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lnleiding 

1 - De arbeidsongevallenverzekering werd door de wet van 24 december 
1903 tot stand gebracht als een bijzondere regeling van burgerlijke aan
sprakelijkheid, welke fundamenteel afwijkt van art. 1382 B.W. 

Zij steunt op het beginsel, dat het arbeidsongeval een bedrijfsrisico 
is, dat uiteraard mede door de werkgever moet worden gedragen. Derhalve 
client het slachtoffer niet te bewijzen, dat de schade die het ongeval veroor
zaakt, het gevolg is van een fout van de werkgever. Het feit dat het arbeids
ongeval is overkomen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereen
komst, volstaat opdat de werkgever schadeplichtig zou zijn. 

De arbeidsongevallenverzekering dekt oak niet de volledige schade 
die door het ongeval werd veroorzaakt. Alleen de lichamelijke schade wordt 
vergoecl en cleze worclt door de wet forfaitair vastge;rt;;Td. ~P een bepaalcl 
percentage van het loonverlies dat ingevolge het ongeval wordt geleden. 
Dit percentage, dat aanvankelijk op so% was vastgesteld, bedraagt thans 
8o tot roo%. 

De arbeidsongevallenwetten zijn van openbare orde, wat echter niet 
belet dat de werkgever tegenover de verzekeringsmaatschappij bijkomende 
vergoedingen kan bedingen (Cass., 7 november 1963, Pas., 1963, I, 260; 
- Cass., 14 mei 1964, Pas., 1964, I, 980). 

De arbeidsongevallenwetgeving werd gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931. Wanneer hierna wordt verwezen naar een 
wetsartikel zonder nadere aanduiding, geldt het een artikel van deze 
gecoordineerde wetten. 

HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED 

AFDELING I 

Ondernemingen die onder toepassing van de wet vallen 

2 - Luidens artikel r vindt de arbeidsongevallenwet toepassing op de 
openbare en particuliere ondernemingen waar een of meer werknemers 
gedurende ten minste twee maanden per jaar tewerkgesteld zijn. 

Onderneming in de zin van deze bepaling is het bedrijf waar arbeids
krachten worden aangewend met het oog op de voortbrenging van goederen 
of diensten (Cass., 5 november 1936, Pas., 1936, I, 406; - Rb. Luik, 14 
februari 1963, Bull. Ass., 1963, 385, met noot). 

De werkgever kan een fysische of een morele persoon zijn ; dat 
de morele persoon geen rechtspersoonlijkheid heeft, doet niets ter zake 
(Brussel, 21 november 1959, Bull. Ass., 1961, 30, met noot). Een bediende 
kan weliswaar geen arbeidsovereenkomst aangaan met een vereniging 
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zonder rechtspersoonlijkheid maar hij kan wel gebonden zijn tegenover 
alle fysische personen die de vereniging vormen en die het recht hebben 
het uitoefenen van gezag en leiding over de bediende aan een andere toe 
te vertrouwen (Cass., 6 november 1961, Pas., 1961, I, 278). 

De minimale tewerkstelling van twee maanden betekent niet dat de 
werknemer noodzakelijk gedurende 6o opeenvolgende dagen in dienst 
moet geweest zijn; alle dagen waarop bij dezelfde werkgever arbeid is 
verricht, komen in aanmerking, zelfs indien de dienstbetrekking onder
broken is geweest (Cass., 5 juni 1956, Pas., 1956, I, 636; - Cass., 22 mei 
1958, Pas., 1958, I, 1048; - Vred. Herstal, 29 juni 1962, Bull. Ass., 1963, 
71, met noot, bevestigd door Rb. Luik, 14 februari 1963, Bull. Ass., 1963, 
385, met noot). Het genoemde vonnis van de rechtbank van Luik wijst 
erop dat de wetgever een minimum duur van tewerkstelling heeft bepaald 
om de toepassing van de wet op toevallige ondernemingen te vermijden; 
de wet blijft integendeel wel toepasselijk op blijvende ondernemingen die 
tijdelijk personeel in dienst hebben, in zover aan het vereiste van minimale 
tewerkstelling is voldaan. 

AFDELING 2 

Begunstigde werknemers 

3 - CA'I'EGORIEEN VAN- WERKNEMERS. - De gecoordineerde wetten zijn 
van toepassing op de werklieden, de leerjongens, de bedienden en de hoeve
knechts en -meiden. De werkingssfeer werd door de besluitwet van 20 
september 1945 uitgebreid tot het huispersoneel. 

Vallen o.m. onder de arbeidsongevallenwet het personeel van het vrij 
onderwijs (Vred. Antwerpen, 19 juli 1965, T. Vred., 1966, 283) en de hulp
agenten van het bestuur der posterijen (Rb. Luik, 29 april 1964, f. T., 
1964, 634). 

Leerlingen van een vakschool zijn verbonden door een leerovereen
komst die voor de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving met een 
arbeidsovereenkomst is gelijkgesteld, in de mate waarin zij produktieve 
arbeid verrichten, wat noodzakelijk het geval is wanneer de voortgebrachte 
produkten regelmatig verkocht worden (Cass., 5 juni, 1963, Pas., I963, 
I, 1056; Bull. Ass., 1964, 6I9, met noot). 

De term bediende client ruim te worden ge1nterpreteerd. Een persoon 
die in een vereniging zonder winstoogmerk de functies van directeur, 
secretaris en penningmeester uitoefent, is bediende, zelfs indien hij priester 
en tevens beheerder van de vereniging is (Brussel, I8 juni I96o, Pas., 
196I, II, 195). 

De gecoordineerde wetten vinden geen toepassing op wie in 
statutair verband zijn (Cass., 27 juni 1963, Pas., I963, I, I 134; - Cass., 
I 8 juni I964, Pas., I964; I, 1 II9). 

Op de zeelieden is een bijzondere arbeidsongevallenverzekering toe
passelijk (wet van 30 december 1929). 



4 - ARBEIDSOVEREENKOMST.- Voor de toepassing van de arbeidsongeval
lenwet is het bestaan van een arbeidsovereenkomst noodzakelijk (Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. I927-I928, nr. 98, blz. 2). Dit bestaan kan door aile 
rechtsmiddelen worden bewezen (Brussel, 2I november I959, Bull. Ass., 
I96I, 30). De bewijslast rust op de werknemer en de werkgever kan zulks 
door aile rechtsmiddelen betwisten (Cass., 2 mei I963, Pas., I963, I, 938). 

Wanneer werkgever en werknemer niet door een arbeidsovereenkomst 
voor werklieden of bedienden gebonden zijn, volstaat een band van onder
geschiktheid niet (Cass., IO februari I958, Pas., I958, I, 628). Daarentegen 
staat verwantschap tussen beide het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
niet in de weg (Vred. Duffel, I juni I96o, Bull. Ass., I96I, 2I). Is er echter 
geen ondergeschiktheid en derhalve geen arbeidsovereenkomst tussen 
broers en zusters in een familiebedrijf, dan vindt de arbeidsongevallenwet
geving geen toepassing (Rb. Brussel, 24 februari I963, ]. T., I963, 489). 

Om zich aan de wet te onttrekken mag de werkgever de nietigheid 
van de arbeidsovereenkomst, welke voortspruit uit de zelfs onvrijwillige 
overtreding van de wetgeving op de arbeidspolitie en de arbeidsregle
mentering, niet inroepen (art. I, 7de lid). Zo mag de werkgever zich niet 
beroepen op het feit dat een kind van minder dan I4 jaar niet mag worden 
tewerkgesteld (Cass., I4 april I96I, Pas., 196I, I, 870). Andere nietigheden 
dan die welke het gevolg zijn van de overtreding van de arbeidswetgeving, 
mogen daarentegen wel worden ingeroepen, bv. wanneer de overeenkomst 
is aangegaan met miskenning van het koninklijk besluit van 3 april I953 
op de gisthoudende dranken (Cass., 15 september I96o, Pas., I96I, I, 52). 

Wanneer de arbeidsovereenkomst kennelijk fictief is, is de toepassing 
van de gecoordineerde wetten vanzelfsprekend uitgesloten (Rb. Brussel, 
23 juni I960, R.G.A.R., 196I, 6673). 

5 - GEDETACHEERDE WERKNEMERS. - Het gebeurt dat de werkgever zijn 
werknemers ten dienste van een ander stelt. 

De rechtspraak verklaart over het algemeen dat de werknemer aan 
dergelijke onderhandelingen vreemd is gebleven, en dat hij door zijn ar
beidsovereenkomst met zijn eigen werkgever verbonden blijft, zodat deze 
laatste de last van de arbeidsongevallenvergoeding draagt. Dit is ook de 
opvatting van het hof van cassatie. Een werkgever kan zijn personeel ten 
dienste van een andere stellen ; deze laatste kan hem bevelen geven, maar ~ 
dit belet niet dat de band van ondergeschiktheid tussen dewerknemer en zijn ! 
werkgever blijft bestaan (Cass., 7 januari 1965, Bull. Ass., I965, 643, met 
noot) ; dit arrest verwerpt de voorziening in verbreking tegen een vonnis van 
de rechtbank van Brussel van 7 februari 1963 (R.G.A.R., I964, 732I, met 
noot; in dezelfde zin: Rb. Bergen, 20 november I959, R.G.A.R., I96I, 6654). 

Het feit dat de tweede werkgever gezag, Ieiding en toezicht op de 
werknemer uitoefent, belet niet dat deze laatste de arbeidsovereenkomst, 
die hem met zijn eerste werkgever verbindt, blijft uitvoeren (Vred. Eghezee, 
20 juli I962, Bull. Ass., 1962, 867, met noot, bevestigd door Rb. Namen 
I2 oktober I964, Bull. Ass., 1965, 622, met noot). 
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HOOFDSTUK II 

HET ONGEVAL 

6 - BEGRIPSOMSCHRIJVING. - Een arbeidsongeval is een ongeval over
komen in de loop en terzake van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
(art. I, Iste lid). 

Een ongeval op de weg naar en van het werk is een ongeval dat de 
werknemer overkomt gedurende de tijd dat hij zich naar het werk begeeft 
of daarvan terugkeert (Sociaalrechtelijk Woordenboek, Tw. Ongeval op de 
weg naar en van het werk). 

Beide omschrijvingen hebben met elkaar gemeen, dat het moet gaan 
om een ongeval; dit begrip client dus in de eerste plaats te worden ontleed 
(afdeling I). Daarna dienen afzonderlijk onder ogen te worden genomen de 
vereisten die door de wet worden gesteld opdat het ongeval respectievelijk 
als arbeidsongeval of als ongeval op de weg kan worden aangemerkt (af
delingen 2 en 3). 

AFDELING I 

Ongeval 

7 - ELEMENTEN. - De wetgever heeft met opzet geen omschrijving van 
het begrip ongeval in de tekst van de wet irigevoegd. ·Door de verslaggever 
van de centrale afdeling van de Kamer werd dit begrip als volgt om
schreven : ,het ongeval is een plotselinge, ongewone gebeurtenis en onder
stelt de plotselinge werking van een uiterlijke ktacht" (Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. I90I-I902, nr. 302, XXVI, blz. 106). 

Hoewel in de Senaat erop gewezen werd, dat het hier slechts een 
paging tot definitie gold (Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1903-I904, blz. 89) en 
aan de term ongeval zijn normale betekenis moest worden gegeven (Parlem. 
Besch., Senaat, Zitt. 1903-I904, nr. 5), heeft het hof van cassatie tot op heden 
zich angstvallig aan de definitie van de Kamer gehouden (Cass., 3 novem
ber 196I, Pas., I962, I, 249; :.__ Cass., 22 februari 1963, Pas., 1963, I, 
692;- Cass., 14 mei I964, Pas., 1964, I, 980;- Cass., 6 november 1964, 
Pas., I965, I, 232; - Cass., 23 april 1965, Pas., 1965, I, 881). 

Volgens deze rechtspraak zijn drie elementen essentieel voor het 
bestaan van een ongeval : 

I 0 een plotselinge gebeurtenis; 

2° een abnormale gebeurtenis ; 

3° een uitwendige kracht die door een plotselinge werking het ongeval 
veroorzaakt. 

8 - PLOTSELINGE GEBEURTENIS. - Is geen ongeval een ziekte die het ge
volg is van een geringe en herhaalde intoxicatie (Cass., 24 mei 1957, Pas., 
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1957, I, II59). Is de ongesteldheid echter veroorzaakt door een plotselinge 
intoxicatie, dan vindt de arbeidsongevallenwetgeving wel toepassing 
(Vred. Beringen, 21 oktober 1960, R.G.A.R., 1963, 7129, met noot; 
- Rb. Gent, 5 mei 1961, R.G.A.R., 1963, 7002). 

Ook het overlijden van de werknemer wegens oververhitting van de 
vrachtwagen waarin hij zich in valle zomer bevond, is geen ongeval, omdat 
het noch een plotselinge, noch een abnormale gebeurtenis is (Rb. Charleroi, 
4 mei 1963, Bull. Ass., 1963, 230, met hoot;- Cass., 24juni 1948, R.G.A.R. 
1949, 4429; - Cass., 3 november 1961, Pas., 1962, I, 249). 

9 - ABNORMALE GEBEURTENIS. - Het abnormale karakter van de gebeur
tenis moet beoordeeld worden met inachtneming van de arbeid die door 
het slachtoffer wordt verricht (Cass., 12 oktober 1961, Pas., 1962, I, r68; 
- Cass., 14 mei 1964, Pas., 1964, I, 980; - Cass., 25 november 1965, 
R. W., 1966-1967, 642). 

Dit beginsel vindt vooral toepassing, wanneer de ongeschiktheid het 
gevolg is van een door het slachtoffer geleverde krachtsinspanning. 

Het abnormale karakter van de gebeurtenis moet niet volgens onver
anderlijke, theoretische normen worden beoordeeld; het volstaat dat het 
gestel van het slachtoffer geen voldoende weerstand heeft kunnen bieden 
aan de plots inwerkende kracht (Rb. Antwerpen, 13 juni 1960, R.G.A.R., 
1963, 7II2, met noot; - Vred. St. Truiden, 17 januari 1963, R.G.A.R., 
1964, 7224). 

Met de voorbeschiktheid van het slachtoffer moet geen rekening wor
den gehouden. De arbeidsongevallenwetgeving vindt toepassing wanneer 
het slachtoffer dat aan een hartaandoening leed, zonder de bijzondere 
krachtinspanningen die het heeft moeten leveren, op dat ogenblik niet 
zou gestorven zijn (Rb. Antwerpen, 25 oktober 1960, ]. T., 1961, 257). 
Een vonnis van het vredegerecht van Oostrozebeke (28 mei 1957, Bull. 
Ass., r 9 6 r , 3 8 5) weigert echter de vergoedingen toe te kennen omdat de 
geleverde krachtinspanning niet grater was geweest dan die welke ge
woonlijk voor de normale en te voorziene uitvoering van de arbeid ver
eist was. 

Een voetverstuiking wordt enkel als ongeval beschouwd wanneer zij 
het gevolg is van een abnormale kracht die het slachtoffer van buiten uit 
getroffen heeft (Vred. Antwerpen, 30 juni 1961, Bull. Ass., 1962, 428, 
met noot). 

10 - UITWENDIGE KRACHT. - Hoewel steeds het beginsel aanvaard werd, 
dat het ongeval door een uitwendige kracht moet veroorzaakt zijn, kan dit 
element niet altijd even duidelijk van de plotselinge en abnormale ge
beurtenis worden onderscheiden. De onzekerheid die te dien aanzien in 
de rechtspraak bestaat, wordt vooral gei:llustreerd wanneer het ongeval 
het gevolg is van een val. 

Geen moeilijkheid ontstaat in dit verband, wanneer een uitwendige 
oorzaak van de val kan worden gevonden, zoals het plots stilvallen van een 
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vooruitgeduwde wagen (Cass., 13 december 1963, Pas., 1964, I, 401), een 
ongesteldheid na een medische verzorging (Rb. Brussel, 13 februari 1963, 
T. Vred., 1963, 321), of een paal (Rb. Hasselt, 9 november 1964, R. W., 
1964-65, u66). 

Ook wanneer het slachtoffer wegens een duizeling van een stelling 
valt is zulks een ongeval, waarbij de uitwendige kracht dan de zwaartekracht 
is van het slachtoffer dat zich in een onvaste houding bevond (Cass., 
6 november 1964, Pas., 1965, I, 232). 

Sommige lagere rechtbanken hebben echter de val zelf als een ongeval 
beschouwd, dat veroorzaakt is door de weerstand van de grond of door 
de zwaartekracht als zodanig (Rb. Luik, 14 januari 1964, fur. Liege, 1963-
1964, 250; - Vred. Jehay-Bodegm!e, 19 februari 1965, fur. Liege, 1965-
1966, 31;- Vred. Namen, 30 oktober 1964, fur. Liege, 1964-1965, 183;
Vred. Namen, 4 december 1964, Bull. Ass., 1965, 440). 

Aangezien deze rechtspraak in werkelijkheid het vereiste van een uit
wendige kracht uitsluit, heeft het hof van cassatie gesteld, dat de val het 
gevolg moet zijn van een voorafgaande, uitwendige oorzaak (Cass., 15 
maart 1962, Pas., 1962, I, 783; Bull. Ass., 1962, 652, met noot; - Cass., 
24 december 1965, R. W., 1966-1967, 648; - zie ook Vred. Luik, 25 juni 
1964, fur. Liege, 1964-1965, 271). Deze voorwaarde wordt blijkbaar echter 
niet gesteld, wanneer de werknemer in het water in plaats van op de grond 
valt (Cass., 23 oktober 1964, Pas., 1965, I, 195; - Cass., 14 januari 1965, 
Bull. Ass., 1965, 655, met noot; - Vred. Beringen, 14 februari 1964, 
R. W., 1964-1965, 1706). .. -

Vereist is niet dat de uitwendige kracht abnormaal is. Het volstaat, 
dat zij in de gegeven omstandigheden een plotselinge en abnormale ge
beurtenis heeft veroorzaakt; aldus kan bv. de hoge warmte in een werk
plaats als uitwendige kracht worden aangemerkt, ook al is de temperatuur
verhoging niet abnormaal (Cass., 3 november 1961, Pas., 1962, I, 249; 
- anders : Vred. Antwerpen, 30 juni 1961, Bull. Ass., 1962, 428, met 
noot ; - voor een overzicht van de rechtspraak in verband met ongevallen 
veroorzaakt door temperatuurschommelingen zie de noot in Bull. Ass., 
1964, 235). 

II - VooRBESCH1KTHEID. - Een ongeval moet niet noodzakelijk uitslui
tend het gevolg van een uitwendige kracht zijn. Reeds tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 1903 werd aangemerkt, 
dat geen rekening moet worden gehouden met de eventuele voorbe
schiktheid van het slachtoffer (Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1902-1903, 
biz. 1273-1274). 

Blijft derhalve een arbeidsongeval het ongeval dat mede te wijten is 
aan of verergerd is door de fysische toestand van het slachtoffer (Cass., 
14 mei 1964, Pas., 1964, I, 980; - Cass., 6 november 1964, Pas., 1965, 
I, 232; - Cass., 23 april 1965, Pas., 1965, I, 881; - Vred. Namen, 16 
december 1963, fur. Liege, 1963-64, 247; - Rb. Luik, 3 november 
1964, fur. Liege, 1964-65, 195). 
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Wanneer het ongeval een dubbeie oorzaak heeft, is niet vereist, dat 
de uitwendige oorzaak de inwendige, gelegen in de toestand van het 
siachtoffer, voorafgaat (Cass., 6 november 1964, Pas., 1965, I, 232). 

