruggaat tot op het ogenblik 
waarop het recht ontstond (Arbrb. Gent, 24 maart 1986, R. W., 1986-87, 
1281). Het effect van de herziening gaat derhalve terug tot op de datum van 
het ontstaan van het recht, ook al is deze gesitueerd v66r de inleiding van 
de vordering tot herziening (Arbh. Luik, 12 juli 1988, J.L.M.B., 1988 
(samenvatting), 1198). Wei kan men niet teruggaan tot v66r de datum van 
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de beslissing die, bij gebreke van akkoord tussen partijen, het oorspronke
lijke percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld 
(Arbh. Luik, 17 juni 1983, J. T. T., 1984, 302). In de publieke sector is deze 
aangelegenheid duidelijk geregeld (zie JANVIER, R., Arbeidsongevallen I 
publieke sector, Brugge, die Keure, 1988, 452). 

De verzekeraar moet een bijkomende vergoeding, die overeenstemt met de 
waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstelling van de prothesen en 
orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval noodzakelijk zijn, binnen 
de maand na de bekrachtiging van de overeenkomst of het in kracht van 
gewijsde gaan van de rechterlijke beslissing, storten bij het F.A.O. (art. 
28bis, derde en vierde lid en art. 59bis, 1° Arbeidsongevallenwet). Wanneer 
in een herzieningsprocedure blijkt dat de prothese niet meer gebruikt wordt, 
kan het F.A.O. worden veroordeeld tot het terugbetalen van het prothese
kapitaal aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Op dit kapitaal is geen 
vergoedende interest verschuldigd, maar verwijl- en gerechtelijke interesten 
(Arbrb. Doornik, 8 januari 1988, De Verz., 1988, 655). 

HoOFDSTUK IV 

BIJZONDERE REGELINGEN 

166. ALGEMEEN - Hoofdstuk IV van de Arbeidsongevallenwet handelt 
over enkele bijzondere regelingen, met name die voor zeelieden (afdeling 
1) en de schadeloosstelling voor bijzondere risico's (afdeling 2). 

De bijzondere regeling voor zeelieden blijkt in de hier behandelde periode 
geen aanleiding te hebben gegeven tot gepubliceerde rechtspraak. 

167. BuzoNDERE RISico's- De schade die voortvloeit uit de arbeidsonge
vallen ingevolge de werking van ontplofbare, ontvlambare, bijtende of 
giftige stoffen, bij het laden, het lassen of de behandeling van oorlogstui
gen, of ingevolge ontploffingen veroorzaakt door de loutere aanwezigheid 
van deze tuigen, wordt door de verzekeraar vergoed (art. 84, eerste lid 
Arbeidsongevallenwet). 

Nochtans kan de verzekeraar zijn uitgaven verhalen op het F.A.O. ten laste 
van de Staat, wanneer de schade die voortvloeit uit de ongevallen in Belgie 
het gevolg is van de toevallige en onvoorziene aanwezigheid van de 
voornoemde stoffen of tuigen (art. 84, tweede lid Arbeidsongevallenwet). 

Deze regeling heeft tot nogal wat discussie geleid in verband met de 
bomaanslag van 20 oktober 1981 in de Hoveniersstraat te Antwerpen, 
gelegen in de diamantwijk. Op die dag en plaats werden verschillende 
personen het slachtoffer van een ongeval op de weg naar het werk, veroor
zaakt door de ontploffing' van een zware lading dynamiet die verborgen was 
in een bestelwagen. De arbeidsongevallenverzekeraars waren van oordeel 
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dat zij op grand van artikel84 van de Arbeidsongevallenwet van het F.A.O. 
terugbetaling dienden te bekomen van hun uitgaven, omdat de ontploffing 
zou te wijten zijn geweest aan de loutere aanwezigheid van een oorlogstuig. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op die schadegevallen nog de oude 
versie van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet van toepassing was die 
gold v66r de vervanging van dit artikel door artikel10 van het K.B. nr. 39 
van 31 maart 1982. Volgens deze versie werd de schade ingevolge een 
ontploffing veroorzaakt door de loutere aanwezigheid van een oorlogstuig, 
zonder meer ten laste van de Staat door het F.A.O. vergoed. 
In eerste aanleg oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel dat artikel84 niet 
kon worden toegepast. Onder het begrip ,oorlogstuig" dient volgens de 
rechtbank te worden verstaan, het louter en uitsluitend voor oorlogsvoering 
bestemde wapen. Aan die omschrijving beantwoordt niet een bestelwagen 
die met het oog op een aanslag in vredestijd met een grate hoeveelheid 
explosieven gevuld wordt. Ret bewust plaatsen van dergelijke explosieven 
met de bedoeling schade aan te richten, valt trouwens niet onder het begrip 
,loutere aanwezigheid" van deze tuigen, zoals vereist wordt door artikel 
84 van de Arbeidsongevallenwet (Arbrb. Brussel, 24 februari 1986, 
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 181; in dezelfde zin Rb. Antwerpen, 13 december 
1985, onuitg., vermeld door L.V.G. in zijn noot onder Arbh. Brussel, 23 
november 1987, De Verz., 1988, 292). 
In graad van beroep werd dit vonnis hervormd. Volgens het Arbeidshof te 
Brussel is de bomauto wel te beschouwen als een oorlogstuig in de zin van 
artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet: een dergelijk tuig is immers be
stemd voor de oorlogsvoering en wordt, gezien de bedoeling zaken en 
mensen ermee te vernietigen, effectief daarvoor gebruikt. Dat een derde 
opzettelijk dit tuig tot ontploffing brengt, wijzigt daaraan niets, aangezien 
het ten opzichte van het slachtoffer slechts louter aanwezig was (Arbh. 
Brussel, 23 november 1987, De Verz., 1988, 288, noot L.V.G.). 
Ret Hof van Cassatie vernietigde uiteindelijk het arrest. Oorlogstuig in de 
zin van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet is materiaal dat werkelijk 
voor de oorlogsvoering wordt gebruikt ofwerkelijk bestemd is om daarvoor 
te worden gebruikt. Ret volstaat derhalve niet dat gelijksoortig materiaal 
voor oorlogsvoering kan worden gebruikt, omdat oorlog een geheel van 
krijgsverrichtingen of vijandelijkheden tussen geregelde of ongeregelde 
troepen veronderstelt. Terreurdaden zonder verband met enig krijgsbedrijf 
vallen niet onder de noemer oorlog en een met dynamiet geladen bestelwa
gen die binnen deze context in een stadscentrum tot ontploffing wordt 
gebracht, vormt geen oorlogstuig (Cass., 21 november 1988, Pas., 1989, I, 
317, R. W., 1988-89, 814, concl. Adv. Gen. LENAERTS, H., J.T.T., 1989, 
102, T.S.R., 1989, 56 en Soc. Kron., 1989, 2 (verkort)). Dit arrest lijkt ook 
na de wijziging van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet door het K.B. 
nr. 39 van 31 maart 1982 zijn waarde te behouden, ten minste wat de 
interpretatie van het begrip oorlogstuig betreft. 
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