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INLEIDING 

1. - Op 1 januari 1972 is de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van 
kracht geworden (B.S. 24 april 1971). Deze wet is ontstaan uit een nauwe 
samenwerking tussen de regering, de N.A.R. en de Raad van State. Zij 
streeft in de eerste plaats een coordinatie en modernisering van de wet
geving na, en voert in de tweede plaats een verplichte verzekering in. 
Wat het eerste punt betreft, nl. de coordinatie, brengt de nieuwe wet de 
arbeidsongevallenwetgeving, die over verschillende wetten verspreid was, 
in een enkele regeling samen. De vroegere arbeidsongevallenwetten voor 
werknemers, dienstboden, zeelieden, de besluitwet van 1945 op de onge
vallen overkomen op de weg naar en van het werk, de wet betreffende de 
arbeidsongevallen door een oorlogsfeit veroorzaakt, werden tot een geheel 
geordend. 
De wet heeft echter aileen betrekking op de particuliere sector ; de wet 
van 3 juli 1967 die de vergoeding wegens arbeidsongevallen in de overheids
sector regelt, is niet opgenomen in de coordinatie. 
Wat de modernisering van de wet betreft, heeft deze betrekking zowel 
op de indeling die meer overzichtelijk is geworden, als op de inhoud die, 
om de termen van de verslaggevers van de Raad van State over te nemen, 
,enkele verbeteringen en aanpassingen" aanbrengt ; want het lag niet in 
de bedoeling van de regering het bestaande systeem van de arbeidsonge
vallenverzekering- fundamenteel te hervormen. 
De indeling, die in de samengeordende wetten (K.B. 28 september 1931) 
uit dertien hoofdstukken bestond, werd na advies van de Raad van State 
overzichtelijk in zes hoofdstukken ingedeeld. 
Juridisch gezien is de belangrijkste wijziging wellicht de veralgemening 
van de verzekeringsplicht, die vroeger enkel t.a.v. de dienstboden en van 
de zeelieden bestond. Door deze invoering komt de A.O. wetgeving veel 
dichter te staan bij de sociale zekerheid zonder evenwel met deze laatste 
in overeenstemming te zijn. Het stelsel van vergoeding dat in de vroegere 
wet was voorzien steunde op de aansprakelijkheid van de werkgever, die 
de schuldenaar was van de vergoedingen. Bij de nieuwe wet wordt deze 
aansprakelijkheid opgeheven en worden de vergoedingen ten laste gelegd 
van de verzekeringsinstelling bij welke de werkgever zijn verzekerings
plicht is nagekomen. De werknemer beschikt niet (meer) over een vordering 
tegen zijn werkgever; hij kan zich enkel tegen de verzekeringsinstelling 
richten, of, indien de werkgever geen verzekeringsovereenkomst heeft aan
gegaan of indien de verzekeringsinstelling de vergoedingen niet betaalt, 
tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen. Onder de toepassing van de 
samengeordende wetten (1931) kon de werkgever een verzekeringsovereen
komst afsluiten om het risico, dat in de wet hem ten laste was gelegd, te 
dekken ; bij de nieuwe wet werd dit beginsel van het professioneel risico 
opgeheven en wordt dekking beoogd van het risico dat de werknemer 
ingevolge arbeidsongeval loopt. 
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De verhouding tussen de werkgever en de verzekeringsmaatschappij wor
den, behoudens uitzondering in de wet voorzien, uitsluitend geregeld door 
de verzekeringswet van II juni I874· De verhouding tussen de getroffene 
of diens rechthebbenden en de verzekeringsmaatschappij wordt daaren
tegen uitsluitend door de arbeidsongevallenwet I97I geregeld. Wat de 
draagwijdte van de nieuwe regeling betreft kan worden verwezen naar 
volgende studies : 
- HENRARD, M., Les accidents du travail, ]. T., I97I, 393 e.v. 
- HENRARD, M., Amendes administratives et accidents du travail: deux lois 

sociales importantes en vigeur, ]. T., I972, I I6 e.v. 

- WAEGENAERE, M. en HENRARD, M., De Ia nouvelle loi sur les accidents 

du travail, ]. T., I972, 253, e.v. 
- GILOT, M. en WAGENAERE, M., Application dans le temps de la nouvelle 

loi sur les accidents du travail, ]. T., I972, 394 e.v. 
- GILOT, M., Des accidents du travail encore, ]. T., I972, 454 e.v. 

- VAN DER VoRST, P., Esquisse d' une theorie generale du ,Risque professionnel" 
et du ,Risque juridique", ]. T., I975, 373, e.v. 

- ELAUT, L., De wet van 24 december I903 op de vergoeding van schade 
ten gevolge van arbeidsongevallen - Privaatrecht, sociaal recht of publiek 
recht? Medische kanttekeningen bij het parlementair verslag van Justin van 
Cleemputte, R. W., I974-I975, I I07. 

De studies die meer bepaald betrekking hebben op bijzondere aspecten 
van de wetgeving, worden geciteerd onder de overeenstemmende nummers 
van dit overzicht van rechtspraak. 

Voor de recqtspraak die betrekking heeft op de periodes I96I-I965 en 
I966-I970 kan worden verwezen naar de vorige ,Overzichten van recht
spraak - Arbeidsongevallen I960-I965 en I966-I970", T.P.R., I967, 
245-292 en T.P.R., I97I, 267-328. 

HooFDSTUK I 

INLEIDENDE BEPALINGEN 

AFDELING I 

WERKINGSVELD 

2. - De samengeordende arbeidsongevallenwetten vinden geen toepassing 
bij arbeidsongeval overkomen aan personeelsleden die zich in een statutaire 
toestand bevinden. Indien deze personen krachtens hun statuut bepaalde 
voordelen van de samengeordende wetten genieten, houdt dit niet in dat 
zij ook op de andere voordelen van deze wet aanspraak kunnen maken 
(Cass., I december I970, Pas., I97I, I, 296). 
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De bepalingen betreffende het toepassingsveld van de arbeidsongevallen
wet raken de openbare orde. Indien de rechter ten grande het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst als voorwaarde stelt voor de toepassing van 
de wet, moet het bewijs van dergelijke overeenkomst worden geleverd; 
dergelijk bewijs kan niet worden afgeleid uit een bekentenis (Cass., 26 fe
bruari 1975, Pas., 1975, I, 663; Arr. Cass., 1975, 729). 
Indien de getroffene geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan hij 
geen aanspraak maken op de wettelijke vergoedingen (Rb. Nijvel, 19 fe
bruari 1969, De Verz., 1971, 19). 
De bediende die bij de commissie voor openbare onderstand tewerkgesteld 
is, valt in geval van arbeidsongeval onder de bepalingen van de wet van 
3 juli 1967 betreffende arbeidsongevallen in de openbare sector, en niet 
onder die van de arbeidsongevallenwet voor werknemers (Arb. Brussel, 
8 november 1974, De Verz., 1975, 425). De leerjongen die geen leerover
eenkomst met bemiddeling van een erkend leersecretariaat heeft gesloten, 
client voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet als leerjongen te 
worden beschouwd; hij valt derhalve onder de toepassing ervan (Arbh. 
Luik, 16 oktober 1972, De Verz., 1973, 8o1). 
Wat de rechtspraak m.b.t. de uitgeleende werknemers betreft: zie verder 
nr. 63. 