Wei client onderscheid te worden gemaakt tussen de gevolgen van het 
ongeval en een voorbeschiktheid die door het ongeval niet werd beinvloed. 
Het verlies van een oog dat reeds ziek was maar waarvan een arbeidsongevai 
het verlies bespoedigde, client te worden vergoed; het verlies van een tweede 
oog wegens ziekte maar zonder verband met het arbeidsongevai geeft noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks aanieiding tot vergoeding door over
schatting van het verlies van het eerste oog (Rb. Antwerpen, r 7 januari 
1962, Bull. Ass., 1962, 646; - zie ook Vred. Seraing, 12 februari 1964, 
fur. Liege, 1964-65, 240, bevestigd door Rb. Luik, 12 februari 1965, fur. 
Liege, 1965-66, 8r). 

Bij twee opeenvoigende ongevallen kunnen voor de vergoeding van 
het tweede ongevai enkel de gevoigen van dit Iaatste in aanmerking worden 
genomen (Cass., 4 februari 1965, Pas., 1965, I, 564). 

12 - BEWIJSLAST. - Het siachtoffer of zijn rechthebbenden moeten het 
bewijs van het bestaan van het ongeval in de zin van de arbeidsongevallen 
wetgeving leveren (Cass., 4 februari 1965, Pas., 1965, I, 564). 

Het bewijs van een nadeiige gebeurtenis volstaat niet (Cass., 12 
oktober 1961, Pas., 1962, I, 68). Het ongevai ka;n door vermoedens be
wezen worden, nml. wanneer aile andere mogelijke oorzaken van schade 
zijn uitgesloten (Cass., 14 januari 1965, Bull. Ass., 1965, 655, met noot). 

Een Iijkschouwing is in sommige gevallen het enige middel om het 
bestaan van een ongeval te bewijzen. De rechterlijke macht is echter on
bevoegd om een ontgraving te bevelen, en de rechter mag de aanvraag tot 
Iijkschouwing afwijzen, indien deze maatregel de gerechtvaardigde ge
voelens van eerbied die de weduwe voor het stoffeiijk overschot van haar 
echtgenoot heeft, kan krenken (Gent, 3 november 1962, Bull. Ass., 
1964, 221). 

AFDELING 2 

Arbeidsongeval 

A. In de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

13 - De uitvoering van de arbeidsovereenkomst begint zodra de werk- \ 
gever het recht heeft leiding en toezicht uit te oefenen en duurt voort 
zolang de gezagsverhouding biijft bestaan (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1900-
1901, nr. 123, blz. 198); is deze voorwaarde vervuld dan is het van weinig I 
belang of het ongevai tijdens het werk of tijdens de rusttijd is overkomen r 
(Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1901-1902, nr. 302, X, XVII, biz. 107 en XXX, 
biz. 109;- zie ook: Rb. Antwerpen, 16 februari 1957, f. T., 1957, 736). 
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Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 maart 
1900 werd de term gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
verkozen hoven de term gedurende de uitvoering van het werk waarvan de 
draagwijdte te beperkend werd geacht; gedurende de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst wijst ondubbelzinnig niet alleen op de tijd die aan de 
eigenlijke werkzaamheden besteed wordt, maar ook op de tijd die. noaig is .. 
voor het voorbereidend werk, het nawerk en alle met . de arbeid nauw . 
verband houdend~ handelingen (Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1899-1900,· 
Eli. 224): · 

14 - PLAATS VAN DE ARBEID.- De werknemer bevindt zich in de loop van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op iedere plaats waar hij zich in 
rechte onder het gezag van zijn werkgever bevindt en voor de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst aanwezig client te zijn, over de ganse uit
gestrektheid van de onderneming en buiten de onderneming zowel waar 
hij zijn arbeid moet verrichten als op de weg tussen twee werkplaatsen. 

Het ongeval dat een handelsvertegenwoordiger buiten zijn streek 
overkomt, kan als een arbeidsongeval worden aangemerkt, wanneer be
wezen wordt dat het slachtoffer gehandeld heeft binnen het kader van zijn 
bedrijvigheid en met de goedkeuring van zijn werkgever (Cass., 7 februari 
1964, Pas., 1964, I, 597). 

De werknemer die zich naar een bepaalde plaats moet begeven en een 
omweg maakt, kan door de rechter beschouwd worden als geen verbod te 
hebben overtreden en zijn opdracht niet te hebben gewijzigd zodat het 
ongeval in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is overkomen; 
zulks is bv. het geval wanneer een dienstbode, belast met een boodschap, 
onderweg naar de kapper gaat (Cass., 22 juni 1961, Pas., 1961, I, 1170). 

De werknemer die na de middagrust in een dichtbijgelegen winkel 
een fles water haalt en verongelukt, kan echter de arbeidsongevallenwet 
niet inroepen omdat hij een daad gesteld heeft die geen verband houdt 
met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (Rb. Brussel, 26 juni 1964, 
Bull. Ass., 1965, 268, met noot). Hij die op een zaterdag op uitnodiging, 
niet op bevel van zijn werkgever naar een huwelijksfeest gaat, handelt wel 
ingevolge een morele verplichting maar niet ter uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst (Vred. Torhout, 4 april 1961, Bull. Ass., 1961, 676, met noot; 
- in dezelfde zin : Cass., 3 februari 1950, Bull. Ass., 1950, 197). 

De volledige arbeidsongeschikte werknemer die zich naar een ge
neesheer begeeft om er te worden verzorgd en die onderweg verongelukt, 
is geen slachtoffer van een arbeidsongeval : zijn arbeidsovereenkomst was 
geschorst, de dienst waartoe hij zich begaf was niet door zijn werkgever 
opgericht, en hij stand dus niet onder diens gezag (Rb. Charleroi, 15 ok
tober 1960, Bull. Ass., 1961, 222, met noot; R.G.A.R., 1962, 6883, met 
noot;- zie verder ook nr. 31). 

15 - HET VERVOER DOOR DE WERKGEVER TUSSEN TWEE WERKPLAATSEN.
De werknemers die door hun werkgever van de ene naar de andere werk-

254 



plaats, of die van een werkplaats naar de zetel van de onderneming vervoerd 
worden, bevinden zich op dit ogenblik in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. Toepassing vindt derhalve de arbeidsongevallenwet, 
niet de wet op de ongevallen op de weg naar en van het werk (Luik, I 5 juni 
I964, Bull. Ass., I964, 849, met noot; - Rb. Brussel, I7 oktober I962, 
Bull. Ass., I963, 376, met noot;- Vred. Maaseik, I9 maart I965, R.G.A.R., 
I965, 7458). De arbeidsongevallenwet client eveneens te worden toegepast 
wanneer de werkgever de weg om redenen van persoonlijke aard verlengt 
(Vred. Duff~l, I juni \960, Bull. Ass., I96I, 2!):----~---~- - ' 

16 - HET VERVOER VOOR DE WERKGEVER TUSSEN HET BEDRIJF EN DE PLAATS 
VAN DE ARBEID. -Wanneer de werkgever of een van zijn aangestelden zijn 
werknemers thuis afhaalt en terugbrengt, staan de werknemers volgens een 
constante rechtspraak tijdens het vervoer onder het gezag van hun werk
gever. Het ongeval komt dan ook voor in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en is een arbeidsongeval, geen ongeval op de weg 
(Vred. Duffel, I juni I96o, Bull. Ass., I96I, 2I; zie in dezelfde zin de 
Voordracht a an de Regent bij de Besluitwet van I945). De wet van I I juni 
I964 die artikel I9, 3de lid, van de arbeidsongevallenwet wijzigt, heeft 
echter de rechtszekerheid op dit stuk aan het wankelen gebracht. De 
nieuwe bepalingen die, naar gelang van de standpunten die voor deze wet 
werden ingenomen, de inhoud van het artikel wijzigt of eenvoudig inter
preteert, stelt uitdrukkelijk, dat het gemene recht toepasselijk blijft bij 
ongevallen op de weg door de werkgever of diens aangestelden veroorzaakt. 
De memorie van toelichting maakt daarbij gewag van het vervoer dat de 
werkgever ten voordele van zijn werknemers inricht (Parlem. Besch., Kamer, 
Zitt. I962-63, nr. 593, blz. I). Deze verklaring doet de vraag rijzen of, 
volgens de wetgever, ongevallen tijdens een dergelijk vervoer overkomen, 
onder de toepassing vallen niet meer van de gecoordineerde wetten maar 
van de besluitwet van I945 en of de nieuwe bepaling in dergelijke gevallen 
bijgevolg van toepassing is. Op een desbetreffende vraag van kamerlid 
Duerinck antwoordde de Minister van Sociale Voorzorg dat de memorie 
van toelichting het vervoer door de werkgevPr ingericht als weg naar of 
van het werk beschouwt (Parlem. Vr., Kamer, IO mei I966, 1008). De aldus 
ontstane onzekerheid komt nog niet tot uitdrukking in de rechtspraak van 
I965, reeds wel in die van I966. Hieraan zou de wetgever zelf een einde 
moeten maken, zonder echter de werknemer te benadelen (Heusers, 
Du neuf sur le chemin du travail, Bull. Ass., I966, 6os); zulks zou het geval 
zijn indien deze trajecten als weg naar of van het werk zouden beschouwd 
worden met aile nadelige gevolgen hietaan verbonden, o.m. wat betreft 
het verschil in bewijslast, de burgerlijke aansprakelijkheid (zie hierover 
nr. 73). 

17 - TIJD VAN DE ARBEID. - Aangezien de arbeidsongevallenwet toe
passing vindt, niet alleen tijdens het werk, maar zelfs tijdens de rustpauzen 
en de arbeidsonderbrekingen (zie nr. I3), kan de rechter geldig beslissen 

255 



dat het slachtoffer dat ter beschikking van zijn werkgever staat, zich in de 
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bevindt, al verricht hij 
op dat ogenblik geen werkelijke arbeid (Cass., 23 oktober I964, Pas., 
I965, I, I95; Bull. Ass., I965, 422, met noot). Hetzelfde geldt wanneer de 
werknemer deelneemt aan een vakbondsvergadering, die tijdens de ar
beidsuren en binnen de onderneming zelf met toestemrning van de werk
gever en met behoud van loon plaats heeft (Rb. Luik, I7 maart I96I, 
Bull. Ass., I96I, 672, met noot). 

Slachtoffer van een arbeidsongeval is de werknemer die zich met 
uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de werkgever tijdens de 
middagpauze naar een winkel dicht bij de onderneming begeeft en onder
weg verongelukt (Cass., 9 januari I964, Pas., I964, I, 48o), alsook de werk
nemer die tijdens de rustpauze in de dicht bijgelegen Maas verdrinkt 
omdat hij zich op dat ogenblik onder het gezag van de werkgever bevindt 
(Rb. Hoei, 27 oktober I965, fur. Liege, I965-66, 78). 

De inwonende meid die 's zondags naar haar werkgever terugkeert, 
even in diens huis binnenloopt en onmiddellijk daarna buitenkomt om de 
taxi te betalen en met haar reisgezellen te praten, bevindt zich onder het 
gezag van haar werkgever, oak al handelt zij voor enkele ogenblikken niet 
ter uitvoering van haar arbeidsovereenkomst, maar eerder om persoonlijke 
verplichtingen nate komen (Rb. Luik, 3 mei I963, fur. Liege, I963-64, 27). 

' 18 - BEWIJS. - Het slachtoffer of diens rechthebbenden moeten bewijzen 
. dat het ongeval in de loop van de uitvoering van· de arbeidsovereenkomst 

overkomen is ; geen aanspraak op vergoeding heeft de metaalbewerker 
die beweert, dat een metaalschilfertje daags tevoren op het werk in zijn 
oog gevlogen was; dit ongeval kan evenzeer in zijn eigen waning over
komen zijn, bij het uitkammen van zijn haar of bij het uitschudden van 
zijn kledingsstukken (Vred. Vilvoorde, I6 mei I963, Bull. Ass., I963, 708). 

B. lngevolge de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

19- BEGRIP.- Het ongeval moet overkomen zijn terzake van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst (art. I, lid I), d.w.z. er client een verband te 
bestaan tussen het ongeval en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 
Dit verband moet ruim worden beoordeeld: reeds tijdens de parlementaire 
voorbereiding werd erop gewezen dat de wet van toepassing is van zodra 
enig hoegenaamd verband bestaat tussen het ongeval en de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I90I-02, nr. 302, 
XXXI, blz. I I I). 

De gevaren aan deze uitvoering verbonden hebben een drieledige 
oorsprong : de eigen bedrijvigheid van het slachtoffer, deze van de andere 
personeelsleden, en het beroepsmilieu. Deze vormen het beroepsrisico. 

20 - DE BEDRIJVIGHEID VAN HET SLACHTOFFER EN VAN DE ANDERE PERSO
NEELSLEDEN. - De wet is toepasselijk zodra er enig verband tussen het 



ongeval en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bestaat, hoe foutief 
de uitvoering ook weze. De wetgever heeft uitdrukkelijk erop gewezen dat 
de fout, zelfs de zware fout, die het slachtoffer tijdens zijn arbeid pleegt, 
de toepassing van de wet niet uitsluit, omdat het beroepsrisico niet aileen 
de ongevallen omvat die rechtstreeks door het uitoefenen van de arbeid 
veroorzaakt worden, maar ook die waaraan men door het uitoefenen van 
het beroep zelf is blootgesteld. Wanneer het slachtoffer de bevelen en 
onderrichtingen opzettelijk, wetens en willens overtreedt, zonder echter het 
ongeval opzettelijk te veroorzaken, kan hij de wettelijke vergoedingen 
ontvangen. De parlementaire voorbereiding laat hierover geen twijfel, en 
wegens het verzet van bepaalde kamerleden werd op dit beginsel herhaal
delijk de nadruk gelegd (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I90I-02, nr. 302, 
XXVII, biz. 107; XXXI, uo, III, II2; XXXIII tot XXXVII; Kamer, 
Zitt. I902-03, nr. I32, biz. 348; - Parlem. Hand., Senaat, Zitt. I903, 
blz. I I e.v.). 

In het beroepsleven bestaat de fout van het slachtoffer meestal in de 
miskenning en overtreding van voorschriften die hem door zijn werkgever 
of ingevolge wetten en reglementen worden opgelegd, alsook in zijn on
voorzichtigheid en roekeloosheid. 

Recht op arbeidsongevallenvergoeding heeft het slachtoffer dat de 
instructies van zijn werkgever niet opvolgt of formeel overtreedt bv. 
wanneer hij een vrachtwagen bestuurt ondanks het uitdrukkelijk verbod 
van zijn werkgever en ondanks een rijverbod in Belgie (Cass., I2 januari 
I96I, Pas., I96I, I, 509; Bull. Ass., 1962, 243, met noot; - zie ook: 
Verviers, 3 december I963, Bull. Ass., I964-47); evenals het slachtoffer 
dat een onvoorzichtigheid heeft begaan ingevolge waarvan het ongeval 
is veroorzaakt (Rb. Namen, I7 december 1963, Bull. Ass., 1965, 
659). 

21 - SPEL. - Het ongeval overkomen tijdens een voetbalmatch gespeeld 
in de onderneming zelf, houdt geen verband met de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (Rb. Luik, I7 maart I96I, Bull. Ass., 196I, 672, 
met noot). 

De werknemer heeft geen recht op vergoeding, wanneer hij veronge
lukt gedurende de arbeid tijdens een gevaarlijk spel dat geen enkel verband 
houdt met een omstandigheid voortvloeiend uit zijn eigen bedrijvigheid of 
uit die van de andere werknemers, of uit het bedrijfsmilieu waarin hij 
voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geplaatst is (Rb. Charleroi, 
30 november I963, Bull. Ass., I964, 841, met noot). 

22 - TwiST. - Wat de onderlinge twisten tussen werknemers betreft, had 
de wetgever erop gewezen dat zij geen uitvoering van de arbeidsovereen
komst uitmaken (Parlem. Hand. Kamer, Zitt. I902-03, 1 I74, II). De werkne
mer die zijn werkgezellen aanrandt en zelf slagen krijgt, is het slachtoffer 
van een ongeval dat geen verband houdt met zijn arbeid; de werknemer 
daarentegen die zelf wordt aangerand en zich in staat van wettige zelfver-
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bevindt, heeft wel recht op vergoeding (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1901-
o2,nr. 302, XXXI, blz. 111). 

De rechtspraak maakt onderscheid tussen onderlinge twisten, naar
gelang de oorzaak ervan aldan niet verband houdt met de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst. Zo, werd de toepassing van de wet geweigerd 
bij een twist ontstaan om redenen van louter familiale aard (Cass., 11 juni 
1923, Pas., 1923, I, 36o). 

Het feit dat de slag die een werknemer tijdens zijn arbeid van een 
werkgezel krijgt, verband houdt met zijn huwelijk impliceert evenwel niet 
noodzakelijk dat er geen verband kan bestaan tussen het ongeval en de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Cass., 7 juni 1962, Pas., 1962, 
I, 1153). 

De werknemer die inge-..:olge de bevelen van zijn werkgever - in 
casu een vakvereniging - zich tot de arbeiders richt om ze tot werkstaking 
aan te sporen, en tijdens een door hem niet uitgelokt of gewild gevecht 
gekwetst wordt, is het slachtoffer van een arbeidsongeval (Cass., 12 
september 1960, Bull. Ass., 1961, 30, met noot). 

23 - DRONKENSCHAP. - Dronkenschap van het slachtoffer is een zware 
fout, die echter de toepassing van de wet niet uitsluit : amendementen in 
tegengestelde zin werden verworpen (Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 
1902-03, r6o2; Senaat, Zitt. 1903-04, blz. 97 en 109). 

Vergoeding wordt toegekend wanneer het verband tussen het ongeval 
en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aanwezig is (Vred. Beringen, 
14 februari 1964, R. W., 1964-65, 1706). 

24- DADEN VAN MOED, ZELFOPOFFERING EN REDDING.- De Werkzaamheden 
van de arbeider zijn niet beperkt tot zijn zogenaamde technische, gewone 
verplichtingen, maar omvatten ook de verplichtingen die wegens billijkheid 
of goede trouw vervuld worden (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1901-02, 
nr. 302, XXXI, blz. 1 11). 

Een amendement dat ertoe strekte de ongevallen voortvloeiende uit 
daden van moed, zelfopoffering en redding in de loop van de arbeid 
gesteld, met de arbeidsongevallen gelijk te stellen (Parlem. Besch., Kamer, 
Zitt. 1902-03, nr. 132, biz. 1 r), werd verworpen, omdat tussen het 
ongeval en de gestelde daad het verband met de uitvoering van de arbeids
overeenkomst niet ipso facto bestaat. Is dit verband wel aanwezig, dan 
worden de forfaitaire vergoedingen toegekend. 