AFDELING II 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 

§ I. Ongeval 

3· - Elementen - Het begrip ,.ongeval" was in de samengeordende wetten 
niet omschreven; de rechtspraak heeft zich jarenlang gehouden aan de 
definitie die door de verslaggever van de Kamer was gegeven, nl. een 
plotselinge en abnormale gebeurtenis veroorzaakt door een plotselinge 
uitwendige kracht (zie vorige overzichten, T.P.R., 1967, 250 en 1971, 273). 
Sedert 1967 heeft het hof van cassatie, na herhaalde pogingen van de lagere 
rechtsmachten om aan het begrip ,ongeval" een ruimere inhoud te geven, 
en na de verschijning van belangrijke studies over dit onderwerp (zie 
T.P.R., 1971, 273), een meer soepele begripsomschrijving van het begrip 
,.ongeval" gegeven: een plotselinge gebeurtenis waarvan een der oorzaken 
uitwendig is t.a.v. de getroffene en die een letsel veroorzaakt. In de rechts
leer werd erop gewezen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in 
feite het vereiste uitwendig element zelf inhoudt, alsook dat een ongeval 
niet noodzakelijk de arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de ge
troffene voor gevolg heeft, doch in bepaalde gevallen enkel geneeskundige 
verzorging (zie Duchatelet, R.C.].B., 1968, 293). 
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden die de W.A.O.- 1971 zijn 
voorafgegaaan, heeft de regering de wens uitgedrukt aan het begrip,onge-
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val" de ruimst mogelijke uitlegging te verlenen, inzonderheid wat betreft 
het uitwendig kenmerk ervan. De W.A.0.-1971 heeft de opvattingen die 
in de rechtsleer en in de rechtspraak ingang gevonden hadden, bekrachtigd. 
Een definitie van het begrip ongeval werd in de wetgeving niet opge
nomen. 
Volgens een vaste rechtspraak wordt heden als ,ongeval" aangemerkt een 
plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de 
oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene 
ligt (Cass., 8 oktober 1970, Pas., 1971, I, 108; Arr. Cass., 1971, 129 -
krachtinspanning-; Cass., 20 januari 1971, Pas. 1971, I, 469; Cass., 10 no
vember 1971, Pas., 1972, I, 240; Arr. Cass., 1972, 256; Cass., 22 maart 
1972, Pas., 1972, I, 689; Arr. Cass., 1972, 700; Cass., 11 oktober 1972, 
Pas., 1973, I, 152; Arr. Cass., 1973, 152; Cass., 16 januari 1974, Pas., 
1974, I, 520; Arr. Cass. 1974, 548). 
Een ongeval is een gebeurtenis die op zichzelf een abnormale gebeurtenis 
is (Cass., 8 oktober 1970, Pas., 1971, I, 108). 
De gebeurtenis client niet een ,abnormaal" karakter te vertonen en een 
normale inspanning die een letsel veroorzaakt kan als ongeval worden 
aangemerkt (Rb. Luik, 21 juni 1971, ]. Liege, 1971-1972, 59; Arb. Luik, 
17 december 1971, ]. Liege, 1971-1972, 254). 
Over de draagwijdte van de W.A.0.-1971 met betrekking tot het begrip 
,arbeidsongeval" zie volgende studies: FRANCOIS, L., L'accident du travail 
ou les vicissitudes d'une definition juridique, ]. T. T., 1972, 193 e.v.; VANDER 
VoRsT, P., Redefinir la notion d'accident du travail, R.G.A.R., 1972, 8898 
e.v.; Accident du Travail, De Verz., 1972, 5 e.v. 

4· - Plotselinge gebeurtenis - Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis. 
De plotselinge aard van de gebeurtenis betekent niet dat deze ogenblikke
lijk moet gebeuren. Dit kenmerk ligt in de oorzaak van het ongeval (Arbh. 
Luik, 5 september 1974, R.G.A.R., 1974, 9366). 

De val is een gebeurtenis die beperkt is in de tijd, zodat het plotseling 
karakter ervan niet kan betwist worden (Arbh. Luik afd. Hasselt, 13 no
vember 1972, R.G.A.R., 1973, 8g88; Arbh. Brussel afd. Antwerpen, 
23 november 1972, R. W., 1972-1973, 1238). 

In een vonnis van de arbeidsrechtbank te Charleroi van 6 juni 1974 wordt 
de nadruk gelegd op de vereiste, dat de letsels door een plotselinge ge
beurtenis veroorzaakt werden (]. T. T., 1975, 45). Volgens de arbeidsrecht
bank te Hoei kan een plotselinge gebeurtenis niettemin een bepaalde tijd 
in beslag nemen, rekening gehouden met het weerstandsvermogen van 
de getroffene, en dit kan volgens deze rechtbank het geval zijn bij een 
alcoholintoxicatie (Arb. Hoei, 3 november 1971, R.G.A.R., 1972, 8766). 
De val van een fiets op de arbeidsweg vormt een plotse gebeurtenis (Arb. 
Gent, 17 december 1973, R. W., 1973-1974, 2392). 