Een ongeval overkomen tijdens het hulp bieden is een arbeidsongeval 
wanneer het slachtoffer ingevolge zijn arbeidsovereenkomst de plicht had 
in deze zin op te treden. Hij moet niet noodzakelijk in het voordeel van de 
onderneming gehandeld hebben; de verrichte handeling is verbonden aan 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer zij voortspruit uit een 
risico dat eigen is aan deze uitvoering; dit geldt bv. wanneer een schipper 
zijn kind redt (Cass., 8 september 1961, Pas. 1962, I, 39; Bull. Ass., 
1962, 432, met noot), of een bakkersjongen de brand van een auto die naast 
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zijn wagen staat, blust (Antwerpen, 17 oktober 1962, Pas., 1964, III, 31; 
- Cass., 8 juni 1956, Bull. Ass., 1957, 514). 

25 - ZELFMOORD. - De wetgever kent arbeidsongevallenvergoedingen ook 
toe wanneer het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval tot de opgedane 
kwaal voorbeschikt was. Derhalve wordt een zenuwzieke werknemer die 
alleen op een gevaarlijke weg is, en zich plots onder een voorbijrijdende 
wagen werpt, beschouwd als slachtoffer van een arbeidsongeval (Cass., 
29 september 1961, Pas., 1962, I, 122; Bull. Ass., 1962, 637, met noot). 

26- ONGEVAL.- De werknemer die tijdens de rustpauze na zware arbeid 
in volle zomer te hebben verricht, in de dichtbijgelegen Maas zwemt en 
verdrinkt, is het slachtoffer van een arbeidsongeval, omdat zijn handeling 
in verband staat met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (Rb. 
Hoei, 27 oktober 1965, fur. Liege, 1965-66, 78). 

27 - HET BEDRIJFSMILIEU. - Het risico verbonden aan het bedrijfsmilieu 
kan verschillende vormen aannemen : het kan zijn oorsprong vinden, zowel 
in de machine die de werknemer of zijn werkmakkers bedienen als in het 
vallen van een voorwerp op het hoofd van net slachtoffer; dergelijke on
voorziene gevallen zijn uiteraard arbeidsongevallen. 

De ongevallen door overmacht veroorzaakt zijn echter principieel uit 
het toepassingsgebied van de wet gesloten, omdat zij in het beginsel geen 
enkel verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en 
integendeel eenieder treffen (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1901-02, nr. 
302, XXXI, biz. r r2). 

Er is echter wei arbeidsongevai wanneer er enig verband bestaat 
tussen het ongeval en de uitvoering van de arbeid, m.a.w. wanneer de be
drijvigheid van de werknemer hem aan dit risico bijzonder heeft bioot
gesteld; in dit geval is het ongeval niet meer doo; eeiliouter geval van 
overmacht veroorzaakt, maar wel door het beroepsrisico zeif. 

Dit beginsel geldt bij biiksemaanslag wanneer het slachtoffer door de 
bliksem wordt getroffen terwijl het wegens de aard van zijn arbeid in een 
open veld moet vluchten om een schuiioord te vinden (Vred. Aarschot, 
12 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 439, met noot; - Cass., 27 november 
1959, Pas., 1960, I, 376). 

De arbeidsongevallenvergoeding wordt daarentegen geweigerd wan
neer het slachtoffer door een wesp gestoken wordt zonder dat zijn arbeid 
hiertoe bijgedragen heeft (Vred. Seneffe, 20 juni 1961, Bull. Ass., 1962, 
261, met noot). 

Wat de temperatuurschommelingen betreft, de rechtspraak vereist 
dat deze een plotseling en abnormaal karakter vertonen en dat de bedrijvig
heid van het slachtoffer hem aan dit risico bijzonder heeft blootgesteld. Dit 
is bv. niet het geval wanneer een werknemer in volle zomer in een verhitte 
vrachtwagen overlijdt (Rb. Charleroi, 4 mei 1963, Bull. Ass., 1964, 230, 
met noot;- Cass., 3 november 1961, Pas., 1962, I, 249). 

259 



28 - BEWIJS. - Het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten het verband 
tussen het ongeval en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet 
bewijzen; de wetgever heeft in hun voordeel een wettelijk vermoeden 
gevestigd (art. r, 6de lid) : ieder ongeval in de loop van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst overkomen, wordt vermoed ingevolge die uit
voering te zijn veroorzaakt. Het betreft evenwel een vermoeden juris 
tantum zodat de werkgever steeds het tegenbewijs kan leveren. 

AFDELING 3 

Ongeval op de weg naar en van het werk 

29 - WETGEVING. - De werknemer die zich buiten de onderneming be
vindt en verongelukt, kan de wetgeving op de arbeidsongevallen alleen 
inroepen indien hij op het ogenblik van de feiten in rechte onder het gezag 
van zijn werkgever staat; dit is het geval wanneer hij de weg ter uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst aflegt, of wanneer hij gebruik maakt van 
het vervoer dat zijn werkgevet zelf heeft ingericht (zie nr. 14-16). 

Om de werknemers buiten deze gevallen te beschermen tegen de tal
rijke gevaren, waaraan zij op de weg naar en van het werk zijn blootgesteld, 
was een bijzondere wetgeving nodig. Ingevoerd bij besluit van de Secre
tarissen-Generaal d.d. 24 december 1941, met het oog op de bescherming 
tegen oorlogsrisico's, dateert de thans geldende besluitwet van 13 december 
1945, voor onbepaalde tijd verlengd door de wet van ro juli 1951. 

A. Bepaling van de weg naar en van het werk 

30- WETGEVING.- De bepaling van de besluitwet van 13 december 1945 
luidt als volgt : ,Als weg naar en van het werk client verstaan : de door de 
arbeider normaal af te leggen weg om zich van zijn verblijf of van de plaats 
waar hij gaat eten naar de plaats waar hij zijn werk verricht, te begeven en 
omgekeerd". ,Daaronder client ook begrepen de normale weg die de 
arbeider moet afleggen om zich van de plaats te begeven waar de lonen 
worden uitbetaald en om ervan terug te keren" (art. 2, 2de en 3de lid). 

31 - PLAATS VAN DE ARBEID. - De plaats waar hij zijn werk verricht is 
iedere plaats waar de werknemer zich in verband met de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst bevindt, iedere plaats waar hij in rechte onder het 
gezag van zijn werkgever staat. 

Voor handelsvertegenwoordigers en andere agenten die hun arbeids
prestaties buiten moeten verrichten, is de weg naar of van het werk die 
welke de plaats waar zij het laatst hebben gewerkt met hun verblijf ver
bindt (Rb. Brussel, 6 juni 1963, Bull. Ass., 1964, 433). 

De weg die de werknemer aflegt om aan zijn werkgever een genees
kundig attest te brengen waaruit zijn arbeidsongeschiktheid voor die dag 
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blijkt, is de normale weg naar of van het werk (Cass., 17 februari 1961, 
Pas., 1961, I, 656; Bull. Ass., 1962, 423, met noot; R.G.A.R., 1962, 6983, 
met noot). 

De weg door het slachtoffer afgelegd om de vergoedingen voor een 
vroeger ongeval te halen, is geen weg van of naar bet werk wanneer de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid 
geschorst was, en de werknemer hem noch op bevel van de werkgever, noch 
ingevolge een verplichting voortvloeiend uit zijn arbeidsovereenkomst, 
aflegde (Cass., 22 juni 1962, Pas., 1962, I, 1204; Bull. Ass., 1962, 663, 
met noot; R.G.A.R., 1964, 7198, met noot; - Rb. Oudenaarde, I 6 novem
ber 196o, Bull. Ass., 1961, 56). 

De besluitwet is ook niet van toepassing op de werknemer die op een 
dag die geen arbeidsdag is, verongelukt op de weg afgelegd om een lichame
lijk onderzoek te ondergaan dat door bet Ministerie van Volksgezondheid 
ingericht werd : de verplaatsing werd hem door zijn werkgever niet bevolen 
en hield geen verband met zijn arbeidsovereenkomst (Vred. Soignies, 
21 februari 1963, Bull. Ass., 1964, 37, met noot). Dit geldt ook wanneer het 
slachtoffer zich naar de controleur der belastingen begeeft, op diens 
aanvraag en met toestemming van de werkgever (Rb. Brussel, 15 maart 
1961, Bull. Ass., 1961, 235, met noot) of wanneer het slachtoffer zich niet 
op bevel maar op uitnodiging van zijn werkgever naar een huwelijksfeest 
begeeft (Vred. Torhout, 4 april 1961, Bull. Ass., 1961, 676, met noot). 

De werknemer die na de werkuren op het werk blijft om aan een 
werktuig, dat zijn eigendom is, te werken, bevindt zich niet meer in de 
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; de terugweg is geen 
weg naar of van het werk, en de werkmakker die hem naar huis voert kan 
burgerlijk aansprakelijk worden verklaard (Luik, 12 december 1963, 
R.G.A.R., 1964, 7362; R. W., 1964-65, 828; dit arrest bevestigt de beslis
sing van Rb. Tongeren, r8 april 1963, R. W., 1964-65, 840). 

Het kan ook gebeuren dat de werknemer de normale weg naar of van 
het werk tijdens de werkuren en met de toestemming van zijn werkgever 
aflegt. Houdt deze verplaatsing verband met de uitvoering van de arbeids
overeenkomst, dan kan het een arbeidsongeval zijn ; in het tegenoverge
stelde geval wordt de toepassing van de wetgeving uitgesloten; dit zal 
het geval zijn wanneer de werknemer huiswaarts rijdt om aan zijn echt
genote de sleutels van het huis te brengen, die ze vergeten had (Vred. 
Leuze, 26 november 1962, Bull. Ass., 1964, 31, met noot; - Cass., 26 
november 1954, Pas., 1955, I, 273, dat het ongeval overkomen aan een 
werknemer die huiswaarts keerde om zijn vergeten werkgerief en eetmaal 
te halen, als ongeval op de weg beschouwde). 

De werknemer die door stakers verhinderd wordt het werk aan te 
vangen en naar huis terugkeert, bevindt zich wel op de weg naar en van 
het werk (Rb. Brussel, 22 december 1964, R. W., 1964-65, 1265). 

32- VERBLIJFPLAATS. - Het verblijf is de plaats waar een persoon op een 
bepaald ogenblik verblijft : het wijst op een feitelijk verband tussen een 



persoon en een bepaalde plaats; de woonplaats wijst daarentegen op een 
rechtsverband (art. 102 B.W). Eenzelfde persoon kan verscheidene ver
blijfplaatsen hebben maar slechts een enkele woonplaats ; beide kunnen 
overeenstemmen, maar dit is geen noodzaak. 

Tot I 9 56 heeft de rechtspraak de voorkeur gegeven aan een beperkende 
uitlegging van de wet : deze laatste was een uitzonderingsmaatregel, en 
werd bijgevolg restrictief uitgelegd; aileen de verblijfplaats werd voor de 
toepassing van de besluitwet in aanmerking genomen. Met zijn arrest van 
9 maart 1956 (Pas., 1956, I, 725), bracht het hofvan cassatie een grondige 
wijziging in de rechtspraak door te verklaren dat eenzelfde persoon meer 
dan een verblijfplaats kan hebben, bv. in de week en 's zondags en dat 
het domicilie van het minderjarige slachtoffer, dat bij zijn ouders gevestigd 
is, een verblijf is. 

Sedert dit arrest neemt de rechtspraak zonder aarzelen aan dat de 
werknemer meer dan een verblijfplaats kan hebben, en dat hij zelfs tijdelijk 
van verblijf kan verande:ren (Vred. Dinant, 14 april 1961, Bull. Ass., 
1962, 27; - Rb. Brussel, 7 februari 1963, Bull. Ass., 1964, 643; - Cass., 
25 maart 1960, Pas., 1960, I, 866). 

De weg die het slachtoffer na het week-end tussen zijn woonplaats 
bij zijn ouders en de plaats van zijn werk aflegt, is de weg naar en van het 
werk (Vred. Ferrieres, I8 februari !965, ]. T., 1965, 586). 

De tijdelijke aard van de verblijfplaats is zonder belang : de plaats 
waar de ouders van het minderjarige slachtoffer tijdens de jaarlijkse vakantie 
vertoeven, is een verblijf (Rb. Brussel, 7 februari 1963, T. Vred., 1964, 41). 

De kliniek waar de echtgenote van het slachtoffer voor een zware 
ziekte verzorgd wordt en waar de werknemer zijn vrije tijd doorbrengt, 
client als verblijfplaats te worden beschouwd (Vred. Leuven, 16 mei 
1961, Bull. Ass., 1962, 45, bevestigd door Rb. Leuven, 26 maart 1962, 
R.G.A.R., 1963, 7025; R. W., 1961-62, 2555, met noot). 

De weg die een keilner aflegt tussen de inrichting waar hij tewerk
gesteld is en een verblijf heeft en zijn woonst, kan als de weg van het werk 
worden beschouwd (Vred. Brussel, 5 april J962, Bull. Ass., 1963, 369, 
met noot). 

De wet is echter niet toepasselijk wanneer het slachtoffer op de 
normale weg verongelukt maar zich in werkelijkheid niet naar zijn verblijf
plaats begaf (Vred. Dinant, 14 april 1961, Bull. Ass., 1962, 27, bevestigd 
door Rb. Dinant, 20 juni 1962, Bull. Ass., 1963, 244, met noot). 

Evenmin volstaat het blote feit ergens te verblijven, bv. bij zijn 
verloofde, opdat zulks als verblijfplaats kan worden aangeme:rkt; de be
doeling moet bestaan er zich minstens tijdelijk metterwoon te vestigen 
(Cass., 26 februari 1960, Pas., 1960, I, 744). 

33 - PLAATS WAAR DE ARBEIDER GAAT ETEN. - De werknemer die zijn 
maaltijd binnen de onderneming gebruikt, valt onder het toepassings
gebied van de arbeidsongevailenwet (zie nr. 17). Wanneer hij zijn maaltijd 
buiten de onderneming gebruikt, wordt hij aileen onderweg beschermd, 



niet op de plaats zelf waar hij eet. De weg die afgelegd wordt na de middag
pauze om een fles water te halen, valt buiten het toepassingsgebied van 
de besluitwet van 13 december 1945 (Rb. Brussel, 26 juni 1964, Bull. 
Ass., 1965, 268, met noot). 

Het feit dat de werknemer tijdens een omweg een maaltijd gebruikt, 
betekent echter niet dat die plaats daardoor de plaats waar hij gaat eten 
wordt (Cass., 12 maart 1964, Pas. 1964, I, 752). 

34 - PLAATS WAAR HET LOON WORDT UITBETAALD. - De wetgever breidt 
het begrip weg naar en van het werk uit tot de weg die de werknemer moet 
afleggen om zich te begeven naar en terug te keren van de plaats waar de 
lonen worden uitbetaald. Uit de Algemene Beschouwingen die het besluit 
van 1941 voorafgaan, blijkt duidelijk dat de wet ook toepasselijk is wanneer 
de arbeidsovereenkomst reeds beeindigd is. 

In zijn arrest van r6 november I9S7 (Pas., 1958, I, 266) heeft het 
hof van cassatie beslist dat die uitbreiding niet alleen geldt bij loonsuit
betaling, maar ook wanneer de werknemer zich na het beeindigen van de 
arbeidsovereenkomst op uitnodiging van de werkgever naar een bepaalde 
plaats begeeft voor de uitvoering van een verplichting die noodzakelijk 
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, in casu het afhalen van een werk
loosheidsbewijs. In dezelfde zin besliste het hof wat het afhalen van een 
geneeskundig getuigschrift betreft (Cass., 17 februari 1961, Pas., 1961, 
I, 656). · 

De werknemer daarentegen die werkloosheidsuitkeringen gaat ont
vangen, bevindt zich niet op de weg naar of van het werk : het recht op 
deze uitkering en de verplichting deze te betalen vloeit niet voort uit de 
arbeidsovereenkomst; het is een politiek recht dat zijn grondslag vindt 
in de wets- en reglementsbepalingen (Cass., 31 oktober 1963, Pas., 64, I, 
233; - in dezelfde zin : Brussel, 20 april 1964, Pas., 1965, II, 130). 

Is evenmin op de weg naar het werk de werknemer wiens arbeids
overeenkomst geschorst is en die naar de werkgever gaat om arbeidsonge
vallenvergoeding te ontvangen (Cass., 22 februari 1962, Pas., 1962, I, 
!204). 

De postcheckdienst is geen plaats waar de lonen worden uitbetaald ook 
al wordt het loon ingevolge een overeenkomst tussen werkgever en werk
nemer door overschrijving betaald (Cass., 6 mei 1965, Pas., 1965, I, 
944; - a quo Rb. Brussel, 22 mei 1963, Pas., 1963, III, 48). 

B. De normale weg naar en van het werk 

35 - 0PENBARE OF PRIVATE WEG. - Uit de wet blijkt niet of ook private 
wegen als weg moeten worden aangemerkt. Aileen terloops wordt in de 
toelichting bij het besluit van 1941 en de besluitwet van 1945 van de open
bare weg gewag gemaakt. 

De rechtspraak interpreteert over het algemeen de wettekst in een 
enge zin (Cass., 23 oktober 1964, Pas., 1965, I, 197). 



Wanneer de werknemer reeds een hele tijd in zijn eigendom maar 
nog niet in zijn huis is, omdat hij er niet binnen geraakt, is hij niet meer op 
de weg van het werk. De wetgever heeft de besluitwet uitgevaardigd in 
het kader van het verkeer en dit sluit de toepassing ervan op een private 
eigendom uit (Vred. Namen, 29 januari 1960, Pas., 1961, III, 35; -
Vred. Marchienne au Pont, 5 maart 1964, ]. T., 1964, 386). De tegen
overgestelde zienswijze wordt niettemin ook verdedigd (Rb. Luik, 20 april 
1961, Bull. Ass., 1963, 695, met noot; - Rb. Luik, 3 februari, 1965, 
]ur. Liege 1964-65, 260; - Rb. Luik, 5 februari 1965, hervormt Vred. 
Hollogne-aux-Pierres, ro april 1964, Bull. Ass., 1965, 867). 

36 - DE GEOGRAFISCH NORMALE WEG. - De wetgever heeft over het trace 
van de normale weg de volgende aanwijzingen gegeven : ,de normale weg 
is niet noodzakelijk de rechtstreekse weg, doch de weg kan niet meer nor
maal genoemd worden zodra de arbeider uit eigen beweging en zonder vol
doende redenen, een ongewone omweg maakt" (Voordracht aan de Regent). 

De werknemer beschikt over een zekere vrijheid bij het kiezen van de 
weg naar of van het werk maar deze keuze moet binnen redelijke perken 
blijven. Dit is uiteraard een feitelijke kwestie, bij de beoordeling waarvan 
rekening moet worden gehouden met verschillende elementen, zoals 
lengte, staat, risico van de weg, toestand van het slachtoffer, enz ... 

De wetgever eist niet dat de normale weg eens en voor altijd vastgelegd 
wordt, en dat hij bijgevolg alle dagen dezelfde zou zijn (Rb. Brussel, 
r april 1960, ]. T., 1961, r69). 