5· - Oorzaak vreemd aan het gestel van de getroffene- Een ongeval onder
stelt het bestaan van een uitwendige oorzaak; deze oorzaak moet niet de 
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enige oorzaak zijn van de letsels of van het overlijden, maar hij moet niet
temin aanwezig zijn (Cass., 10 november 1971, Pas., 1972, I, 240). Deze 
oorzaak kan bestaan in een gewone en pormale inspanning (Cass., 8 oktober 
1970, Pas., 1971, I, 108; Arr. Cass., 1971, 129; Cass., 12 januari 1972, 
Pas., 1972, I, 461; Arr. Cass., 1972, 466 - hartinfarct door inspanning 
tijdens fietsen; Cass., 22 maart 1972, Pas., 1972, I, 689; Arr. Cass., 1972, 
700; Cass., 16 januari 1974, Pas., 1974, I, 520; Arr. Cass., 1974, 548 -
krachtinspanning gevolgd door val). Een van de oorzaken van het ongeval 
moet vreemd zijn aan het gestel van de getroffene; deze 0013aak kan een 
uitwendige kracht zijn; de werking van deze kracht moet niet noodzakelijk 
plotseling zijn (Cass., 20 januari 1971, Pas., 1971, I, 469; Arr. Cass., 1971, 
490 ). De rechter stelt soeverein vast dat de letsels van de getroffene een 
uitwendige oorzaak hebben; in dergelijk geval is het zonder belang of de 
getroffene het evenwicht verloren heeft ingevolge bvb. onpasselijkheid of 
hoogtevrees (Cass., II oktober 1972, Pas., 1973, I, 152). Indien de redenen 
van het overlijden van de getroffene oribekend zijn gebleven wegens gebrek 
aan lijkschouwing, kan de rechter ten grande beslissen dat de arbeids
ongevallenwet ge~n toepassing vindt (Cass., 10 november 1971, Pas., 1972, 
I, 240; Arr. Cass., 1972, 256). 

Indien de val ·veroorzaakt werd door het struikelen van de werknemer, 
is de oorzaak van het ongeval gelegen buiten het organisme van het slacht
offer (Arbh. Luik Afd. Hasselt, 13 november 1972, R.G.A.R., 1973, 8988). 
Indien -ae -getrofferH~--door eerr te hoog alcoholgebruik- overliJdt, bestaat 
de uitwendige oorzaak in het feit alcohol te drinken (Arbh. Luik, 5 sep
tember 1974, R.G.A.R., 1974, 9366). 

Het bestaan van een uitwendige kracht wordt niet meer als vereiste gesteld, 
wel datvan een uitwendige oorzaak (Arb. Gent, 25 februari 1972, R.G.A.R., 
1972, 8944: val; Arb. Luik, 26 maart 1971, J, T. T., 1972, 8). De uitwendige 
oorzaak kan bestaan in de aanraking met de grond bij een val (Arb. Gent, 
25 februari 1972, R.G.A.R., 1972, 8944), of in een ondraaglijke houding 
tijdens de arbeid (Arb. Luik, 26 maart 1971, J. T. T., 1972, 8). Bij gewone 
inspanning, zie ook Rb. Antwerpen, 28 mei 1970, De Verz., 1972, 974· 

6. - Voorbeschiktheid - Zie ook nr. 33, 34 en 39· 
Volgens een vaste rechtspraak moet de schade die het ongeval veroorzaakt 
heeft, in haar . geheel worden beoordeeld, zonder de voorbeschiktheid van 
bet slachtoffer in: aanmerking te nemen; het volstaat immers dat het ongeval 
tenminste gedeeltelijk de oorzaak van deze schade is (Cass., 25 september 
1974, Pas., 1<ns. I,· 106; Arr. Cass., 1975, n8). 

Indien het trauma een voorafbestaande en evolutieve pathologische toe
stand aanwakkert, moet de arbeidsongeschiktheid van de getroffene in 
haar geheel worden beschouwd, zonder rekening te houden met zijn vroe
gere ziekelijke toestand, indien het ongeval, al is het gedeeltelijk, de oor
zaak is van de ongeschiktheid tot werken. Indien het trauma op een be-



paald ogenblik ophoudt uitwerking te hebben en dat voortaan aileen de 
evolutieve pathologische toestand zich verder ontwikkelt, mag aan het 
arbeidsongeval geen verergering worden toegeschreven die er geenszins 
in oorzakelijk verband mee staat (Cass., 19 december 1973, Pas., 1974, I, 
423; Arr. Cass., 1974, 451). De graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
moet worden geschat op het ogenblik dat het trauma ophoudt terwijl de 
pathologische toestand verder evolueert, anders wordt aan het arbeids
ongeval een verergering toegeschreven die er in feite geen oorzakelijk 
verband mee houdt (Cass., 8 september 1972, Pas., 1972, I, 21). 

Het arbeidshof te Brussel heeft erop gewezen dat indien het arbeidsongeval 
bepaalde aspecten van de voorafbestaande toestand van de getroffene ver
ergert, moeten de wettelijke vergoedingen niet noodzakelijk de overige 
aspecten van de voorbeschiktheid dekken (Arbh. Brussel, 24 februari 1975, 
R.G.A.R., 1975, 9492). Zie ook Rb. Verviers, 20 mei 1970, ]. Liege, 1970-
1971, 61; Rb. Luik, 15 juni 1971, ]. Liege, 1971-1972, 6o; Vred. Beringen, 
13 november 1970, R. W., 1971-1972, 534· 
Deze beginselen gelden ook in geval van opeenvolgende ongevallen (zie 
verder nr. 34) (Arbh. Brussel, 25 oktober 1971, R. W., 1971-1972, 1198). 
De arbeidsrechtbank te · Luik stelt evenwel dat de voorbeschiktheid niet 
client in aanmerking te worden genomen wanneer beide opeenvolgende 
letsels geen enkel verband met elkaar houden (Arb. Luik, 7 juni 1971, 
R.G.A.R., 1972, 8866; De Verz., 1972, 46). Zie daarover meer in J. Hanne
quart, L' Etat anterieur et les accidents du travail, R.G.A.R., 1975, 9487 e.v. 