Het normale karakter van de weg is niet afhankelijk van het gebruik 
van een bepaald vervoermiddel ; de weg moet niet iedere dag op dezelfde 
wijze worden afgelegd en indien een verandering van vervoermiddel toe
gelaten is, impliceert de wijziging in de geografische weg, die aan deze 
verandering te wijten is, geenszins dat de weg zijn normaal karakter verliest. 
(Cass., 17 juni 1960, R.G.A.R., 1961, 6713). 

De werknemer bevindt zich op de normale weg wanneer hij te midden 
van de steenweg loopt in plaats van op het voetpad (Cass., 5 januari 1962, 
Pas., 1962, I, 534). De weg die voorbehouden is aan het plaatselijk verkeer 
is niettemin de normale weg (Rb. Dinant, II oktober 1962, ]ur. Liege, 
1962-63, 68). De werknemer die de treinsporen oversteekt op een plaats 
waar geen do01·gang is, en die daarom door een afsluiting, welke stuk 
was, heeft moeten gaan, volgt echter niet de normale weg (Rb. Hasselt, 
r6 maart 1959, R.G.A.R., 1961, 6634). 

37 - 0MWEG. - De werknemer die een omweg maakt bevindt zich niet 
noodzakelijk buiten de normale weg naar of van het werk. Hij maakt bv. 
geen omweg wanneer hij een betere en minder gevaarlijke weg kiest 
(Rb. Antwerpen, 15 mei 1964, Bull. Ass., 1965, 412). Er moeten echter 
redenen bestaan die zijn omweg rechtvaardigen. 

Omtrent die redenen heeft het hof van cassatie als zijn mening te 
kennen gegeven, dat, moest de wetgever geoordeeld hebben dat het begrip 



,voldoende redenen enkel oorzaken dekt die uit de staat zelf van de weg 
voortvloeien, dan zou hij het uitdrukkelijk gezegd hebben" (Cass., 2 mei 
I963, Pas., I963, I, 936; Bull. Ass., I963, 550, met noot). Het verbroken 
vonnis a quo (Rb. Brussel, 9 november I96I, Bull. Ass., I962, 445), ver
klaarde dat de redenen die de omweg rechtvaardigen, eigen moet zijn aan 
de weg zelf, zoals het feit dat er op de normale weg werken worden uit
gevoerd, dat hij in slechte staat is, of dat hij om andere redenen onbruik
baar, gevaarlijk, of eenvoudig lastig is, zelfs subjectief gezien; dat een 
omweg om redenen van louter persoonlijke aard, bv. om zijn middagmaal 
aan te kopen, geen gerechtvaardigde omweg is. 

Een omweg kan bijgevolg objectief maar oak subjectief gerechtvaar
digd worden ; en de rechtspraak aanvaardt dat de werknemer die een kleine 
omweg om persoonlijke redenen maakt, op de normale weg blijft (Cass., 
I I januari I963, Pas., I963, I, 550;- Cass., 2 mei I963, Pas., I963, I, 936). 

Een kleine omweg gedaan om een oude vader de nodige zorgen te 
verstrekken, client als normale weg te worden beschouwd (Brussel, 29 juni 
I96I, R.G.A.R., I962, 6960). 

De werknemer die door zijn werkgever huiswaarts wordt gevoerd 
bevindt zich op de normale weg ondanks de omweg die zijn werkgever 
maakt om de andere werknemers thuis te voeren en met hen onderweg 
iets gebruikt (Gent, I december I962, Bull. Ass., I963, 79, met noot). 
De werknemer die's nachts een omweg van 25 km. in de wagen van zijn 
werkgezel maakt, bevindt zich op de normale weg wanneer hij geen ander 
vervoermiddel kon gebruiken; wanneer de omweg verantwoord is, mag het 
risico er zelfs door verzwaard worden (Cass., Io april I964, Pas., I964, 
I, 846). 

Het is toegelaten van de rechtstreekse weg, zelfs om redenen van per
soonlijke aard, af te wijken, indien het risico door de lengte of door het 
gevaar van de weg niet verhoogd wordt (Rb. Dinant, II oktober I962, 
fur. Liege, I962-63, 68; extensieve uitlegging). 

Het feit dat het slachtoffer van plan was een omweg te maken, is zonder 
invloed ; het volstaat dat het zich op het ogenblik van het ongeval op de 
normale weg bevond (Cass., II januari I963, Pas., I963, I, 550). 

Wanneer een grate omweg wordt gemaakt om louter persoonlijke 
redenen, bv. om aari een derde een dienst te bewijzen, wordt de toepassing 
van de besluitwet geweigerd (Brussel, 3I oktober I963, Bull. Ass., I964, 
237, met noot), om een schoonmoeder te gaan halen die de bevallende echt
genote moet vervangen (Cass., I2 maart I964, Pas., I964, I, 752). 

38 - DE CHRONOLOGISCH NORMALE WEG. - Naast de plaatsbepaling geeft 
de wetgever oak een tijdsbepaling aan; de toepassing van de wetgeving is 
inderdaad ondergeschikt aan het vereiste dat het ongeval, op een geogra
fisch normale weg overkomen, oak binnen een normaal tijdsbestek zou 
gebeurd zijn. 

Nag meer dan voor de geografische begrenzing van de normale weg, 
dienen hier. niet enkel abstract-objectieve criteria te worden gebruikt : 



,eveneens betekent normale weg, niet altijd een weg die zonder onder
brekingen wordt afgelegd. Bij elke verplaatsing kunnen er gewettigde 
onderbrekingen zijn. Vooral de lengte van de weg kan oponthoud nodig 
maken om uit te rusten of iets te gebruiken (of om zich herop te frissen)". 
(Toelichting bij het besluit van I94I en de besluitwet van I945). 

Het normale karakter van de weg, wat betreft de tijd, client in concreto 
te worden beoordeeld met inachtneming van de feitelijke omstandigheden 
op de dag van het ongeval (Cass., 3 december I959, Bull. Ass., I96o, 
39, met noot). 

39- REDENEN DIE DE ONDERBREKING RECHTVAARDIGEN. - Wanneer een 
abnormale tijdspanne verlopen is tussen het einde van het werk en het 
ogenbllk van het ongeval, client het slachtoffer het bewijs te leveren dat de 
onderbreking te wijten is aan overmacht of aan een wettige oorzaak 
(Cass., IS maart I962, Pas., 1962, I, 786; Bull. Ass., I962, 447, met noot;
Cass., 22 oktober I962, Pas., I962, I, 240; Bull. Ass., I963, 545, met noot; 
- Cass., I I juni I964, Pas., I964, I, I092; Bull. Ass., I965, 863, met noot; 
'- Cass., I2 februari I965, Pas., I965, I, 59I; - Cass., 26 april I965, 
Pas., I965, I, 894; - Cass., 3 juni I965, Pas., I965, I, 1077). 

Een gewettigde omweg moet niet noodzakelijk zijn oorzaak vinden 
in een omstandigheid die eigen is aan verplaatsingen door de wet voor
geschreven of die verband houdt met verplichtingen die uit de arbeids
overeenkomst voortvloeien; redenen van persoonlijke aard zijn -evenwel 
uitgesloten. (Cass., I8 december I964, Pas., I965, I, 402). 

Wanneer in volle zomer 8o km, per moto moet worden afgelegd, zijn 
twee onderbrekingen verantwoord (Luik, I8 juni I958, R.G.A.R., I961, 
67I4). 

De werknemer die met zijn bromfiets naar huis keert maar op uitno
diging en op kosten van zijn werkgever na het werk in een herberg gaat 
eten en drinken samen met werkgezellen die op de komst van de neef van 
de werkgever wachten, die hen thuis zal brengen, heeft de weg op verant
woorde wijze onderbroken : de arbeider denkt en handelt collectief, en er 
bestond voor het slachtoffet een gevaar de kameraadschap van zijn mede
arbeiders te verliezen (Rb. Brugge, I3 februari I955, R. W., I965-66, 307). 

De onderbreking is eveneens gerechtvaardigd, wanneer het slachtoffer 
na een gause nacht te hebben gewerkt, wat rust neemt alvorens met zijn 
wagen huiswaarts te keren (Vred. Brussel, 5 april I962, Bull. Ass., 1963, 
369, met noot). Hetzelfde geldt wanneer de werknemer de terugweg naar 
huis onderbreekt om zijn echtgenote te bezoeken in een kliniek, die langs 
zijn normale weg gelegen is ; het slachtoffer heeft gehandeld ingevolge 
de morele verplichting van wederzijdse bijstand tussen echtgenoten (Cass., 
18 december 1965, Pas., 1965, I, 402). 

40 - NIET GERECHTVAARDIGDE ONDERBREKING. - Er is geen overmacht 
noch wettige reden, wanneer het slachtoffer enkele uren in een herberg 
doorgebracht heeft en er buitenmate gedronken heeft (Cass., 22 oktober 
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I962, Pas., I963, I, 240; Bull. Ass., I963, 545, met noot), of wanneer het 
slachtoffer een uur in een herberg doorbrengt zonder deze onderbreking 
te rechtvaardigen (Cass., I I juni I964, Pas., I964, I, I092; Bull. Ass., 
I965, 863, met noot; - Cass., I2 februari I965, Pas., I965, I, 59I; -
Cass., 26 april I965, Pas., I965, I, 894). 

De werknemer die zijn huis vroeger dan gewoonlijk verlaat, een tijdje 
bij een vriend die op de g~ografische normale weg woont, blijft, en het 
laatste dee! van de weg op het normale uur aflegt, begaat een niet gerecht
vaardigde onderbreking (Cass., 23 juni I96I, Pas., I96I, 1173; Bull. 
Ass., I963, 523, met noot); de rechter naar wie de zaak werd verzonden, 
volgde echter het hof niet en kende de vergoeding toe, overwegende dat de 
onderbreking zonder belang was omdat het laatste deel van de weg, waarop 
het ongeval gebeurde, op het chronologisch normale uur werd afgelegd 
(Rb. Oudenaarde, 5 december I96I, Bull. Ass., I963, 523, met noot); 
dit vonnis doet het probleem van de deelbaarheid van de weg naar of van 
het werk rijzen. De gevallen waar de vergoedingen wegens het gebrek aan 
rechtvaardiging van de onderbreking werden geweigerd, zijn uitersJ 
talfijl< (Vred. AitrSchot, I4 mei I959, Bull. Ass., I96I, 387; in herbergen 
geblev~n;- Vred. Hamme, 25 oktober I96o, Bull. Ass., I96I, 54; naar 
moeder gereden; - Rb. Gent, 4 januari I96I, Bull. Ass., I96I, 396; 
met werkgezellen in her bergen de voltooiing van een werk gevierd ; -
Rb. Namen, 28 maart I96I, Bull. Ass., I962, 24, met noot; bij familie 
verbleven; dit vonnis doet uitspraak op verzending van het hof van cas
satie, 3 december I959, Bull. Ass., I96o, 39; - Rb. Brussel, 28 juni I96I, 
Bull. Ass., I962, 266; verblijf in nachtinrichting; - Rb. Doornik, I9 juni 
I962, Bull. Ass., I963, 65; verblijf in herbergen; het slecht weder werd 
als geen afdoende bewijs aanvaard; - Luik, I december I96I, fur. Liege, 
I961-62, I30; - Vred. Dinant, I6 februari I962, T. Vred., I964, I3; -
Vred. Bergen, I I september I962, Bull. Ass., I963, 248; - Rb. Luik, 
I6 oktober I962, Bull. Ass., I963, 373, met noot;- Vred. Bergen, I6 mei 
I963, Bull. Ass., 1963, 556, met noot; het voorstel om getuigen te horen, 
welke I 5 maanden na het ongeval het bewijs wilden voorleggen dat het 
slachtoffer op de dag van het ongevallater op het werk was gebleven, werd 
afgewezen; - Rb. Brussel, 6 juni 1963, Bull. Ass., 1964, 433, met noot; 
de verklaring van het slachtoffer, een handelsvertegenwoordiger, dat hij 
in de herberg zaken zou hebben afgesloten, werd niet in aanmerking ge
nomen, wegens de atmosfeer welke in deze herbergen heerste; - Vred. 
Brussel, 27 juni I963, T. Vred., I964, 8I;- Rb. Brussel, 3I oktober I963, 
Bull. Ass., 1964, 632, met noot; in een herberg naar televisie gekeken; 
- Rb. Verviers, 15 januari I964, Bull. Ass., I964, 650; - Rb. Brussel, 
I9 november I964, ]. T., 1965, 249). 



C. Het risico verbonden aan de normale weg naar en van het 
werk 

41 - WETGEVING. - Artikel I van de besluitwet bepaalt : ,De vergoeding 
der schade voortspruitende uit het ongeval dat zich op de normale weg 
heeft voorgedaan, valt slechts ten laste van het bedrijfshoofd als het slacht
offer of zijn rechthebbenden, bewijzen dat het ongeval aan een met die 
weg onafscheidelijk verbonden risico te wijten is". 

En artikel 2 verduidelijkt : ,Onder aan normale weg onafscheidelijk 
verbonden risico client verstaan : ieder risico dat enig verband houdt met 
de noodzakelijkheid, waarin de arbeider zich bevindt, om zich te ver
plaatsen teneinde zich naar de hierboven bedoelde plaatsen te begeven en 
ervan terug te keren. De fout die geen enkel verband houdt met de af te 
leggen weg, wordt in het risico niet begrepen". 

42- SCHULD VAN HET SLACHTOFFER.- In zijn arrest van 4juni I959 (Pas., 
I959, I, 1009) heeft het hof van cassatie de regel als volgt geformuleerd : 
voor de toepassing van de besluitwet volstaat niet dat het ongeval ver
oorzaakt wordt door een risico dat ontstaat naar aanleiding of in de loop 
van de normale weg; het ongeval moet voortvloeien uit een risico dat enig 
verband houdt met de noodzakelijkheid van de verplaatsing, al begaat het 
slachtoffer een fout die verband houdt met het afleggen van deze weg ; 
de vergoedingen werden in casu geweigerd aan een werknemer die gekwetst 
werd door een automobilist nadat hij deze beledigd had en zijn wagen had 
geschonden. - · -

Wanneer de fout erin bestaat een niet-reglementaire plaats van de weg 
te volgen en zich aan een voorbijrijdende vrachtwagen vast te houden, heeft 
bet slachtoffer recht op de wettelijke vergoedingen (Cass., 18 maart 1960, 
R.G.A.R., 1963, 7090; a quo : Rb. Antwerpen, I6 juli 1958, R. W., 1960-
1961, 1143). 

De fout van het slachtoffer welke vreemd is aan het risico van de weg 
sluit vergoeding aileen uit, wanneer die fout oorzaak van het ongeval is. 
Indien het slachtoffer dronken is, client eerst bet verband tussen het 
ongeval en de toestand van het slachtoffer te worden bewezen. De een
voudige vaststelling dat het slachtoffer dat 's nachts is aangereden door een 
plots uit een private weg opduikende wagen, dronken is, rechtvaardigt de 
verwerping van de aanvraag tot vergoeding niet (Cass., 4 februari 1960, 
R.G.A.R., 196I, 6655). 

Het drankgebruik sluit de toepassing van de wet niet uit indien het 
oorzakelijk verband tussen het alcoholgehalte in bet bloed, en het ongeval 
niet bewezen is (Hoei, 9 november 1960, fur. Liege, 1960-61, 238). Bestaat 
dit verband wel, dan worden de forfaitaire vergoedingen in de regel ge
geweigerd; dronkenschap sluit het bestaan van een arbeidsongeval niet uit, 
maar dit beginsel is niet van toepassing op de ongevallen op de weg (Vred. 
Aarschot, 5 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 844). 

Wanneer het slachtoffer wegens dronkenschap niet meer in staat is de 
weg af te leggen, vermeerdert hij de risico's in een hoge mate; de toe-



passing van de wet client in dit geval te worden uitgesloten (Rb. Luik, 
I6 oktober I962, Bull. Ass., I963, 373, met noot). 

43 - VooRBESCHIKTHEID. - Zoals bij arbeidsongevallen wordt oak bij 
ongevallen op de weg geen rekening gehouden met de voorbeschiktheid 
van het slachtoffer. De wet client dus te worden toegepast wanneer de 
aandoening waaraan het slachtoffer lijdt, en die een risico eigen aan de 
werknemer zelf uitmaakt, gezamenlijk optreedt met andere risico's die 
verband houden met de noodzakelijkheid van de verplaatsingen (Cass., 
4 juni I9S9, Pas., I9S9, I, IOI2); heeft dus recht op vergoeding, het 
slachtoffer dat aan zichtsstoornis leed en tegen een boom was gereden, 
omdat hij te vee! was uitgeweken voor een tegenligger. 

44- VAL. - Zoals inzake arbeidsongevallen (zie nr. 10) wordt volgens het 
hof van cassatie een val aileen als ongeval op de weg aangemerkt, indien 
hij veroorzaakt werd door een uitwendige kracht (Cass., rs maart I962, 
Pas., I962, I, 783). 

De rechtspraak aanvaardt echter niet eensgezind deze zienswijze en 
een deel ervan beschouwt de aanraking met de grand als het vereiste uit
wendig element. De werknemer die van zijn voertuig valt, wordt ave~· het 
algemeen beschouwd als slachtoffer van een ongeval op de weg : hij die, 
wegens slippen of wegens een onbehendig manceuver van zijn mota valt, 
is het slachtoffer van een ongeval dat door een risico verbonden aan de 
weg is veroorzaakt (Vred. Neerpelt, 12 november I9S9, R.G.A.R., I963, 
7039); hetzelfde geldt bij de val van een fietser (Vred. Berchem, S maart, 
I963, R. w. I962-63, IS98). 

Andere uitspraken daarentegen verklaren dat het slachtoffer het 
bewijs moet leveren dat de val uit een risico verbonden aan de normale 
weg, voortspruit, dat hij de aanleiding van de val moet bewijzen : de werk
nemer die zonder blijkbare oorzaak met zijn mota op een stilstaande 
wagen rijdt, wordt in zijn eis tot vergoeding afgewezen (Rb. Antwerpen, IS 
mei I964, Bull. Ass., I96S, 4I2). 

45 - BEWIJS. - Aangezien de werknemer op de weg naar en van het werk 
niet onder het gezag van de werkgever staat, draagt hij logischerwijze de 
bewijslast (Toelichting bij het besluit van 194I en bij de besluitwet van 
I94S). 

Het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten bewijzen, dat het 
ongeval een ongeval op de weg in de zin van de besluitwet is, op de ge(;_ 
gr~afisch en chronologisch norrrial~~weg isovei·komen e~ tewijt~n is aan 
eeli risico eigen aan de weg. Zo moet hij het bewijs leveren dat de onder
oteking van de weg ve~a'ntwoord is en het vonnis dat de bewijslast op de 
werkgever legt, schendt art. I31S B.W. (Cass., IS maart 1962, Pas., I962, 
I, 786; Bull. Ass., I962, 447; met noot; - Cass., 23 oktober I96S, Pas., 
I96S, I, 197). 



HOOFDSTUK III 

DE SCHADEVERGOEDING 

AFDELING I 

Aard van de schade 

46- BEPALING. - Voorwerp van de arbeidsongevallenverzekering is uit
sluitend de vergoeding van de lichamelijke schade (Cass., 14 januari 
1954, Pas., 1955, I, 494; - Cass., 23 december 1956, Pas., 1956, I, 413). 
Uitgesloten zijn morele schade (Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1902-1903, 
1257, 1260 en 1272) en schade aan goederen (Cass., 9 april 1956, Pas., 
1956, I, 824). 