7. - Bewijs - Overeenkomstig de bepalingen van de samengeordende 
arbeidsongevallenwetten dienden de getroffenen of hun rechthebbenden 
het bewijs van het bestaan van een ,ongeval" te leveren; geen wettelijk 
vermoeden was in de wet in dit verband opgenomen (Cass., 11 oktober 
1972, Pas., 1972, I, 152; Arr. Cass., 1973, 152). 
De W.A.0.-1971 heeft op dit vlak een belangrijke wijziging aangebracht: 
in artikel 9 ervan wordt gesteld dat, indien het bestaan van een letsel en 
van een plotselinge gebeurtenis bewezen worden, de getroffene of diens 
rechthebbenden het vermoeden van het bestaan van een ongeval kunnen 
inroepen, tot tegenbewijs; het letsel wordt, behoudens tegenbewijs, wette
lijk vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt. Het oorzakelijk verband 
tussen de letsels en de plotselinge gebeurtenis wordt hiermede juris tan tum 
vermoed. 
Voor de toepassing van de samengeordende wetten moet de getroffene het 
bewijs leveren dat een van de oorzaken van het ongeval uitwendig was 
t.a.v. zijn gestel enerzijds, en dat de schade door dit ongeval veroorzaakt 
was, anderzijds (Cass., 16 januari 1974, Pas., 1974, I, 520; Arr. Cass., 1974, 
548; Cass., 10 november 1971, Arr. Cass., 1972, 256). De getroffene moet 
niet bewijzen dat het letsel veroorzaakt werd door een plotselinge en abnor
male gebeurtenis, maar enkel dat de oorzaak of een van de oorzaken buiten 
zijn organisme lag (Cass., 22 maart 1972, Arr. Cass., 1972, 700). Bij val 

1047 



werden de vergoedingen dikwijls geweigerd omdat het bestaan van een 
uitwendige oorzaak niet kon bewezen worden (zie Arb. Brussel, 10 juli 
1973, De Verz., 1973, 1079). 
Het bestaan van een ongeval kan door de getroffene bewezen worden door 
alle rechtsmiddelen, ook door vermoedens ; deze laatsten moeten evenwel 
gewichtig, bepaald en overeenstemmend zijn. Indien er geen rechtstreekse 
getuigen zijn, kan het bewijs van het ongeval voortspruiten uit de ver
klaringen van de getroffene zelf daar de kwade trouw niet verondersteld 
wordt (Arbh. Luik afd. Hasselt, 13 november 1972, R.G.A.R., 1973, 
8988; Vred. St. Truiden, 4 november 1971, R.G.A.R., 1972, 8925). 
Indien duidelijk blijk,t dat de werknemer aan een natuurlijke dood over
leden is, zonder dat de arbeid daar enige invloed op had, kan het bestaan 
van een ongeval worden ontkend (Rb. Antwerpen, 21 februari 1972, De 
Verz., 1972, 413; Rb. Antwerpen, 28 mei 1970, De Verz., 1972, 974). 
Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet-1971 is de getroffene 
gerechtigd op de wettelijke vergoedingen indien hij het bewijs levert van 
een plotselinge gebeurtenis en van een letsel ; de oorzaak van het ongeval 
moet niet worden bewezen indien vaststaat dat het ongeval zich tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan (Arbh. Brus
sel, 23 november 1972, R. W., 1972-1973, 1238). Het volstaat dus dat de 
getroffene het bewijs levert dat hem tijdens het werk een plotse gebeur
tenis overkomen is die van aard is de letsels te veroorzaken (Arb. Charleroi, 
6 juni 1974, J. T. T., 1975, 45; Arb. Gent, I7 december 1973, R. W., 1973-
1974, 2393). Indien de getroffene een val heeft gedaan, wordt het letsel 
door deze plotse gebeurtenis teweeggebracht, vermoed door een ongeval 
te zijn veroorzaakt (Arbh. Brussel, 23 november 1972, De Verz., 1973, 531). 

§ 2. Arbeidsongeval 

A. TIJDENS DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

8. - Beginselen - Overeenkomstig de samengeordende wetten moet het 
ongeval zich hebben voorgedaan ,in de loop van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst". De W.A.0.-1971 bepaalt dat het ongeval zich 
moet hebben voorgedaan ,tijdens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst" (art. 7 eerste lid). 
Volgens een vaste rechtspraak is het noodzakelijk doch tevens voldoende 
dat de getroffene zich op het ogenblik van het ongeval onder het patronaal 
gezag van zijn werkgever bevond, en dit zowel wat de plaats als wat de 
tijd betreft. 
Aldus werd beslist dat de werknemer die, op verzoek van zijn werkgever, 
na het werk naar diens huis gaat om er zijn loon te gaan afhalen, en tijdens 
deze wegafl.egging door een ongeval getroffen wordt, niet het slachtoffer 
is van een arbeidsongeval omdat hij zich op dat ogenblik niet onder het 
patronaal gezag van zijn werkgever bevond (Cass., 7 januari 1970, R.G.A.R., 



1971, 8613). Het hof heeft eveneens gesteld dat de beslissing waarin ge
steld is dat de verkoper van zware vrachtwagens, die in zijn werk aan geen 
uren verbonden is en zaken in het kantoor of ergens anders kan afsluiten, 
in een herberg om 23 uur 's avonds terwille van zijn werk aanwezig was, 
en er derhalve zijn arbeidsovereenkomst uitvoerde, wettelijk gemotiveerd 
is (Cass., 31 mei 1972, Pas., 1972, I, 907; Arr. Cass., 1972, 922). 

Werd door het hof van cassatie in 1970 niet als arbeidsongeval in de zin 
van de samengeordende wetten aangemerkt, het ongeval dat overkomen 
is wanneer de werknemer, tijdens een periode van schorsing van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst, getroffen werd toen hij van de arts 

r terugkwam die hij geraadpleegd had voor een arbeidsongeval (Cass., 
2S november 1970, Pas., 1971, I, 269; Arr. Cass., 1971, 286). (Zie daar
omtrent evenwel nr. 20). Het arbeidshof te Brussel daarentegen heeft 
gesteld dat de werknemer die zich ten gevolge van een arbeidsongeval in 
een periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
bevindt, t.a.v. zijn werkgever nog bepaalde verplichtingen heeft, zo o.m 
het verstrekken van inlichtingen over de mogelijkheden tot werkhervat
ting; deze mogelijkheden moeten evenwel met zekerheid en nauwkeurig
heid gekend zijn. lndien de werknemer bij het verstrekken van deze in
lichtingen door een ongeval getroffen wordt, is er arbeidsongeval of onge
val op de weg naar en van het werk (Arbh. Antwerpen, 21 oktober I97S, 
De Verz., I97S, ross). In een vonnis van de burgerlijke rechtbank te Luik 
wordt duidelijk gesteld dat de toepassing van de gecoordineerde arbeids
ongevallenwetten afhankelijk is van het bestaan van een arbeidsovereen
komst, en niet van de uitvoering ervan, en dat, bij schorsing van deze 
uitvoering, de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voort
vloeien niet noodzakelijk geschorst worden. De werknemer die van het 
werk terugkomt omdat er staking in het bedrijf is, komt terug van de 
plaats van de arbeid (Rb. Luik, 13 mei 1971, ]. T. T., 1972, 44). 