De wet voorziet vergoedingen en renten bij arbeidsongeschiktheid 
(art. 2), uitkering voor begrafeniskosten en renten bij overlijden (art. 4) 
en vergoeding voor geneeskundige verzorging (art. 3). 

47 - 0oRZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONGEVAL EN SCHADE. - De schade 
moet vanzelfsprekend werkelijk door het ongeval veroorzaakt zijn. Derhalve 
moeten het slachtoffer of zijn rechthebbenden het oorzakelijk verband 
tussen het ongeval en de schade bewijzen ; zulks kan niet worden vermoed 
(Cass., 4 februari 1965, Pas., 1965, I, 564). 

48 - VooRBESCHIKTHEID. - Aangezien de vergoeding wordt toegekend 
ondanks de voorbeschiktheid van het slachtoffer (zie nr. r r), is het zonder 
belang dat de graad van arbeidsongeschiktheid wegens voorbeschiktheid 
van het slachtoffer, zeer hoog ligt (Cass., 23 november 1933, Pas., 1934, 
I, 88), of dat het overlijden van het slachtoffer slechts gedeeltelijk door het 
arbeidsongeval veroorzaakt wordt. 

49 - YERERGERING IN DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER VOOR DE CON
SOLIDATIE. - Ook de latere verergeringen in de toestand van het slachtoffer 
worden door de wet gedekt, voor zover deze verergeringen uit dit ongeval 
voortspruiten. 

Zo is de werkgever gehouden tot vergoeding van een nieuwe ont
wrichting die het slachtoffer ten gevolge van het ongeval thuis heeft op
gedaan (Cass., 22 februari 1963, Pas., 1963, I, 692); het slachtoffer moet 
echter bewijzen dat de nieuwe schade uit het eerste ongeval voort
vloeit. 

Een vonnis van het Vred. Fontaine l'Eveque (r8 april 1963, R.G.A.R., 
1964, 7287, met noot) heeft echter de vergoedingen geweigerd aan het 
slachtoffer van een eerste arbeidsongeval, dat op raad van zijn geneesheer 
zijn kruk niet meer had gebruikt en in de trapzaal was gevallen : de val 
werd beschouwd als een nieuwe gebeurtenis die niet rechtstreeks voort
vloeit uit het eerste ongeval. 
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so - HEELKUNDIGE BEWERKING. - De schade door een arbeidsongeval 
veroorzaakt omvat eveneens de verergering die in de toestand van het 
slachtoffer optreedt na een heelkundige bewerking gedaan om de gevolgen 
van het arbeidsongeval te verminderen. De werkgever die de verergering 
in de toestand van het slachtoffer aan deze laatste zelf toeschrijft, moet 
de fout van het slachtoffer bewijzen, bv. dat deze zonder wettige redenen 
geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een verzorging die hem had 
kunnen genezen, of dat hij onbedachtzaam heeft toegestemd in een heel
kundige bewerking, die zijn toestand heeft verergerd (Cass., 17 september 
1964, Pas., 1965, I, 6o;- Rb. Gent, 27 januari 1961, Bull. Ass., 1963, 234). 

Het slachtoffer kan echter weigeren een heelkundige bewerking te 
ondergaan. lndien hij zich verzet tegen een ongevaarlijk ingrijpen dat de 
graad van zijn ongeschiktheid kan verminderen, wordt de vergoeding aileen 
berekend met inachtneming van de ongeschiktheid die zou overgebleven 
zijn na de heelkundige tussenkomst (Rb. Brussel, 7 juni 1961, Bull. Ass., 
1962, 633, met noot). 

AFDELING 2 

De arbeidsongeschiktheid 

A. Algemene regelen 

51 - BEPALING. - De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de schade 
die voortvloeit uit de vermindering of het verlies van de mogelijkheid om 
een normaal loon te verdienen; zij vergoedt niet de fysiologische onge
schiktheid in se. Onderscheid moet worden gemaakt tussen de fysiologische 
ongeschiktheid die geen invloed op de arbeidsgeschiktheid van het slacht
offer heeft, en de arbeidsongeschiktheid, d.i. het verlies of de vermindering 
van het economisch potentieel van het slachtoffer, dat moet beoordeeld 
worden met inachtneming van de algemene arbeidsmarkt en de concurren
tiemogelijkheden (Cass., 30 september 1965, ]. T., 1966, 149). In aan
merking komt de vermindering van de normale arbeidsongeschiktheid, 
niet het loonverlies (Cass., 18januari 1960, R.G.A.R., 1961,6959;- Cass., 
22 maart 1962, Pas., 1962, I, 804; - Cass., 22 april 1963, Pas., 1963, 
I, 883; - Rb. Bergen, 20 december 1962, Pas., 1963, III, 65). 

De arbeidsgeschiktheid wordt echter verschillend beoordeeld naar
gelang zij tijdelijk of blijvend is; de wet laat niet toe voor eenzelfde letsel 
en voor eenzelfde periode een vergoeding toe te kennen voor algehele, 
tijdelijke ongeschiktheid en een andere voor gedeeltelijke, blijvende on
geschiktheid (Cass., 5 oktober 1961, Pas., 1962, I, 145; hospitalisatie na 
de consolidatie). Maar ook al zijn de werkzaamheden waarmee rekening 
moet worden gehouden om de tijdelijke en de blijvende ongeschiktheid 
te ramen, niet noodzakelijk dezelfde, toch moet in beide gevallen de ver
mindering van de arbeidsongeschiktheid, d.i. de vermindering van de 
fysische en economische mogelijkheden, in aanmerking worden genomen 
(Cass., 13 januari 1964, Pas., 1964, I, 495). 



Zolang de verwonding een vooraf bestaande en evolutieve patholo
gische toestand verergert, moet de arbeidsongeschiktheid in haar geheel 
worden beoordeeld. Heeft de verwonding opgehouden uitwerking te 
hebben, dan komt de vroegere toestand niet meer in aanmerking (Cass., 
23 december 1965, R. W., 1966-1967, 645). 

52- ScHATTING VAN DE ONGESCHIKTHEID.- Aan de deskundige komt het 
toe de fysiologische ongeschiktheid van het slachtoffer te bepalen ; het staat 
de rechter de arbeidsongeschiktheid vast te stellen. De beoordeling van 
de geneesheer zal voor de rechter een aanwijzing zijn, echter geen ver
plichting. In strijd met deze beginselen heeft de rechtbank van Luik beslist 
dat de vergoeding nooit lager mag zijn dan de zuiver geneeskundige schat
ting van het functioned verlies (24 maart 1964, Bull. Ass., 1965, 33, met 
noot). 

Een gevolg hiervan is dat de rechtspraak in verband met de toepassing 
van de wet bij geringe fysiologische ongeschiktheden niet eenvormig is. 

Talrijke vonnissen weigeren vergoeding bij ongeschiktheden van 1 % 
tot 2,5 % omdat zij van oordeel zijn dat deze geen invloed op de arbeids
ongeschiktheid hebben (Charleroi, 27 mei 1961, Bull. Ass., 1962, 257, 
met noot; - Vred. Fosses, 8 november 1961, Bull. Ass., 1962, 443; -
Charleroi, r8 november 1961, Bull. Ass., 1962, 643; - Vred. Doornik, 
14 februari 1962, Bull. Ass., 1963, 63). Er is geen vergoeding verschuldigd 
wanneer de deskundige van oordeel is dat er geen bestendige ongeschikt
heid meer bestaat hoewel het slachtoffer nog over pijn klaagt (Doornik, 
14 februari 1961, Bull. Ass., 1961, 534). 

Andere rechters zijn een tegenovergestelde mening toegedaan (Vred. 
Berchem, 7 mei 1963, R. W., 1962-63, 2015, dat de vermindering van 
fysische integriteit vergoedt; - Gent, 19 juni 1963, Bull. Ass., 1964, 
443, met noot;- Rb. Luik, 24 maart 1964, Bull. Ass., 1965, 33, met noot). 

Er werd rekening gehouden met een eenvoudige verveling (Rb. Luik, 
12 maart 1965, fur. Liege, 1965-66, 84), met de bijkomende inspanningen 
die het slachtoffer in zijn arbeid moet verrichten (Vred. Verviers, 15 mei 
1962, fur. Liege, 1962-63, 47). 

Volgens het hof van cassatie heeft het slachtoffer bij blijvende arbeids
ongeschiktheid recht op vergoeding, welke ook de graad van ongeschiktheid 
is (Cass., 7 juni 1956, Pas., 1956, I, 1074); de rechter ten gronde oordeelt 
souverein of de fysiologische ongeschiktheid een arbeidsongeschiktheid 
teweeg brengt (Cass., 22 mei 1959, Pas., 1959, I, 961). 

53- DuBBELE ONGESCHIKTHEID.- Wanneer een arbeidsongeval verschei
dene letsels heeft veroorzaakt, kan ofwel de methode van de zuivere samen
voeging, ofwel deze van de verminderde samenvoeging toegepast worden; 
de beide methodes worden in de praktijk gebruikt. Een vonnis van de 
rechtbank van Gent (18 november 1960, R. W., 196o-6r, 1637) past de 
methode van de verminderende samenvoeging, op de overblijvende ar
beidsongeschiktheid toe; m.a.w. het percentage van de tweede arbeids-



ongeschiktheid wordt berekend op de geschiktheid die overblijft na de 
vaststelling van de eerste ongeschiktheid. Andere methode : ingeval het 
slachtoffer twee ongeschiktheden heeft voor twee verschillende functies, 
wordt de tweede ongeschiktheid op de totale, en niet op de overblijvende 
geschiktheid berekend. Het slachtoffer dat een ongeschiktheid heeft 
van 15 % en een andere van 45 %, is in het totaal 6o % arbeidsongeschikt, 
en niet 45% + 8,25 % (d.i. rs% op de overblijvende 55% arbeids
geschiktheid), in totaal53,25 % (Rb. Mechelen, 27 oktober 1958, R.G.A.R., 
1961, 6631; bevestigt Vred. Mechelen, 20 juli 1956, R. W., 1956-57, 256). 

Bij een ongeval aan de linkerarm van een werknemer die reeds 6 % 
arbeidsongeschikt was wegens ziekte aan deze arm, client de ongeschiktheid 
(40 %) niet op de overblijvende 94 %, maar op roo% berekend. Deze 
40 % dienen echter tot 57 % opgevoerd wegens het feit dat het slachtoffer 
een ongeschiktheid van 17 % had wegens dezelfde ziekte aan de rechter
arm : bij een handarbeider hangt de arbeidscapaciteit inderdaad van het 
gebruik van beide handen af (Vred. Tongeren, 7 maart 1963, R.G.A.R., 
1964, 7360). 

54- 0PEENVOLGENDE ONGEVALLEN.- Bij een tweede arbeidsongeval mag 
er geen rekening worden gehouden met het bedrag van de uitkeringen 
voor een vorig ongeval toegewezen noch met het percentage van blijvende 
arbeidsongeschiktheid dat voor dit eerste ongeval werd bepaald (Parlem. 
Hand., Kamer, Zitt. 1902-03, blz. 1266 en 1267; - Cass., 20 juli 1916, Pas., 
1917, I, 203). Het eerste ongeval heeft reeds een terugslag gehad op het 
loon van het slachtoffer, en de vergoedingen voor het ongeval worden 
berekend op het loon van het jaar dat het ongeval voorafgaat. De bereke
ning van de vergoeding van de schade die voortspruit uit een tweede 
ongeval moet worden bepaald onafgezien van de toestand door de regeling 
van het eerste ongeval vastgelegd, zoals dit bij voorbeschiktheid geldt 
(Rb. Luik, r6 november 1962, fur. Liege, 1962-63, r8r; - Rb. Luik, 
3 november 1964, fur. Liege, 1964-65, 195). 

Is het tweede ongeval tijdens de arbeid overkomen, dan is er voor het 
slachtoffer, wat betreft het bewijs, geen probleem; hij zal het wettelijk 
vermoeden van artikel 1, lid 6, inroepen. Zijn werkgever zal eventueel 
het bewijs moeten leveren dat dit tweede ongeval het gevolg is van een 
eerste, dat het slachtoffer vroeger bij een vorige werkgever had opgedaan 
(Rb. Bergen, 3 januari 1964, Bull. Ass., 1964, 243). Gebeurt het ongeval 
echter niet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan moet 
het slachtoffer het verband tussen de nieuwe schade en het eerste arbeids
ongeval bewijzen. 

55 - ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN EN LOON. - ZoweJ bij tijdelijke 
als bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de vergoeding gelijk 
aan het verschil tussen het loon dat het slachtoffer v66r het ongeval ont
ving, en het loon dat het kan verdienen alvorens hersteld te zijn (art. 2, 
5de lid). 
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In verband met het loon heeft er jarenlang onenigheid in de recht
spraak geheerst. Vaak betaalt de werkgever aan zijn verongelukte werk
nemer, zoniet zijn vroeger volledig loon, dan toch een deel ervan, dat de 
normale tegenprestatie van zijn verminderde arbeidsgeschiktheid te hoven 
gaat. De vraag rijst dan of deze cumulatie toegelaten is. 

De Minister van Sociale Voorzorg heeft tijdens de bespreking van de 
wet van ro juli 1951, die art. 2 van de gecoordineerde wetten wijzigde, de 
draagwijdte van de woorden kan verdienen nader bepaald, en de cumulatie 
wettelijk verklaard (Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1950-SI, nr. 348, 
blz. r8). 

De onenigheid bleef echter voortbestaan. In zijn arresten van 15 maart 
1954 (Pas., 1954, I, 625) en van 9 april 1959 (Pas., 1959, I, 798) heeft het 
hof van cassatie echter de cumulatie van de forfaitaire vergoeding met het 
volledig loon formeel aanvaard : het loon dat de werkgever aan het slachtof
fer toekent, blijft zonder invloed op de wettelijke vergoedingen. Het loon 
dat het slachtoffer kan verdienen, is het loon dat hij nog in staat is te ver
dienen met de arbeidsgeschiktheid die hem overblijft (wat de vroegere 
rechtspraak betreft, zie : HoRION, Traite des Accidents du Travail, nr. 328 
tot 331; - BrsEAU DE HAUTEVILLE, Les accidents du travail, 1960, nr. 93). 
Vergoeding en loon hebben als grondslag verschillende juridische 
bronnen. 

De cumulatie wordt heden door de rechtspraak aanvaard. Zij neemt 
aan dat de wet de mogelijkheid om een loon te verdienen in acht neemt, 
en niet het al dan niet bestaan van dit loon (Rb. Gent, 20 maart 1959, 
R. W., 196o-6r, 1151; - Rb. Luik, 22 oktober 1962, R.G.A.R., 1964, 
7244; - Vred. Andenne, 19 april 1963, Bull. Ass., 1964, 42, met noot; -
Charleroi, 1 december 1962, R.G.A.R., 1963, 7130; - Gent, 19 juni 
1963, Bull. Ass., 1964, 443, met noot; - Rb. Gent, 18 juni 1963, Pas., 
1963, III, 38; - Rb. Tongeren, 22 april 1965, R. W., 1965-66, 356). 

De werkhervatting met behoud van het volledig loon vereist bij
komende inspanningen en brengt een vermoeienis teweeg die door de 
toekenning van het loon niet wordt vergoed (Cass., 13 januari 1964, Pas., 
1964, I, 495; Bull. Ass., 1965, 241, met noot). 

In de meeste gevallen gaat het om een gedeeltelijke tijdelijke arbeids
ongeschiktheid. Dit beginsel geldt echter ook bij algehele tijdelijke on
geschiktheid. Het ontvangen loon client bijgevolg niet van de forfaitaire 
vergoedingen te worden afgetrokken (Brussel, 28 juni 1960, Pas., 1961, 
II, 140; - Brussel, Verenigde Kamers, 27 juni 1960, Pas., 1961, II, 230; 
- Rb. Luik, 24 april 1964, R.G.A.R., 1964, 7361). 

Een vonnis van de rechtbank van Charleroi (23 juni 1961, Bull. Ass., 
1962, 47) oordeelt echter dat het slachtoffer het loon met de forfaitaire 
vergoedingen niet mag cumuleren wanneer hij het werk heeft hervat. 

De overeenkomst tussen werkgever en werknemer dat bij werkher
vatting na arbeidsongeval, het loon zal verminderd worden tot beloop van 
het bedragder forfaitaire vergoedingen, is geldig (Rb. Gent, 18 april 1963, 
Pas., 1963, III, 38; - Luik, 29 april 1964, Pas., 1965, II, 193). 
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56 - ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING EN ZIEKENGELD. - ArtikeJ 70, 
2de lid van de wet van 9 augustus 1963 op de ziekte en invaliditeitsverzeke
ring verbiedt cumulatie van ziekengeld en arbeidsongevallenvergoeding 
voor eenzelfde schade. Het slachtoffer heeft echter ten minste recht op 
het bedrag door deze wet bepaald. Het mag bijgevolg het dee! van het 
ziekengeld dat door het forfait niet is gedekt, behouden (Vred. Nijvel, 
23 januari 1964, Bull. Ass., 1965, 407, met noot; - zie ook Rb. Brussel, 
13 februari 1963, T. Vred., 1963, 321). 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval dat ziek valt tijdens de periode 
waarin hij arbeidsongeschikt is en loon verdient, ontvangt ziekengeld ; 
niettemin heeft hij recht op arbeidsongevallenvergoeding (Vred. Gent, 
20 maart 1959, R. W., 1960-61, 1 151). 

B. Blijvende ongeschiktheid 

57- AANVANG.- Het vertrekpunt van de blijvende arbeidsongeschiktheid 
wordt ofwel door overeenkomst tussen partijen, ofwel door eindvonnis 
vastgesteld (art. 2, 6de lid). 

Voor de wet van 27 augustus 1919 bestond onenigheid tussen het 
hof van cassatie en de vrederechters over de vraag of de blijvende arbeids
ongeschiktheid op de dag zelf van het vonnis of het akkoord begint, dan 
wei op het tijdstip dat in dit vonnis of akkoord is bepaald (Zie : DELA
RUWIERE ET NAMECHE, o.c., nr. 175). De wet van 1919 heeft een einde aan 
deze betwisting gemaakt door de tweede zienswijze te bekrachtigen : de 
datum van de consolidatie wordt in het akkoord of in het vonnis vastgesteld. 

De rechter is door het juridisch en niet door het geneeskundig begrip 
consolidatie gebonden; deze bestaat wanneer de letsels een blijvende vorm 
hebben aangenomen en wanneer het blijkt dat iedere latere geneeskundige 
behandeling geen invloed zal hebben op de recuperatie van de vroegere 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer (Vred. Grivegnee, 6 november 
1963, ]ur. Liege, 1963-64, 94). 

Een dwaling omtrent de datum van de consolidatie leidt niet tot 
nietigheid van het akkoord, omdat zij niet verschoonbaar is (Vred. St. 
Niklaas, 25 februari 1965, T. Vred., 1965, 251). 

De verzekeraar die de vergoedingen voor tijdelijke algehele onge
schiktheid gedurende 18 maanden heeft uitbetaald, mag het te vee! be
taalde op de jaarlijkse vergoedingen aanrekenen, wanneer de deskundige 
deze termijn tot 12 maanden heeft herleid (Scheidsr. Commissie Patronale 
Kas, 15 september 1961, Bull. Ass., 1961, 679). 

58 - VASTSTELLING. - De blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in de 
vermindering of het verlies van het economisch potentieel van het slacht
offer, beoordeeld met inachtneming van de algemene arbeidsmarkt en 
van de concurrentiemogelijkheden. 

Deze kan het gevolg zijn van het verlies door een jonge werknemer van 
alle tanden, wanneer een zelfs volledig kunstgebit geen normale voeding 
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met alle eetwaren mogelijk maakt (Cass., 3 september I964, Pas., I965, 
I, 3). 

In tegenstelling met de tijdelijke ongeschiktheid, waarbij alleen het 
beroep dat de werknemer op het ogenblik van het ongeval uitoefende, in 
aanmerking komt, moet bij de vaststelling van de blijvende ongeschiktheid 
niet aileen met dat beroep rekening worden gehouden, maar met het geheel 
van de beroepen die hij nag regelmatig kan uitoefenen (Cass., I4 december 
I96I, Pas., I962, I, 462; - Cass., IO juni I965, Pas., I965, I, I089). 

Uit het feit dat het slachtoffer verder zijn beroep kan blijven uitoefe
nen en dat hij nag arbeid kan verrichten waarvoor hij loon ontvangt, kan 
niet noodzakelijk worden afgeleid dat de vermindering van de arbeids
geschiktheid niet beantwoordt aan een effectieve aantasting van zijn econo
misch potentieel (Cass., 22 maart I962, Pas., I962, I, 804). 

Oak bij bestendige arbeidsongeschiktheid is het zonder belang dat 
het slachtoffer zijn volledig loon behoudt (zie nr. ss). 

De rechter is niet gebonden door de besluiten van de geneeskundige 
(Vred. Namen, 23 april I965, ]ur. Liege, I964-65, 279). Hij mag zich niet 
vergenoegen met een geneeskundig advies maar moet de deskundige 
vragen een vergelijking te maken tussen de bedrijvigheden die het slacht
offer v66r het ongeval normaal kon uitoefenen, en die welke hij na het 
ongeval nag kan uitoefenen met inachtneming van de aanpassings- en 
readaptatiemogelijkheden (Rb. Luik, I3 februari I964, Bull. Ass., I965, 
25, met noot). 

Naast de graad van fysiologische ongeschiktheid door de geneesheer 
vastgesteld, zal de rechter bijgevolg oak rekening moeten houden met de 
leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer, met zijn aanpassings
mogelijkheden, technische kwalificatie en beroepskennis, onderwijs, aan
wervingsmogelijkheden, enz ... 

Het gevolg hiervan is dat de rechter in talrijke gevallen een hogere 
graad van arbeidsongeschiktheid dan de geneesheer zal bepalen (Rb. 
Kortrijk, 2I mei I96o, Bull. Ass., I96I, SIS, met noot; die een ongeschikt
heid van 70% tot IOO% brengt; - Rb. Gent, I8 november I96o, 
R.G.A.R., I96I, 6736; die ze van 38,25 % op 90 % brengt omdat het 
slachtoffer 58 jaar oud en ongeschoold was; - Rb. Kortrijk, I7 juni I96I, 
Bull. Ass., I962, 837, met noot; die de graad van ongeschiktheid van 
25 % op IOO% brengt omdat het slachtoffer, een werkman van 6I jaar, 
pijn heeft bij inspanningen en zijn schouders niet meer volledig kan op
heffen;- Rb. Gent, 2I april I96I, R.G.A.R., I962, 6958, met noot;
Rb. Gent, IS mei 1964, R.G.A.R., I965, 7406, met noot :van 8o % naar 
IOO% voor een 6r-jarige schrijnwerker die aan de handen gekwetst werd). 

De graad van arbeidsongeschiktheid client echter niet te worden 
verhoogd wanneer de deskundige deze niet onder een uitsluitend genees
kundig oogpunt heeft beoordeeld (Rb. Luik, 5 november I964, Bull. Ass., 
1965, 625, met noot). 

Daarentegen vefklaart een vonnis van de rechtbank van Mechelen 
(27 oktober 1958, R.G.A.R., 1961, 6631) dat er bij hoge ongeschiktheid 



(6o %) geen reden bestaat om deze tot 100% op te voeren omdat de kansen 
van het slachtoffer op de arbeidsmarkt zeer gering zijn geworden : een 
arbeidsgeschiktheid van minstens r/3 geeft immers recht op werkloos
heidsuitkering. 

59 - VERMEERDERDE VERGOEDING VOOR ZWAARGETROFFENEN. - Sedert 
de wet van 10 juli 1951 kan de arbeidsongevallenvergoeding meer dan 
roo% van het loon (maximum rso %) bedragen, wanneer het zwaar 
getroffene slachtoffer volstrekt de geregelde hulp van een andere persoon 
nodig heeft (art. 2, 7de lid). 

De werknemer die volledig en blijvend arbeidsongeschikt is, maar die 
zich dank zij orthopedische toestellen nog gedeeltelijk kan behelpen en dus 
niet totaal hulpbehoevend is, heeft recht op een vergoeding van 125 % 
(Vred. Mol, 26 juli 1960, R. W., 196o-6r, II 59). 

Er wordt niet vereist dat het slachtoffer een menselijk wrak zou zijn; 
het kan aanspraak maken op de vergoeding eens het het bewijs heeft ge
leverd dat het de bestendige en algemene hulp van een derde nodig heeft 
en dat deze derde door zijn hulp loonverlies lijdt (Vred. Kaprijke, 22 februari 
1964, T. Vred., 1964, 220). De vergoedingen mogen de roo% overtreffen 
wanneer het slachtoffer volstrekt en geregeld bijstand nodig heeft, zelfs 
indien het gedurende enkele ogenblikken alleen kan blijven maar vrijwel 
niets alleen kan doen. De verhoging van de vergoeding moet niet strikt 
in rechtstreeks en onmiddellijk verband staan met de duur en de omvang 
van de bijstand van de derde; het deel dat de roo % overtreft, moet in 
beginsel de kosten van de bijstand, het normale loon van de hulpbieder 
dekken; de wetgever heeft echter een maximum vastgelegd (Rb. Brussel, 
31 januari 1963, Bull. Ass., 1964, 429, met noot). 

60 - GEDEELTELIJKE OMZETTING IN KAPITAAL. - Art. 5 bepaalt dat het 
slachtoffer ,zijn echtgenoot of zijn ascendenten, een deel - maximum 
r/3- van de waarde der rente, in kapitaal kunnen bekomen indien zulks 
voor het slachtoffer voordelig is. De rechter oordeelt hierover soeverein. 
Aangezien echter de rente wordt verleend om een bestendig inkomen te 
waarborgen, mag de omzetting in kapitaal maar in uitzonderlijke omstan
digheden worden toegestaan. Zo werd bijvoorbeeld kapitaal toegekend 
aan het slachtoffer dat veranderingswerken aan zijn eigendom wenste uit 
te voeren, - handhaving van zijn patrimonium- (Rb. Mechelen, 14 de
cember 1964, Bull. Ass., 1965, 62, met noot). De omzetting in kapitaal 
mag ook worden toegestaan voor een gunstige geldbelegging, maar niet 
om schulden terug te betalen of om een huis zonder noodzakelijkheid te 
vergroten (Rb. Brussel, 27 februari 1963, Bull. Ass., 1964, 835). 

Kapitaal kan wei toegekend worden om verbeteringswerken aan het 
bewoonde huis aan te brengen, echter niet om in het patrimonium te 
behouden (Vred. Templeneuve, 24 april 1964, T. Vred., 1965, 249). 
Het kapitaal kan enkel na de herzieningstermijn bekomen worden (HoRION, 
o.c., nr. 418 e.v.). 
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AFDELING 3 

Het overlijden van het slachtoffer 

61- RECHTHEBBENDEN.- Bij overlijden van het slachtoffer heeft de echt
genote die noch uit de echt noch van tafel en bed gescheiden is, recht op 
een lijfrente berekend op 30 % van het jaarloon van de getroffene, op 
voorwaarde dat het huwelijk v66r het ongeval heeft plaats gehad. De ver
goeding is verschuldigd wanneer de echtscheidingsprocedure ingesteld 
tegen de schuldige echtgenote, op het ogenblik van het overlijden van de 
man, ingevolge de toen heersende wetgeving, nag niet volledig beeindigd 
was (Vred. Doornik, 21 november 1962, Bull. Ass., 1963, 705, met noot). 

De kinderen van minder dan 18 jaar hebben bij het overlijden van 
een der ouders recht op een tijdelijke rente van 1 5 % van het jaarloon 
met een maximum van 45 %; wanneer beide ouders overleden zijn, 
hebben de kinderen recht op 20% met een maximum van 6o %. Wanneer 
vader en moeder tegelijkertijd in eenzelfde ongeval overlijden, client aan 
elk kind onder de 18 jaar een tijdelijke rente te worden toegekend die 
gelijk is aan 20 % van het basisloon van elke ouder. De theorie van de 
comorientes is bij arbeidsongevallen niet toepasselijk ; het verschil tussen 
de 15 % en de 20 % berust op het feit dat in het eerste geval een rente 
voorzien is voor de overlevende echtgenoot (Rb. Gent, 17 januari 1964, 
Bull. Ass., 1965, 607, met noot). 

De wet kent geen vergoeding toe aan de aannemende ouders (Rb. 
Luik, 15 mei 1963, fur. Liege, 1962-63, 292). 

De ascendenten, broeders, zusters en kleinkinderen hebben aanspraak 
op vergoeding indien zij rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene 
haalden ; deze voorwaarde wordt vermoed te bestaan wanneer de overledene 
en de rechthebbenden onder hetzelfde dak leefden (art. 4, E). 

Dit wettelijk vermoeden is van toepassing wanneer het minderjarige 
kind bij zijn ouders inwoont, en een loon ontvangt, in casu 45 fr. per week; 
het kind dat bij zijn werkgever verblijft en wekelijks naar zijn ouders terug
keert, kan door de rechter worden beschouwd als bij zijn ouders inwonend 
(Cass., 12 oktober 1962, R.G.A.R., 1964, 7226, met noot). 

Het begrip onder hetzelfde dak Ieven omvat het feitelijk samenwonen, 
zelfs met perioden van afwezigheid voor de noodwendigheden van het 
beroep (Antwerpen, 17 mei 1961, T. Vred., 1963, 19). 

AFDELING 4 

Het basisloon 

62 - WETGEVING. - De jaarlijkse vergoedingen en de renten worden in 
percentages van het basisloon vastgesteld ; de dagelijkse vergoedingen bij 
tijdelijke ongeschiktheid en de vergoedingen voor begrafeniskosten worden 
berekend in functie van het gemiddelde dagloon, d.w.z. van het jaarlijks 



loon gedeeld door 365. Dit loon is de werkelijke bezoldiging die aan het 
slachtoffer ingevolge zijn arbeidsovereenkomst t~egekend werd gedurende 
het jaar dat het ongeval voorafging en in de onderneming waar het ongeval 
gebeurde (art. 6). 

63 - WERKELIJK LOON. - Het werkelijk loon is het bruto loon, dus het 
loon waarin de afhoudingen voor sociale zekerheid en bedrijfsbelasting 
begrepen zijn (Cass., I3 januari I964, Pas., I964, I, 495; - Luik, 26 juni 
I962, fur. Liege, 1962-63, 42; - Luik, 24 oktober 1962, fur. Liege, I962-63, 
Ioo; - Vred. Louveignee, 8 november 1960, T. Vred., I96r, 125). 

De werkgeversbijdragen worden daarentegen in het basisloon niet 
begrepen (Rb. Oudenaarde, 5 december 1961, Bull. Ass., I963, 523, 
met noot). 

Het werkelijke loon omvat, naast de ontvangen tegenprestaties voor 
de arbeid, ook iedere bezoldiging die aan de werknemer ingevolge de 
arbeidsovereenkomst verschuldigd is (Cass., IO november 1960, Pas., 
1961, I, 266). Het omvat aile vaste en bestendige premies en gratificaties, 
fooien en voordelen in natura, lonen voor feestdagen en overuren, en werk
geversbijdragen voor vakantiegeld (Cass., 23 maart 1953, Pas., 1953, I, 56o). 

Verdiensten zijn o.m. ook werkloosheidsuitkeringen (Cass., 7 oktober 
1960, Pas., 1961, I, I37; - Cass., 24 juni I964, Pas., I964, I, 1148). 

De arbeidsovereenkomst kan wijzigingen ondergaan ingevolge een 
beslissing van een paritair comite; indien zulke beslissing algemeen bin
dend wordt verklaard en een minimumloon bepaalt, client dit loon als 
basisloon te worden genomen, zelfs indien het overeengekomen loon 
lager ligt (Cass., IO november I960, Pas., I961, I, 266). 

64- WERKNEMERS DIE SEDERT MINDER DAN I JAAR ZIJN TEWERKGESTELD. -
Indien de werknemer sedert minder dan I jaar tewerkgesteld is in de onder
neming waar het ongeval is gebeurd, moet het werkelijke loon ontvangen 
v66r het ongeval te worden vermeerderd met het gemiddelde loon dat 
toegekend wordt aan de werknemers van dezelfde categorie en in dezelfde 
onderneming (art. 6, 2de lid). Indien het slachtoffer de enige in zijn cate
gorie is, moet het fictief loon worden bepaald door vergelijking met andere 
gelijkaardige ondernemingen; andere methodes van vergelijking zijn even
wei niet uitgesloten (Cass., 8 november 1962, Pas., I963, I, 311). De 
rechter zal het fictief loon ex aequo et bono bepalen (Cass., 7 november 1963, 
Pas., 1964, r, 260). 

65 - MrNDERJARIGE WERKNEMERS. - Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
omvat het basisloon van de minderjarige het werkelijke loon (zie nr. 63) 
met een minimum van 40.000 fr. Bij blijvende ongeschiktheid of overlijden 
worden de jaarlijkse vergoedingen of de renten berekend naar het werkelijke 
loon, of indien dit lager ligt dan het gemiddelde loon van de andere meer
derjarige en valiede werknemers in hetzelfde beroep, naar dit laatste 
gemiddelde loon (art. 6, 8ste lid). 
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De vergoedingen moeten worden berekend volgens de toestand die 
het slachtoffer normaal in de toekomst had kunnen bereiken, en niet volgens 
zijn huidige tijdelijke toestand; in hetzelfde beroep betekent niet het 
beroep dat het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval effectief uit
oefende, maar datgene wat hij bij zijn meerderjarigheid normaal had uit
geoefend was hij door geen arbeidsongeval getroffen geweest (Cass., 
2I april I96I, Pas., I96I, I, 893; Bull. Ass., I962, 623, met noot). 

Wanneer bij tijdelijke ongeschiktheid het werkelijke loon met in
begrip van het vacantiegeld het wettelijk minimum niet bereikt, moet dit 
laatste in aanmerking worden genomen, zonder dat daaraan evenwel het 
vakantiegeld mag worden toegevoegd (Rb. Antwerpen, 27 juni I96o, 
Bull. Ass., I96I, 520, met noot). 

66- SEIZOENBEDRIJVEN.- Is de werknemer werkzaam in een onderneming 
waarvan de gewone werktijd minder dan een jaar duurt, dan client zijn 
basisloon te worden berekend overeenkomstig art. 6, 3de lid. Voor de 
toepassing van deze bepaling kan een onderneming een seizoenbedrijf zijn 
ondanks het feit dat zij een gewoonlijke bedrijvigheidsperiode omvat die 
geringer is dan die van andere gelijksoortige ondernemingen (Cass., 
7 oktober I96o, Pas., I96I, I, I37). 

Seizoenbedrijven zijn die waar de arbeid uiteraard een of meer maal 
per jaar wordt onderbroken (Cass., 24 juni I964, Pas., I964, I, I 148). 

Wanneer een werknemer sedert minder dan een jaar in een seizoen
bedrijf werkzaam is geweest, moeten het 2de en 3de lid van art. 6 samen 
worden toegepast (Rb. Luik, 14 februari I963, Bull. Ass., I963, 385, met 
noot; bevestigt Vred. Herstal, 29 juni I962, Bull. Ass., I963, 7I, met noot). 

67 - FICTIEF LOON VOOR WERKLOOSHEID. - Aan het werkelijke loon moet 
een fictief loon worden toegevoegd, indien het slachtoffer zijn bedrijvigheid 
niet gedurende het ganse jaar heeft kunnen verrichten wegens ziekte, op
roeping of wederoproeping onder de wapens, werkstaking, lock-out, bij 
tussenpozen geregeld of ongeregeld in het bedrijf voorkomende werkloos
heid of elke andere gerechtvaardigde, toevallige werkloosheid (art. 6, 
9de lid). Deze beschikking betreft de ondernemingen die, zelfs geregeld, 
getroffen worden door een abnormale werkloosheid, d.i. door een werk
loosheid die vreemd is aan de onderneming zelf, of die aan een toevallige 
oorzaak is te wijten (Cass., 24 juni I964, Pas., I964, I, I 148). 

Voor de toevoeging van het hypothetisch loon wegens werkloosheid, 
moet deze laatste een abnormaal karakter vertonen (Cass., I6 februari I96I, 
Pas., I96I, I, 65o; Bull. Ass., I96I, 664, met noot;- Cass., I3 oktober 
1961, Pas., I962, I, I73; - Cass., 24 juni I964, Pas., I964, I, I I48). 

Gaat het om een normale werkloosheid, dan moet geen hypothetisch 
loon in aanmerking worden genomen, aangezien alsdan de werkloosheids
uitkeringen worden meegerekend. Of er in een bepaalde onderneming 
normale dan wel abnormale werkloosheid heerst, is een feitelijke kwestie 
(Cass., 24 juni I964, Pas., I964, I, 1148). 
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Ook bij werkstaking wordt een hypothetisch loon aan het werkelijke 
toegevoegd ; de staking is steeds een toevallige werkloosheid ongeacht haar 
oorsprong, oorzaak en aard (Charleroi, 8 november 1963, Bull. Ass., 
1964, 639, met noot). 

Voor gepensioneerde mijnwerkers client voor de bepaling van het 
basisloon de werkelijke bezoldiging plus een hypothetisch loon, binnen de 
perken van de wettelijkheid, in acht te worden genomen (Rb. Luik, 
22 februari 1963, fur. Liege, 1963-64, 3). 

68 - Hu1SPERSONEEL. - Artikel 2 van de besluitwet van 20 september 
1945, die de wetgeving op de arbeidsongevallen tot het huispersoneel 
uitbreidt, bepaalt dat het basisloon omvat het loon in geld en de voordelen 
in natura, toegekend op het ogenblik van het ongeval. Deze bepaling wijkt 
aileen af van het eerste lid van art. 6 van de gecoordineerde wetten, volgens 
hetwelk het loon van het jaar v66r het ongeval in aanmerking komt. Aile 
andere bepalingen van dit artikel blijven van toepassing o.m. die van het 
vijfde lid, wanneer de werknemer maar gedeeltelijk is tewerkgesteld 
(Cass., 10 juni 1960, Pas., 1960, I, rr64; R.G.A.R., 1961, 6493, met 
noot). 