lndien de getroffene in zijn arbeid afhankelijk is van een werkgezel, zoals 
het het geval is voor een jonge medebestuurder die de bestuurder ver
gezelt, client het ongeval dat hem treft op een plaats en op een ogenblik 
die aan de opdracht niet beantwoorden, niettemin te worden beschouwd 
als een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst (Arbh. Brussel, S februari 1973, De Verz., 1973, 29S). Het ongeval 
overkomen aan een werknemer tijdens een opdracht in het buitenland 
werd niet als arbeidsongeval aangemerkt omdat de getroffene het bewijs 
niet heeft kunnen leveren dat dit gebeurd is tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst; de stelling dat de werknemer zich in dergelijke 
omstandigheden op iedere plaats en op ieder ogenblik onder het gezag 
van de werkgever bevindt, werd als overdreven afgewezen (Arb. Luik, 
S november 1971, De Verz., 1972, so met noot, bevestigd door Arbh. 
Luik, 12 april 1972, R.G.A.R., 1973, 9068); het arbeidshof heeft hier 
beslist dat de werknemer die in het buitenland werkt, buiten de arbeids
uren over zijn tijd vrij kan beschikken en zich niet meer in de loop van 
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de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bevindt. Anders: Arb. Hasselt, 
27 november 1973, waarin wordt gesteld dat de bediende die een tijdelijke 
opdracht in het buitenland uitvoert, gedurende de ganse tijd zijn arbeids
overeenkomst uitvoert (R.G.A.R., 1974, 9253). 

Wat betreft het vervoer van de werknemer door de werkgever, zie verder 
nr. 21. 

9· - Plaats van de arbeid - Zif ook nr. 20. 
Voor een vrachtwagenbestuurder is de weg de plaats waar de arbeidsover
eenkomst wordt uitgevoerd. Wanneer deze, met de stilzwijgende goed
keuring van de werkgever, een herberg binnengaat en er een tijdlang ver
blijft, bevindt hij zich onder het patronaal gezag van zijn werkgever (Vred. 
St. Josse ten Noode, 3 februari 1971, R.G.A.R., 1971, 865o). 

10. - Tijd van de arbeid - Voor een handelsvertegenwoordiger begint de 
arbeid op het ogenblik dat hij zijn huis verlaat en eindigt deze wanneer 
hij thuiskomt; ook de laatste rit die hij aflegt om huiswaarts terug te keren 
maakt deel uit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Cass., 13 ja
nuari 1971, Pas., 1971, I, 443; Arr: Cass., 1971, 462; Cass., 18 juni 1975, 
Cass., 1975, 1107; Anders: Vred. Louveigne, 16 februari 1971, R.G.A.R., 
1971, 8651; ]. T., 1971, 717). 
Het hof van cassatie heeft beslist dat de werknemer die de arbeid tijdelijk 
stopzet en die, -wegens gebrek -aan-toestemming-van--de-werkgever-,---de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst, zich tijdens de uitvoering 
van deze overeenkomst bevindt wanneer hij de arbeid heeft hervat (Cass., 
6 januari 1971, Pas., 1971, I, 417; Arr. Cass., 1971, 435 - Casus: een 
besteller had het ongeval opgelopen toen hij de wagen laat in de nacht 
naar het bedrijf terugbracht). 
Er werd beslist dat de vrachtwagenbestuurder .die na een lange arbeidsdag 
om 4 uur 's morgens, vooraleer het werk te beeindigen, een halte maakt 
om een maaltijd te gebruiken, zich op dat ogenblik onder het gezag van 
de werkgever bevindt (Vred. St. Josse ten Noode, 3 februari 1971, De 
Verz., 1973, 277). Er werd ook beslist dat de werknemer die de wagen 
van de werkgever overeenkomstig diens onderrichtingen gebruikt om zich 
van de ene arbeidsplaats naar een andere arbeidsplaats te begeven, zich 
tijdens deze wegaflegging onder het patronaal gezag van de werkgever 
bevindt en dat het ongeval gedurende de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst overkomen is (Corr. Doornik, 23 oktober 1973, R.G.A.R., 1974, 
9189). Eveneens werd er gesteld dat, voor een portierster, het ongeval 
dat haar overkomt in haar eigen woongelegenheid aan te merken is als 
arbeidsongeval, zelfs indien dit gebeurd is tijdens het gebruik bvb. van 
een stortbadinstallatie (Vred. Luik, 19 november 1970, ]. Liege, 1971, 175). 
Daarentegen heeft het arbeidshof te Brussel gesteld dat de portierster die 
vaste arbeidsuren heeft, niet het slachtoffer is van een ongeval overkomen 
tijdens de arbeid indien zij op Pasenzondag in haar priveverblijf bij het 
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ophangen van gordijnen gekwetst wordt (Arbh. Brussel, 10 maart 1975, 
bevestigt Arb. Brussel, 12 maart 1974, De Verz., 1975, 151). 
De werknemer die op het werk doch v66r het aanvangsuur ervan een werk 
voor eigen rekening uitvoert, kan de toepassing van de arbeidsongevallen
wet niet inroepen (Arb. Hoei, 18 september 1974, De Verz., 1975, 123). 

B. DooR HET FElT VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVJ;:REENKOMST 

II. - Beginselen - Overeenkomstig de samengeordende wetten diende het 
ongeval gebeurd te zijn ,terzake van de uitvoering van de arbeidsover
eenkoriJ.st". In deW.A.0.-1971 is bepaald dat het ongeval moet overkomen 
zijn ,door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" (artikel 
7 eerste lid). · 

12. - De bedrijvigheid van de getroffene- Een leerjongen va~ 14,5 jaar die 
tijdens de. middagpauze in een rivier buiten de onderneming gebaad had 
en verdronk, werd geacht tijdens en door de uitvoering van· de arbeids
overeenkomst gestorven te zijn; het hof van beroep te Luik, dat op dat 
punt het vonnis a quo hervormd heeft, heeft beslist dat de werkgever op 
de hoogte moest zijn van de handelingen van de jongen en de verplichting 
had deze in het oog te houden (Luik, 16 oktober 1972, De Verz., 1973, 
8ox met kritische noot). 