AFDELING 5 

Herziening 

69- BEGINSEL. - Tot 3 jaar na het eindvonnis of het akkoord waarbij 
de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld (zie nr. 57) 
kunnen beide partijen de herziening van de vergoedingen vragen, 
ingeval de ongeschiktheid van het slachtoffer vermeerdert of ver
mindert, of ingeval deze ingevolge het ongeval overlijdt (art. 28, 
2de lid). 

Bij wijziging in de toestand van het slachtoffer na het vonnis of het 
akkoord, kan het slachtoffer alleen een aanvraag tot herziening indienen 
maar geen beroep tegen het vonnis instellen (Rb. Verviers, 24 juni 1964, 
Pas., 1965, III, 17). De aanvraag tot herziening is geen beroep tegen het 
vonnis : niet het vonnis maar de vergoedingen worden herzien (Rb. Brussel, 
27 februari 1963, Bull. Ass. 1964, 835). 

Voor het verstrijken van de herzieningstermijn kan de rechter de 
graad van de blijvende of tijdelijke ongeschiktheid vermeerderen of ver
minderen, de duur van de ongeschiktheid wijzigen of de vergoedingen 
afschaffen. Bezit de rechter niet alle gegevens om een beslissing te nemen 
i.v.m. de toestand van het slachtoffer, dan kan hij overeenkomstig artikel27 
een provisionele vergoeding toekennen; de rechter miskent de wet wanneer 
hij een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid tijdelijk toekent (Cass., 
6 september 1963, Pas., 1964, I, 16). 
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70- VooRWAARDEN. -De voorwaarden voor een eis tot herziening zijn : 

1) een wijziging in de toestand van het slachtoffer die bij het toekennen 
van de vergoeding niet in aanmerking is genomen en die na het akkoord 
of eindvonnis is opgetreden ; 

2) een wijziging in de vastgestelde arbeidsongeschiktheid; 

3) een wijziging die het gevolg is van het ongeval (Vred. Mol, 2 januari 
1962, R. W., 1962-63, 1017, met noot; - Rb. Dinant, 3 mei 1963, ]. T., 
1964, 96; - Cass., 30 november 1944, Pas., 1945, I, 57; - Cass., 8 juli 
1948, Pas., 1948, I, 445). 

Het doel van de wetgever bestaat erin de wijzigingen uit te sluiten 
die in het vonnis of akkoord voorzien werden en die bijgevolg in de toe
gekende vergoedingen begrepen werden (Vred. Mol, 2 januari 1962, 
R. w., 1962-63, 1017). 

De voorwaarden zijn vervuld wanneer stoornissen die reeds op het 
ogenblik van het akkoord bestonden maar op dat ogenblik van voorbij
gaande aard werden beschouwd, achteraf een blijvende ongeschiktheid 
die de graad van ongeschiktheid verhoogt, blijken te zijn (Vred. Namen, 
18 september 1962, Bull. Ass., 1963, 701, met noot). Herziening is ook 
mogelijk wanneer de objectieve tekens van de ongeschiktheid verdwenen 
zijn (Vred. Gent, 23 juni 1961, Bull. Ass., 1962, 264). 

Het principe van de herziening onderstelt noodzakelijk een nieuw 
feit, hetwelk aan de vooruitzichten van de rechter is ontgaan en is kunnen 
ontgaan ; de herziening zou niet kunnen aangenomen worden indien de 
verdwijning van de letsels in de toekomst reeds op het ogenblik van de 
vaststelling van de vergoeding zo zeker was dat de rechter ze moest voor
zien. Het feit dat de verdwijning van de letsels het gevolg is van een nor
male evolutie gelet op de leeftijd van het slachtoffer, sluit niet in dat de 
rechter dit noodzakelijk moest voorzien (Rb. Gent, 29 december 1961, 
R. W., 1962-63, 1010; R.G.A.R., 1964, 7195). Er is geen vergissing bij 
de homologatie welke een aanvraag tot herziening uitsluit, wanneer de 
evolutie wei kon worden voorzien maar de omvang ervan niet te voren 
gekend kon zijn ; een aanvraag tot herziening kan echter ongegrond zijn 
indien de verbetering in de fysiologische geschiktheid van het slachtoffer 
diens economische capaciteit niet verbetert ingevolge zijn leeftijd en zijn 
beroep en ingevolge de toestand van de arbeidsmarkt in zijn streek (Rb. 
Gent, 24 april 1963, R.G.A.R., 1964, 7194). 

De werkgever of zijn verzekeraar kunnen geen herziening bekomen 
wanneer het slachtoffer zijn ongeschiktheid gewoon is geworden (Rb. Gent, 
27 april 1960 en 29 maart 1961, R.G.A.R., 1962, 6869; - Rb. Gent, 
13 oktober 1961, R. W., 1962-63, 1008, met noot; Bull. Ass., 1962, 270, 
met noot;- Rb. Gent, 29 december 1961, R. W., 1962-63, 1010; R.G.A.R., 
1964, 7195). 

De aanvraag is ongegrond wanneer het voorgestelde nieuw percentage 
van arbeidsongeschiktheid steunt op een nieuw ongeschiktheidstarief 



(Vred. Ledeberg, 22 oktober 1959, R.G.A.R., 1962, 6854), of wanneer de 
vraag steunt op een vergissing in het deskundig verslag (Rb. Antwerpen, 
13 maart 1961, R.G.A.R., 1962, 6870). 

71 - TERMIJN. -De herzieningstermijn van 3 jaar kan niet worden ver
lengd zelfs indien hij op een feestdag eindigt (Rb. Luik, 18 oktober 1960, 
R.G.A.R., 1961, 6712). 

Na de herzieningstermijn kan een wijziging in de toestand van het 
slachtoffer niet meer in aanmerking koi:nen, tenzij het gaat om een veran
dering die zich eerst na die termijn uit maar zeker reeds te voren bestond 
(Cass., 6 september 1963, Pas., 1964, I, 16;- zie ook: Rb. Luik, 20 januari 
1961, Bull. Ass., 1961, 228). 

72- INGANGSDATUM VAN DE NIEUWE VERGOEDINGEN. - De nieuwe ver
goedingen worden toegekend vanaf de dag van de herzieningsaanvraag 
(Cass., 6 september 1963, Pas., 1964, I, 16; - Rb. Brussel, 27 februari 
1963, Bull. Ass., 1964, 835). 

Deze rechtspraak, die de terugwerkende kracht verwerpt, is constant. 
Aileen een vonnis van het vredegerecht van Antwerpen (21 november 1962, 
Bull. Ass., 1964, 827, met noot) stelt dat de nieuwe vergoedingen beginnen 
te lopen vanaf de dag waarop de wijziging in de toestand van het slachtoffer 
ingetreden is. 

AFDELING 6 

Geneeskundige verzorging 

73 - GENEESKUNDIGE, HEELKUNDIGE EN FARMACEUTISCHE KOSTEN EN 

VERPLEGINGSKOSTEN. - Deze kosten vallen ten laste van de werkgever tot 
het einde van de herzieningstermijn (art. 3, 1ste lid). Het slachtoffer heeft 
geen vrije keus van dokter of apotheker indien de werkgever of de ver
zekeraar uitsluitend te zijner laste een geneeskundige, farmaceutische en 
verplegingsdienst heeft ingesteld en ervan melding heeft gemaakt in de 
arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement (art. 3, 2de lid). 

Indien het slachtoffer verblijft buiten de streek waar de diensten zijn 
ingericht, moet de werkgever of de verzekeraar ten minste drie geneesheren 
aanduiden tot wie het slachtoffer zich kan wenden voor de voortzetting van 
en het toezicht op de geneeskundige behandeling die door de ingerichte 
diensten voorgeschreven en toegepast werd (art. 3, 3de lid). 

De werkgever die geen geneeskundige dienst heeft ingericht is tot 
betaling van de medische kosten maar gehouden tot beloop van de sommen 
waarvan het maximum vastgesteld is bij K.B., in casu het Besluit van de 
Regent van 8 maart 1948 (Cass., 20 juni 1963, Pas., 1963, I, II09). 

Wat het slachtoffer ingevolge hospitalisatie op zijn eigen kosten 
van persoonlijk onderhoud heeft uitgespaard moet niet van de vergoedingen 



worden afgetrokken (Rb. Luik, I7 maart I962, Bull. Ass., I965, 24I, 
met noot; - Brussel Io mei I957, R.G.A.R., I96I, 6632). 

De werkgever die de betalingen van de geneeskundige honoraria 
verschuldigd is moet op de hoogte worden gehouden van de behandeling 
(Vred. Verviers, 27 oktober I959, R.G.A.R., I963, 7038). 

Het slachtoffer is niet vrij zijn geneesheer te kiezen wanneer de werk
gever een geneeskundige dienst heeft ingesteld, zelfs indien er geen drie 
geneesheren werden aangeduid voor degenen die buiten de streek ver
blijven. Het slachtoffer kan van de werkgever de terugbetaling der genees
kundige kosten niet terugvorderen en stelt zich bloat aan het risico dat zijn 
tijdelijke ongeschiktheid als niet vastgesteld wordt beschouwd (Rb. 
Antwerpen, 27 december I96I, Bull. Ass., I963, 55, met noot). 

De kosten van verplaatsing tussen het verblijf van het slachtoffer en 
het dispensarium door de verzekeraar erkend, worden als kosten van 
verzorging aangemerkt (Rb. Brussel, 3 maart I96o, R.G.A.R., I96I, 6756;
Rb. Brussel, I I mei I965, T. Vred., I965, 28I). 

74 - PROTHESE EN ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN. - De werkgever draagt 
de kosten voor prothese en voor orthopedische toestellen waarvan het 
slachtoffer het gebruik nodig heeft, en dit tot de datum van het gehomolo
geerd akkoord of van het eindvonnis. Het slachtoffer heeft oak recht op 
een bijkomende vergoeding die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten 
voor het vernieuwen van de toestellen; deze vergoeding wordt in het 
akkoord of eindvonnis vastgesteld (art. 3, ISte lid). 

De werkgever draagt de last van de prothese wanneer het slachtoffer 
deze nodig heeft; de toekenning van een vergoeding voor een dergelijk 
toestel mag niet afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het 
gebruik ervan de ongeschiktheid vermindert (Cass., 5 mei I96I, Pas., 
I96I, I, 944; Bull. Ass., I962, 30, met noot; - Scheidsr. Gevalik, 4 mei 
I964, R.G.A.R., I964, 7306). 

Een vonnis van de rechtbank van Luik (I9 februari 1965, fur. Liege, 
1964-65, 290) verklaart dat de prothese de graad van ongeschiktheid niet 
wijzigt, omdat het functioneel verlies niet verminderd wordt. 

HOOFDSTUK IV 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

AFDELING I 

Ongeval veroorzaakt door de werkgever of diens arbeiders en 
aangestelden 

75 - BEPALING. - lndien een arbeidsongeval veroorzaakt wordt door de 
onvrijwillige schuld van de werkgever of van een van zijn arbeiders of 
aangestelden, heeft het slachtoffer of diens rechthebbenden alleen recht op 
de forfaitaire vergoedingen bepaald door de arbeidsongevallenwet; hij 



kan tegen hE:n gE:E:J:l burgerrechtelijke yorderinginstellen (art. 19, 3de lid; 
-=-~Brus;l,-r8 ju~i r96o, B~ll. Ass., 1962, 417). 

In strijd met dit beginsel heeft het hof van beroep te Luik beslist 
dat bij een arbeidsongeval door de overtreding van het reglement op de 
arbeidsbescherming veroorzaakt, een burgerlijke eis voor morele schade 
ontvankelijk is (arrest van 28 januari 1960, R.G.A.R., 1961, 6777). Tegen 
dit arrest werd een voorziening in verbreking ingediend. 

Bij opzettelijk veroorzaakt ongeval worden de gewone regels van het 
burgerlijk recht toegepast (art. 19, rste lid); deze bepaling, die alleen de 
werkgever vernoemt, vindt oak toepassing indien het ongeval door een 
andere werknemer is veroorzaakt (Cass., 23 mei 1935, Pas., 1935, I, 254). 

Sedert de wet van r 1 juni 1964 kan het slachtoffer van een niet op
zettelijk ongeval op de weg naar of van het werk overkomen, een gemeen
rechtelijke vordering instellen tegen zijn werkgever of tegen diens arbeiders 
of aangestelden (art. 19, 3de lid, in fine). Te voren was de rechtspraak 
meestal van oordeel, dat elk beroep op grand van het gemeen recht uit
gesloten was (Cass., 26 april 1965, Pas., 1965, I, 894; - Brussel, 29 juni 
1961, R.G.A.R., 1962, 6960; - Rb. Brussel, ro december 1964, ]. T., 
1965, 248; - Rb. Antwerpen, 14 december 1964, Bull. Ass., 1965, 44). De 
werknemers moeten zich echter, op het ogenblik van het ongeval, beide 
op de normale weg naar of van het werk bevinden (Luik, 12 december 
1963, R.G.A.R., 1964, 7362 : bevestigt Rb. Tongeren, r8 februari 1963, 
R. W., 1964-65, 840; - anders : Rb. Bergen, 5 januari 1963, R.G.A.R., 
1963, 7151). 

Nu de rechtsonzekerheid in dit verband verdwenen is, rijst een nieuwe 
vraag of de ongevallen overkomen tijdens het vervoer door de werkgever 
ten voordele van zijn werknemers ingericht, arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg zijn (zie nr. r6). 

76 - BEGRIP "AANGESTELDE, - Artikel 19, 3de lid handelt over de werk
gever of diens arbeiders en aangestelden. Deze laatste term heeft in deze 
bepaling dezelfde draagwijdte als in artikel 1384 B.W. De band van onder
geschiktheid welke het begrip aangestelde onderstelt, bestaat zodra een 
persoon in feite zijn gezag en toezicht op een andere persoon kan uit
oefenen, zelfs wanneer dit gezag of toezicht zijn oorsprong niet in een 
overeenkomst vindt (Cass. 23 januari 1964, Pas., 1964, I, 548; R.G.A.R., 
1964, 7307, met noot; - Brussel, 26 maart 1965, R.G.A.R., 1965, 7553). 

De aanstelling als burgerlijke partij door een kinderopvoedster tegen 
de moeder van de kinderen die de wagen op het ogenblik van het ongeval 
bestuurde is ontvankelijk, wanneer uit de dienstbetrekking blijkt dat de 
moeder niet kon worden beschouwd als meester, en dat zij de wagen niet 
in hoedanigheid van aangestelde van haar man, maar voor eigen rekening 
bestuurde (Brussel, 19 januari 1960, R.G.A.R., 1961, 6799). 



AFDELING 2 

Ongeval veroorzaakt door een derde 

77 - VERANTWOORDELIJKE DERDE. - Bij arbeidsongeval door een derde 
veroorzaakt kan het slachtoffer een burgerrechtelijke eis instellen en ver
goeding voor de volledige schade op grond van artikel 1382 B.W. vragen 
(art. 19, 3de lid). Hij behoudt niettemin zijn recht op de forfaitaire ver
goeding, vermits het ongeval een arbeidsongeval is. Beide vergoedingen 
mag hij echter niet cumuleren (art. 19, 4de lid) maar de -som-di~hemwordt 
toegekend mag niet lager zijn dan het bedrag van de forfaitaire vergoedin
gen (art. 19, 7de lid). 

Bij arbeidsongeval veroorzaakt door twee personen kan een veroor
deling in solidum uitgesproken worden zelfs indien een van de daders in 
de wettelijke onmogelijkheid verkeert tegen de andere op te treden; dit 
geldt voor de verantwoordelijke derde, die ingevolge artikel 19 tegen de 
werkgever niet kan optreden voor betaling van vergoeding voor morele 
schade (Cass., 22 januari 1960, R.G.A.R., 1962, 6815). 

68)- KEUZE VAN HET SLACHTOFFER. - Het slachtoffer heeft een discretio
iiaire bevoegdheid om zich ofwel tot de werkgever ofwel tot de verant
woordelijke derde te richten; hij is geens:zins verplicht zicb eerst tot de 
derde te ricbten, en de werkgever is niet subsidiair gebouden ingeval van 
onvermogen van de derde of ingeval van gedeeltelijke verantwoordelijk
beidvandezelaatste(Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1950-51, nr. 348, blz. 21; 
- Scbeidsr. La Louviere, 14 december 1964, Bull. Ass., 1965, 633, met 
noot). 

Het slachtoffer dat het forfait heeft gekozen moet, wat betreft de 
materi~re- scnade- wegens arbelds~:n;_g~s~hikth;id,-zich tevreden stellen met 

,: '":~ \,t}, ~~~-veigoedingen verschuldig(r~o?r crec-~e~~gever_~f ~iens~~r~eke~~afj 
· 

1 
. ·,, · hlJ l<an daarenboven aan de vetantwoordehjk_E: derde het verschiLtu_ssen 

''- \' ,, ' '· hetgeen verschuldigcl is volgens geme~m recht en de f()rfaitaire vergo(;!d.ing 
I': I vragen (Rb. Hoei, 6 januari 1962, Bull: Ass., 1962, 851, met noot). \\ '"·--- _} 

79 - DE GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING. - De materiele schade be
rekend volgens bet gemeen recht stemt niet noodzakelijk overeen met de 
schade berekend volgens het arbeidsongevallenrecht; de grondslag en 
de berekeningswijze zijn verschillend. Het gemeen recht dekt de volledige 
schade, zowel de materiele als de morele, en dit in tegenstelling met het 
arbeidsongevallenrecht dat enkel de materiele schade in de zin van deze 
wetgeving en binnen de grenzen van bet wettelijk forfait dekt. In gemeen 
recht moet de vermindering van de arbeidsgeschiktbeid, die niet nood
zakelijk beantwoordt aan de graad van pshysiologische ongeschiktbeid, 
beoordeeld worden; dan client te worden nagegaan in boeverre deze ver
mindering het slachtoffer op de arbeidsmarkt benadeelt, en, meer in het 
algemeen, schade berokkent aan zijn materiele belangen (Luik, 9 februari 
1961, Bull. Ass., 1961, 525, met noot). 
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Het verschil tussen de gemeenrechtelijke en de wettelijke vergoedingen 
ligt in de wettelijke grondslag (gemeen recht-arbeidsongevallenwet), in 
de juridische grondslag (verplichting of schuld-forfait), in het voorwerp 
(vergoeding van effectieve weerslag van de letsels-vergoeding der gevolgen 
van een aantasting van de theoretische arbeidsgeschiktheid), in de omvang 
(vergoeding binnen de grenzen van de schade - binnen de gren2len van het 
wettelijk forfait), in de bepaling van de rechthebbenden (Rb. Charleroi, 
14 november 1962, f. T., 1963, 84; - Rb. Charleroi, 8 april 1964, f. T., 
1964 508; R.G.A.R., 1965, 7407, met noot). 