In een uitspraak van 9 oktober 1970 werd beslist dat een arbeiderdie door 
een ongeval getroffen werd toen hij op een ladder stond die uitgaf op 
werken op een naastliggend werf, uit nieuwsgietigheid gehandeld heeft en 
niet om reden van de arbeid ; het ongeval werd niet als arbeidsongeval 
beschouwd wegens gebrek aan verband met de arbeicl" (Vred. Brussel 
9 oktober 1970, De Verz., 1972, 386). Maar volgens een vast'e rechtspraak 
wordt zelfs de zware fout die de getroffene bij de uitvoering van ZlJn 
arbeidsovereenkomst begaat, gedekt. 

IJ. - Het bedrijfsmilieu - Een ongeval. dat door overmacht veroorzaakt 
werd, client niettemin als arbeidsongeval te worden beschouwd indien de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst het risico verhoogd heeft. De werk
nemer die, in een reisagentschap tewerkgesteld, gekwetst werd door gra
naten geworpen door jongelieden uit een ander land, was aan dit risico 
door de uitvoering van zijn werk blootgesteld en kan aanspraak maken 
op de wettelijke vergoedingen (Arb. Brussel, 17 januari 1975, ]; T., 1975, 
265 in een uitvoerig gemotiveerde beslissing). . 

Onder de termen ,door het feit van. de uitvoering van de arbeidsovereen
komst" wordt verstaan iedere gebeurtenis die voortvloeit uit het bedrijfs
midden. De werknemer die deelneemLaan een feest die verband houdt 
met het beroepsmilieu loopt risico's die geschapen worden ,;door het feit 
van het werk"; dit is het geval wanneer het feest op het werk plaatsvindt, 
met de stilzwijgende toestemming van de enige gezagdrager op het ogen
blik der feiten (Arb. Charleroi, 8 april 1971, J. T. T., 1972,. 301) .. In een 
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beslissing van 2 maart 1972 beslist de Vrederechter te Luik dat een on
geval als arbeidsongeval kan worden beschouwd van zodra het verband 
houdt met het beroepsmilieu, met inbegrip van de andere personeelsleden, 
waarin de werknemer zich bevindt ; dat dit midden niet de oorzaak van 
het ongeval moet zijn, maar dat het volstaat dat het ter gelegenheid daar
van is gebeurd (De Verz., 1972, 1212 met noot; R.G.A.R., 1973, 9069). 
De werkneemster die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
het werk voor een korte tijd om persoonlijke redenen verlaat en door een 
ongeval getroffen wordt, is het slachtoffer van een ongeval dat niet door 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt werd (Arb. Brussel, 
11 juli 1975, De Verz., 1975, 1043). 

14. - Spel - Uitgaande van de verplichting van de werkgever als een 
goede huisvader op de veiligheid van de jonge werkneemsters te zorgen 
en van de risico's die inherent verbonden zijn aan de jeugdige leeftijd 
van de werknemers, werd de val die een 17-jarige werkneemster gedaan 
heeft tijdens de rustpauze en na een weddenschap, als een arbeidsongeval 
beschouwd (Arbh. Luik, 3 maart 1971, R.G.A.R., 1971, 8696; f. T. T., 
1971, 162). 

15. - Twist - De werknemer die in een herberg in een twist tussen ver
bruikers tussenkomt en hierbij door een revolverschot gewond wordt, is 
niet het slachtoffer van een ongeval overkomen door het feit van de uit
voering van de arbeidsovereenkorrist (Vred. St. Josse ten Noode, 3 februari 
1971, De Verz., 1973, 277; R.G.A.R., 1971, 8650). 

x6. - Dronkenschap - De dronken toestand van de getroffene tijdens de 
uitvoering van zijn arbeid maakt een zware fout uit, welke evenwel de 
toepassing van de arbeidsongevallenwet niet uitsluit (Arb. Gent, 25 fe
bruari 1972, R.G.A.R., 1973, 8989; - Zie ook Arb. Hasselt, 5 december 
1972, R.G.A.R., 1974, 9212). Het overlijden van de werknemer veroor
zaakt door een te grate hoeveelheid alcohol gedronken tijdens een feest 
op het werk, waarop de werkgever aanwezig was, werd als arbeidsongeval 
aangemerkt (Arb. Hoei, 3 november 1971, R.G.A.R., 1972, 8766). Dit 
vonnis werd in hager beroep bevestigd door het arbeidshof te Luik (5 sep
tember 1974, R.G.A.R., 1974, 9366). 
In voornoemde beslissing heeft de arbeidsrechtbank te Hoei gesteld dat 
het ongeval niet noodzakelijk door het werk moet gebeurd zijn, en dat 
het volstaat dat het veroorzaakt werd door een omstandigheid die enigszins 
verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, al heeft de 
getroffene eeri zware fout gepleegd. 

17. - Zelfmoord - Volgens een vaste rechtspraak vindt de arbeidsonge
vallenregeling toepassing indien de zelfmoord, die gepleegd wordt door 
het slachtoffer van een arbeidsongeval, het gevolg is van geestesstoornissen 
die door het ongeval ofwel ontstaan, ofwel verergerd zijn (zie Overzicht 

1052 



I965-I970, T.P.R., I97I, 287). Het oorzakelijk verband dat tussen de 
zelfmoord en het arbeidsongeval client te bestaan, moet door de recht
hebbenden worden bewezen (zie Vred. Anderlecht, 30 september I969 
en 7 oktober I970, De Verz., I97I, 24). Dit bewijs wordt niet geleverd 
door de vaststelling dat deze gebeurtenis overkomen is tijdens een periode 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval. De rechter 
moet de geschiedenis van de getroffene en de evolutie van zijn letsels in 
aanmerking nemen (zie Arbh. Brussel, 6 mei I974, De Verz., I974, 779, 
bevestigt voornoemde beslissing). 

18. - Bewijs - In de samengeordende arbeidsongevallenwetten was ge
steld dat het ongeval dat ,tijdens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst" overkomen was, tot tegenbewijs geacht werd te zijn gebeurd door 
deze uitvoering. Dit beginsel werd in de W.A.0.-I97I overgenomen 
(artikel 7, tweede lid). 