Een essentieel verschil tussen de gemeenrechtelijke en de forfaitaire 
vergoeding ligt hierin dat de eerste berekend wordt op de economische 
levensduur van het slachtoffer, terwijl de tweede berel<end wo-rdt op ziin 
vermoedelijke levensduur (zie in dit verband : Cass., 6 september 1962, 
Pas., 1963, I, 2J). -~~-~ --------,~~~-· 

De voorlaatste alinea van artikel 4, dat een wettelijk vermoeden 
instelt ten voordele van de ascendenten; broers, zusters en kleinkinderen 
die onder hetzelfde dak als het slachtoffer wonen, houdt een regel in die 
eigen is aan de arbeidsongevallenwetgeving; wat het gemeen recht betreft, 
moet het bestaan van een schade bewezen worden (Cass., 14 oktober 1963, 
Pas., 1964, I, I 55). 

In het gemeen recht wordt de materiele schade voor tijdelijke of blij
vende arbeidsongeschiktheid op het brutoloon berekend (Cass., 12 januari 
1964, Pas., 1964, I, 495; Bull. Ass., 1965, 241, met noot; - Luik, 25 juni 
1962, fur. Liege, 1962-63, 42; - Rb. Antwerpen, 9 maart 1964, f. T., 
1964, 636). Bij overlijden worden de vergoedingen op het nettoloon be
rekend voor zover de rechthebbenden het bewijs niet leveren dat hun 
schade ook de sociale offiscale lasten omvat (Cass., 13 juni 1960, R.G.A.R., 
1961, 668o; - zie ook in dit verband: (Cass., 28 november 1960, Pas., 
1961, I, 335; - Cass., 30 januari 1961 en 20 juni 1961, Pas., 1961, I, 576 
en II45; - Cass., 25 juni 1962, Pas., 1962, I, 1213). 

80 - DE ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING. - Het is de werkgever die in 
beginsel gehouden is tot de betaling van de arbeidsongevallenvergoedingen. 
Richt het slachtoffer zich eerst tot de verantwoordelijke derde, dan is de 
werkgever ontslagen van betaling indien de sommen, door de derde betaald, 
minstens zoveel bedragen als de wettelijke vergoeding (Rb. Luik, 20 novem
ber 1964, fur. Liege, 1964-65, 177). De werkgever is vrijgesteld van zijn ver
plichtingen in functie van de sommen die door de derde effectief uit
betaald werden, en geenszins in functie van de schuldvordering van deze 
sommen of in functie van de schuld van de derde (Rb. Luik, 20 april 
1961, Bull. Ass., 1963, 695 met noot;- Scheidsr. La Louviere, 14 de
cember 1964, Bull. Ass., 1965, 633, met noot). 

81 - VERBOD VAN CUMULATIE. - Artikel 19, 4de lid, volgens hetwelk de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding niet mag worden gecumuleerd met 
de forfaitaire vergoeding, verbiedt dat er voor eenzelfde schade of voor 

9 
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eenzelfde deel van schade, een burgerlijke en een forfaitaire vergoeding 
zou worden toegekend (Cass., 22 januari 1960, R.G.A.R., 1962, 68r5). 
Het slachtoffer kan niet meer bekomen dan de som die de hoogste ver
goeding vertegenwoordigt ; wanneer zijn rechten tegenover zijn werkgever 
uitgeput zijn, bezit hij enhirnogeeii Y2rct~_fii}g_~~(.)O[ ee_I1_ c1all_vt!lle;xide 
vergoding tegenoverC!ecieJ.=a£ (Lurk~-26 juni 1962, fur. Liege, 1962-63, 42). 
' ~Her pr~5l~em ~van~de c~umulatie der vergoedingen wordt aileen ge
steld in verband met de bedragen die aan het slachtoffer of aan zijn recht
hebbenden toegekend worden voor de schade die voortvloeit uit de ver
mindering of uit het verlies van de mogelijkheid om een normaal loon 
te verdienen : aileen deze bedragen kunnen dezelfde schade als die waarop 
de forfaitaire vergoedingen betrekking hebben, dekken (Cass., 25 mei 
1959, Pas., 1959, I, 968). De kwalificatie die aan de gemeenrechtelijke 
vergoeding gegeven wordt, is zonder belang ; het volstaat dat de beide 
vergoedingen in feite dezelfde schade dekken (Rb. Luik, r februari 1963, 
R.G.A.R., 1964, 721o). 

Het probleem wordt niet gesteld voor de bedragen die toegekend 
worden als vergoeding voor andere materiele of voor morele schade : 
deze komen het slachtoffer zonder beperking toe. lndien de forfaitaire en 
de gemeenrechtelijke vergoeding dezelfde schade niet dekken, belet artikel 
19, 4de lid niet dat de verantwoordelijke derde ingevolge het gemeen
recht de schade, zoals de morele schade, moet vergoeden, zelfs indien deze 
bedragen, gecumuleerd met de forfaitaire vergoeding, meer bedragen dan 
hetgeen het slachtoffer volgens het gemeen recht kon ontvangen- (Cass., 
22 januari 1960, R.G.A.R., 1962, 6815). 

De vergoedingen die aan het slachtoffer volgens het gemeenrecht 
worden toegekend voor het verlies van extra- of postprofessionele inkomsten 
mogen bijgevolg met de forfaitaire vergoedingen gecumuleerd worden 
(Brussel, 10 mei 1957, R.G.A.R., 1961, 6632;- Brussel, 4 december 1963, 
R.G.A.R., 1964, 7322, met noot). Dit geldt ook voor de schade die aan de 
goederen wordt toegebracht. 

Het verbod van cumulatie wordt niet overtreden wanneer het slacht
offer de wettelijke vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vraagt, 
nadat zijn eis voor materiele schade volgens het gemeenrecht werd af
gewezen; de uitspraak die de eis tot gemeenrechtelijke vergoeding ver
werpt, kan geen kracht van gewijsde hebben wat betreft het bestaan van 
een aantasting aan de theoretische arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer 
(Rb. Charleroi, 14 november 1962, ]. T., 1963, 84; - Rb. Charleroi, 
8 april 1964, R.G.A.R., 1965, 7407, met noot). 

Bij geringe physiologische ongeschiktheid verklaren dikwijls de 
rechtbanken, die zich over de burgerrechtelijke eis moeten uitspreken, dat 
er geen arbeidsongeschiktheid bestaat; zij veroordelen de verantwoorde
lijke derde tot een morele schade die ex aequo et bono wordt geschat. 
Kent de rechter een morele schade toe die in werkelijkheid een deel ma
teriele schade inhoudt, of kent hij een globale som voor materiele en morele 
schade toe, dan speelt het cumulatieverbod, en er wordt aan de rechter 
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gevraagd het toegekende bedrag te ventileren (Gent, 22 november 1961, 
R.G.A.R., 1963, 7004; - Rb. Hasselt, 10 juni 1960, Bull. Ass., 1961, 
215; - zie ook Cass., 6 september 1962, Pas., 1963, I, 23). 

82- DE SUBROGATIE. - Tegen de verantwoordelijke derde heeft de wet
gever voorzien in een wettelijke subrogatie ten voordele van de werkgever 
en van de verzekeraar (art. 19, 8ste lid); heiden kunnen in de plaats van het 
slachtoffer optreden. Zij hebben niet meer rechten dan deze laatste : 
zij beschikken niet over een eigen vordering maar enkel over een subroga
toire vordering overeenkomstig artikel 19 van de arbeidsongevallenwet en 
artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen (zie: Cass., 
6 november 1961, Pas., 1962, I, 278). 

De werkgever of de verzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoffer, kan bijgevolg van de verantwoordelijke derde aileen terug
betaling vorderen tot beloop van hetgeen deze volgens het gemeen recht 
voor materiele schade verschuldigd is (zie: Cass., 3 september 1962, 
Pas., 1963, I, r; - Cass., 6 september 1962, Pas., 1963, I, 23; - Cass., 
14 oktober 1963, Pas., 1964, I, 155; - Cass., 13 januari 1964, Pas., 1964, 
I, 495; - Cass., 31 mei 1965, Pas., 1965, I, 1057; - Luik, 24 oktober 
1962, Pas., 1963, II, 51; - Gent, r8 april 1963, Pas., 1963, II, 38; -
Rb. Kortrijk, 8 november 1961, R. W., 1962-63, 1789; - Rb. Hoei, 
6 januari 1962, Bull. Ass., 1962, 85r, met noot). 

Ingeval een arbeidsongeval veroorzaakt wordt door de gezamenlijke 
schuld van een aangestelde van de werkgever en door een derde, kan de 
werkgever of de verzekeraar van de derde de terugbetaling van de wettelijke 
vergoedingen vorderen in de mate van zijn schuld volgens gemeen recht 
(Cass., 23 januari 1964, Pas., 1964, I, 548). 

De verantwoordelijke derde die ertoe veroordeeld werd de schade 
aan het slachtoffer te betalen en dit vonnis heeft uitgevoerd, kan niet tot 
terugbetaling aan de verzekeraar worden verplicht (Cass., 2 april 1962, 
Pas., 1962, I, 856). 

De verzekeraar kan de gemeenrechtelijke vergoedingen wegens 
verlies van voordelen ingevolge post- en extraprofessionele bedrijvigheid 
niet terugvorderen wanneer hij deze schade niet zelf vergoedt en dus niet 
gesubrogeerd wordt (Brussel, ro mei 1957, R.G.A.R., 1961, 6632, met 
noot; - Brussel, 4 december 1963, R.G.A.R., 1963, 7322, met noot). 

De geneeskundige honoraria door de verzekeraar voor het bepalen 
van zijn verplichtingen uitbetaald, vinden hun oorzaak in het verzekerings
contract, en niet in het ongeval. De verantwoordelijke derde moet bijge
volg deze kosten niet terugbetalen (Gent, 19 juni 1963, Bull. Ass., 1964, 
443, met noot). 

Het verhaal van de werkgever tegen de derde op grond van subrogatie 
is beperkt tot het forfait, en de werkgever mag dus van de derde geen hoger 
bedrag vorderen; temij hij echter het bewijs levert dat de gevraagde som
men een vergoeding uitmaken voor de schade die berokkend werd door de 
afwezigheid van het slachto:ffer en door de noodzakelijkheid van zijn ver-



vanging (Brussel, 6 januari 1962, Pas., 1962, II, 252); in dit geval treedt 
de werkgever niet meer op grond van subrogatie op. 

De voorwaarden van de regresvordering tegen de verantwoordelijke 
derde zijn : 

1° het bestaan van een materiele schade volgens gemeen recht. 

Wanneer het slachtoffer volgens het gemeen recht geen vermindering 
aan economisch potentieel heeft ondergaan, kan de verzekeraar de door 
hem uitbetaalde vergoedingen van de derde niet terugvorderen (Cass., 
22 mei 1959, R.G.A.R., 1961, 6610; - Cass., 22 juni 1959, R.G.A.R., 
1961, 6711;- Cass., r6 november 1964, Pas., 1965, I, 266;- Rb. Brussel, 
19 april 1963, ]. T., 1963, 386). 

De verzekeraar mag van de derde de sommen terugvorderen die hij 
aan het slachtoffer uitbetaald heeft, al behoudt deze laatste zijn volledig 
loon. Het loon vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst, de schadever
goeding uit de fout van de derde (Brussel, 28 juni 1960, Pas., 1961, II, 
140;- Brussel, 27 juni 1960, Pas., 1961, II, 230). Dit echter op voorwaarde 
dat er niettemin een materiele schade blijft bestaan die voortvloeit ofwel 
uit het feit dat de verplichtingen van de werkgever en die van de derde in 
hun oorzaak en in hun bron verschillen, ofwel uit het feit dat de actuele 
schade niet uitsluitend moet beoordeeld worden naar de onveranderde 
inkomsten maar ook naar de mogelijke gevolgen op de economische toe
stand van het slachtoffer gedurende zijn vermoedelijk !even (Luik, 19 de
cember 1960, Bull. Ass., 1961, 393, met noot). 

2° Een werkelijke betaling van de forfaitaire vergoedingen. 
De werkgever is gesubrogeerd in de mate dat hij de vergoedingen 

werkelijk heeft uitbetaald (Cass., 9 februari 1961, Pas., 1961, I, 616). 
De verzekeraar is gesubrogeerd in de mate dat hij zich gedraagt naar 
artikel 19, 9de lid (Cass., r8 januari 1960, R.G.A.R., 1962, 6950). Telkens 
het rentekapitaal gevestigd is, kan de verzekeraar de terugbetaling aan de 
verantwoordelijke derde vragen (zie : Cass., 5 mei 1961, Pas., 1961, I, 
955). De niet verzekerde werkgever die de in artikel 14 bepaalde waar
borgen biedt en vrijgesteld is van de starting van het rentekapitaal, kan 
artikel 19, 9de lid, niet inroepen, en het bedrag van de rente aan de ver
antwoordelijke derde niet vragen (Brussel, 25 maart 1960, Pas., 1961, 
II, I 35). 

83 - DADING TUSSEN SLACHTOFFER EN VERANTWOORDELIJKE DERDE. -

De subrogatoire vordering zou kunnen insluiten dat de derde elke dading 
en overeenkomst tussen hem en het slachtoffer tegenover de werkgever of 
de verzekeraar zou kunnen inroepen. Tot in 1958 was de rechtspraak over 
dit punt verdeeld. Door zijn arrest van 17 april 1958 (Pas., 1958, I, 893) 
heeft het hof van cassatie hieraan een einde gemaakt, en beslist dat het 
slachtoffer en de verantwoordelijke derde alleen over de schade die door 
het forfait niet gedekt is, dadingen kunnen aangaan. Bijgevolg, indien een 



dading aangegaan werd betreffende de volledige - materiele en morele -
schade, moet er overgegaan worden tot ventilatie (Rb. Hasselt, 10 juni 1960, 
Bull. Ass., 1961, 215). 

De overeenkomsten die tussen het slachtoffer en de verantwoordelijke 
derde of diens burgerlijke verzekeraar afgesloten worden, hebben dus 
geen invloed op de vordering van de werkgever of de verzekeraar tegen 
de derde; zij zijn hen niet tegenstelbaar; de verzekeraar ondergaat geen 
invloed van het feit dat het slachtoffer zijn vordering tegenover de derde 
heeft beperkt of ervan heeft afgezien (Cass., 6 april 1959, R.G.A.R., 
1962, 6816; - Cass., 13 januari 1964, Pas., 1964, I, 495, Bull. Ass., 1965, 
241, met noot; a quo : Rb. Luik, 22 oktober 1962, R.G.A.R., 1964, 7244; 
- Brussel (verenigde kamers), 27 juni 1960, Pas., 1961, II, 230; - Rb. 
Hasselt, ro juni 1960, Bull. Ass., 1961, 215; - Rb. Tongeren, 22 
april 1965, R. W., 1965-66, 356). 

De verklaring van het slachtoffer dat hij geen materiele schade geleden 
heeft is waardeloos, indien het bestaan van een dergelijke schade bij middel 
van andere elementen bewezen wordt (Luik, 9 februari 1961, Bull. Ass., 
1961, 525, met noot). 

Wanneer het slachtoffer geen beroep instelt tegen het vonnis dat 
verklaart dat hij geen materiele schade ingevolge zijn ongeschi&theid ge
leden heeft, is de verzekeraar, die partij is in het geding en die de forfaitaire 
vergoedingen uitbetaald heeft, gerechtigd op te treden tot beloop van de 
uitbetaalde sommen en beroep aan te tekenen om van de verantwoordelijke 
derde de vergoeding te bekomen die deze volgens het gemeen recht voor 
materiele schade zou verschuldigd zijn; de kracht van gewijsde van het 
vonnis waarbij het slachtoffer en de verantwoordelijke derde partij waren, 
kan hem niet worden tegengesteld (Cass., 3 september 1962, Pas., 1963, 
I, I; - Cass., 13 januari 1964, Pas., 1964, I, 495; - Cass., 27 april 1964, 
Pas., 1964, I, 912; R.G.A.R., 1965, 7744, met noot). 

Wanneer de werkgever aan zijn vordering verzaakt, is de verzekeraar 
daardoor echter wei gebonden (Rb, Brussel, 21 januari 1965, ]. T., 1965, 246; 
- Scheidsr. La Louviere, I4 december 1964, Bull. Ass., 1965, 633, met 
noot). 

HOOFDSTUK V 

DE VERJARING 

84 - BEGINSEL. - Luidens artikel 28, 1ste lid, van de wet verjaart de 
rechtsvordering tot betaling van de forfaitaire vergoedingen na een termijn 
van drie jaar. Deze termijn wordt geschorst of gestuit door de gewone 
wijzen bepaald in het burgerlijk recht, en ook door een ,rechtsvordering 
tot betaling wegens het arbeidsongeval gesteund op een andere rechtsgrond", 

De eis van het slachtoffer gericht tegen de verantwoordelijke derde, 
alsook deze gericht tegen zijn werkgever of werkgezel wegens opzettelijk 
veroorzaakt ongeval, is onderworpen aan de regelen van het burgerlijk recht. 
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85 - STUITING VAN DE VERJARING. - De verjaring wordt gestuit door de 
betaling van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid; met 
deze betaling erkent de verzekeraar het recht van het slachtoffer, en deze 
erkenning stuit de verjaring ingevolge artikel 2248 B.W.; de verjarings
termijn gaat in op de dag van de laatste betaling (Vred. Antwerpen, 
21 oktober 1961, Bull. Ass., 1962, 276, met noot). De verjaring wordt 
ook gestuit door de erkenning van de verzekeraar; deze moet echter 
niet noodzakelijk slaan op de vergoeding die het voorwerp van de 
rechtsvordering heeft uitgemaakt, maar op het recht van het slacht
offer om overeenkomstig de wet vergoeding voor de geleden schade te 
bekomen (Cass., 23 november 1961, Pas., 1962, I, 363;- Cass., 28 maart 
1963, Pas., 1963, I, 822). 

Onder de termen rechtsvordering tot betaling wegens het arbeidsongeval 
gesteund op een andere rechtsgrond client niet aileen verstaan de rechts
vordering die op grond van het burgerlijk recht tegen de werkgever wordt 
ingesteld, maar iedere rechtsvordering tot betaling van vergoedingen 
wegens het arbeidsongeval, dus ook die welke op grand van artikel 1382 
B.W. tegen de verantwoordelijke derde werd gericht (Cass., 16 novem
ber 1963, Pas., 1964, I, 281;- Scheidr. La Louviere, 14 december 1964, 
Bull. Ass., 1965, 633). 

De driejarige verjaring wordt gestuit noch door de oproeping in 
verzoening gevolgd door de verschijning van de verweerder, noch door 
de beslissing die aan de eiser het voordeel van de kosteloze rechtspleging 
toekent, noch door de minderjarigheid van de eiser, dit laatste in tegen
stelling met artikel 2252 B.W. (Vred. Luik, 15 september 1960, Bull. 
Ass., 1962, 21). 

Uit de artikelen 2 en 28 van de wet blijkt dat de rechtsvordering tot 
betaling van de wettelijke vergoedingen binnen drie jaar moet worden 
ingesteld, zelfs indien het ongeval een algehele en blijvende arbeidsonge
schiktheid heeft veroorzaakt, en indien de toestand van het slachtoffer 
geregeld de bestendige hulp van een andere persoon vergt; de verjarings
termijn door de wet bepaald wordt bijgevolg niet verlengd door het feit 
dat het slachtoffer wegens geestesstoornissen blijvend en geheel arbeids
ongeschikt was (Cass., 25 januari 1962, Pas., 1962, I, 6ro; Bull. Ass., 
1963, 236, met noot). 
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