De rechter kan niet uit een vermoede bedoeling van de getroffene afleiden 
dat daden die deze tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
gesteld heeft, geen verband houden met deze uitvoering (Cass., I oktober 
I970, Pas., I97I, I, 86; Arr. Cass., I97I, 106). 
Het hof van cassatie heeft erop gewezen dat geen enkel wettelijk vermoe
den toelaat een ongeval, dat overkomen is gedurende bedrijvigheden die 
nauw in verband staan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, te 
beschouwen als een ongeval dat gebeurd is tijdens en door de uitvoering 
van de overeenkomst (Cass., 9 december I970, Pas., I97I, I, 340; Arr. 
Cass., I97I, 362). 

AFDELING III 

ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK 

19. - Beginselen - Zoals hager aangestipt (nr. I) heeft de W.A.0.-I97I 
a.m. de besluitwet van I3 december I945 opgeheven, welke de vergoeding 
van de schade voortspruitend uit ongevallen op de arbeidsweg overkomen, 
regelde. De W.A.0.-I97I stelt in haar artikel 8 dat de ongevallen die zich 
voordoen · op de weg naar en van het werk, als arbeidsongeval worden 
aangezien. De plaats van de arbeid wordt nader bepaald. Verder wordt 
een reeks van trajecten in de wettekst opgesomd die met de arbeidsweg 
worden gelijkgesteld (art. 8 § 2). De vereiste, dat het ongeval te wijten 
is aan een ,risico dat onafscheidelijk verbonden is aan de weg", werd in 
de W.A.0.-I97I niet opgenomen. 

De voorschriften van de besluitwet van I3 december I945 die de regels 
invoeren tot bepaling van de toepassingsvoorwaarden van deze besluitwet, 
raken de openbare orde (Arbh. Gent, 25 januari I973, ]. T. T., I973, I37). 
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§ 1. Bepaling van de weg naar en van het werk 

20. - Plaats van de arbeid - Zie oak nr. 9 en 10. 

In een arrest van 25 november 1970 had het hof van cassatie gesteld dat 
de Besluitwet 1945 restrictief client te worden uitgelegd en dat de rechter 
de weg naar en van het werk niet mag uitbreiden bijvoorbeeld tot de weg 
afgelegd om van de arts naar huis terug te keren na een raadpleging i.v.m. 
een arbeidsongeval ; de werknemer kwam niet terug van de plaats waar 
de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd (Cass., 25 november 1970, 
Pas., 1971, I, 269; Arr. Cass., 1971, 286). 

In beginsel vindt de arbeidsongevallenwet geen toepassing indien het onge
val overkomen is tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, bvb. wegens ziekte of ongeval. Het arbeidshof 
Brussel heeft in een uitvoerig gemotiveerd arrest gesteld dat, indien de 
werkgever aan de werknemer gevraagd heeft, vooraleer het werk na een 
arbeidsongeval te hervatten, eerst een geneesheer te raadplegen, de spreek
kamer van deze arts als de plaats client te worden beschouwd waar een 
verplichting voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd, 
derhalve als plaats waar de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd in de 
zin van de samengeordende wetten (Arbh. Brussel, 26 oktober 1972, R. W., 
1973-1974, 612; R.G.A.R., 1974, 9190). In een arrest van 9 oktober 1974 
heeft-het- hof van cassatie een voorziening tegen voornoemd arrest ver
worpen, en gesteld dat het niet tegenstrijdig is vast te stellen dat de ge
troffene zich tijdens de periode van schorsing van de contractuele verplich
ting tot arbeid niet onder het patronaal gezag van de werkgever bevindt, 
zodat een ongeval in de regel niet als een arbeidsongeval kan worden 
beschouwd, enerzijds, en anderzijds dat deze schorsing niet belet dat andere 
verplichtingen van de arbeidsovereenkomst blijven bestaan; en aldus te 
beslissen dat het bezoek aan de geneesheer ter uitvoering van deze arbeids
overeenkomst geschiedde wanneer het blijkt dat de getroffene uit de woor
den van de werkgever heeft kunnen afleiden dat hij tot dit bezoek krachtens 
zijn arbeidsovereenkomst verplicht was (Cass., 9 oktober 1974, Pas., 
1975, I, 164). 
De burgerlijke rechtbank te Luik heeft gesteld dat de werknemer die van 
het bedrijf terugkomt omdat er aldaar staking is, zich op de weg van het 
werk bevindt (Rb. Luik, 13 mei 1971, ]. T. T., 1972, 44, met noot). 

De handelsvertegenwoordiger die zijn laatste traject van de dag aflegt en 
huiswaarts keert, bevindt zich niet op de arbeidsweg maar in de loop van 
de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (Cass., 18 juni 1975, Arr. 
Cass., 1975, 1107). (Zie hager nr. 10). 

De wetgeving kan niet toegepast worden bij ongevallen die zich voordoen 
buiten de weg naar en van het werk. Zo werd beslist dat de werknemer 
die de arbeid al dan niet met toestemming van de werkgever verlaat om 
voor Iauter priveredenen naar het gerechtsgebouw te gaan en die door een 
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ongeval getroffen wordt toen hij via zijn verblijfplaats naar het werk terug
keert, de vergoedingen niet kan genieten; is zonder belang het feit dat de 
werknemer getroffen werd op de geografisch normale arbeidsweg (Arbh. 
Brussel, II april 1974, R. W., 1974-1975, 1332). 

Ook tijdens de periode die de werknemer buiten de onderneming heeft 
doorgebracht om, al was het met de toestemming van de werkgever, zijn 
zieke moeder dringend te bezoeken, werd de uitvoering van de arbeids
overeenkomst geacht geschorst te zijn; het overkomen ongeval werd be
schouwd buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te zijn over
komen, ook om reden dat de werknemer zich buiten het patronaal gezag 
van de werkgever bevond (Arbh. Gent, 13 december 1973, bevestigt Arb. 
Kortrijk, 27 juni 1972, De Verz., 1974, 528). 

21. - Het vervoer door de werkgever tussen de verblijfplaats van de werk
nemer en de plaats van de arbeid 

Sedert de wet van 11 juni 1964, die artikel 19, derde lid, W.A.0.-1903 
gewijzigd · heeft, hebben de slachtoffers van niet-opzettelijke ongevallen 
die op de weg naar en van het werk overkomen, het recht een vordering 
in gemeim recht in te stellen tegen de werkgever of diens arbeiders en 
aangestelden. De rechtsonzekerheid die tevoren geheerst had, is op dat 
stuk meteen verdwenen (zie Overzicht 1960-1965, T.P.R., 1967, 285). Op 
dat ogenblik is echter een nieuwe vraag opgerezen, nl. of de ongevallen 
overkomen tijdens het vervoer door de werkgever voor zijn werknemers 
ingericht, arbeidsongevallen of ongevallen op de weg zijn. Rechtspraak 
en rechtsleer hebben verdeelde standpunten ingenomen (zie Overzicht 
1965-1970, T.P.R., 1971, 283) en het hof van cassatie heeft in 1967 een 
ongeval tijdens het vervoer overkomen, onder bepaalde voorwaarden als 
wegongeval beschouwd, met de daaraan verbonden gevolgen (Cass., 3 april 
1967, Pas., 1967, I, 911). De onzekerheid die in de rechtspraak heerste 
is geleidelijk verdwenen, en de stelling dat de ongevallen die tijdens het 
vervoer door de werkgever ingericht, overkomen, ongevallen op de weg 
naar en van het werk zijn, werd in de meeste beslissingen bevestigd. Het 
hof van cassatie heeft beslist dat uit het feit dat het vervoer door de werk
gever ingericht. was en voor de werknemer kosteloos en niet verplichtend 
was, alsook dat de geleider bevoegd was om het gezag in het raam van 
zijn functie uit te oefenen, maar dat de vervoerde werknemers op ieder 
ogenblik het voertuig mochten verlaten, niet mag worden afgeleid dat de 
werknemer zich tijdens dit vervoer onder het patronaal gezag van de werk
gever bevindt en dat het ongeval tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst gebeurd is (Cass., 23 december 1970, Pas., 1971, I, 388; 
Brussel, 19 april 1968, De Verz., 1972, 38). 

De arbeiders die na het beeindigen van hun dagtaak met de wagen van 
de werkgever naar huis worden vervoerd, zonder gedurende die rit loon 
te ontvangen, bevinden zich niet onder het patronaal gezag van de werk
gever maar op de weg naar en van het werk; dit beginsel geldt volgens 
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het hof van beroep te Brussel ook indien de werknemers gemeenschappe
lijk vervoerd werden van de werf tot aan de zetel van de onderneming, 
waar de werknemers hun eigen vervoermiddelen in gebruik namen om 
huiswaarts terug te keren (Brussel, 9 december I97I, ]. T., I972, 446). 
De leerjongens die plaats hebben genomen in een wagen van de werkgever 
welke bestuurd wordt door een aangestelde van de werkgever volgens diens 
onderrichtingen en onder diens gezag, hebben geen verhaal in gemeenrecht 
tegen de aangestelde noch tegen de werkgever (Corr. Rb. Turnhout, 
I7 december I973 en Brussel, I2 november I974, De Verz., I974, 8o7). 

22. - Verblijfplaats - De term ,verblijfplaats" houdt volgens een vaste 
rechtspraak niet in, dat de werknemer slechts een verblijfplaats mag hebben. 
Om aan een bepaalde plaats de aard van verblijfplaats toe te kennen wordt 
rekening gehouden met de frekwentie, de regelmatigheid, de duurzaamheid 
en het opzet van het verblijf. Deze beginselen die onder de toepassing 
van de samengeordende wetten golden, blijven van toepassing sedert de 
W.A.0.-I97I van kracht geworden is (Zie Arbh. Brussel, I6 mei I974• 
R.W., I974-I975, 432: verblijf bij schoonouders tijdens de week-ends). 

Een minimum van bestendigheid is vereist alsook een bepaalde noodwen
digheid die voortvloeit uit de aard of organisatie van het werk, of uit 
belangrijke familieaangelegenheden of uit hedendaagse levensgewoonten. 
Bij gebrek hieraan kan de plaast niet als verblijfplaats worden aangemerkt 
(Arbh. Luik, 24 februari I975, hervormt Arb. Luik, 27 februari I974• 
De Verz., I975, I43). 

Na een arrest van 23 september I966, in dezelfde zaak genomen, heeft 
het hof van cassatie op 6 maart I 970 gesteld dat de werknemer die met 
zijn echtgenote de nacht heeft doorgebracht bij zijn ouders, en hiervoor 
een kleine omweg heeft gedaan, zich niet op de arbeidsweg bevindt indien 
het niet blijkt dat de getroffene de bedoeling had om, al ware het tijdelijk, 
zijn verblijfplaats bij zijn ouders te vestigen; de getroffene bevond zich 
nochtans op de normale arbeidsweg wat tijd en plaats betreft (Pas., I970, 
I, 587; De Verz., I972, 400). Het hof heeft de zaak verwezen naar de 
rechtbank van Oudenaarde, die in een vonnis van 8 juni I97I de stelling 
van het vonnis a quo (nl. dat van 3 I januari I969 van de rechtbank Gent), 
bevestigd heeft en bepaald dat het ongeval op de arbeidsweg is gebeurd 
omdat het zich heeft voorgedaan op de geografisch en chronologisch nor
male weg (R. W., I97I-I972, I2o2). Wij moeten vaststellen dat het hof 
in voornoemd arrest als beginsel gesteld heeft dat de wet niet vereist dat 
de werknemer, om zich op de arbeidsweg te bevinden, zijn verblijfplaats 
verlaat, en dat zij alleen de omschrijving van de weg die de werknemer 
moet volgen, inhoudt. De verschillende rechterlijke uitspraken in deze 
zaak werden opgenomen in De Verz., I972, 394 e.v. met een kritische noot). 
Op 8 maart I973 heeft het hof van cassatie in een derde arrest met ver
enigde kamers gesteld dat het begrip ,weg naar en van het werk" in de 
wet op beperkende wijze is omschreven en dat de rechter dit niet mag 



uitbreiden; dat de wet vereist dat de werknemer van zijn verblijf ver
trokken is ; dat, indien het niet vaststaat dat de getroffene bij zijn ouders 
een tijdelijke of een tweede verblijfplaats had, de afgelegde weg niet als 
weg naar en van het werk client te worden aangemerkt zodat het zonder 
belang is dat de getroffene zich op het ogenblik van het ongeval op de 
weg bevond, die hij zou hebben afgelegd indien hij van zijn verblijfplaats 
vertrokken was (Pas., 1973, I, 629; Arr. Cass., 1973, 664; De Verz., 1973, 
543 met noot). 

23· - Plaats waar de werknemer zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft -
De arbeidsongevallenwet 1971 heeft de vorige bepalingen in dit verband 
overgenomen, met toevoeging van het element: plaats waar de werknemer 
zich zijn eetmaal ,aanschaft". 
Werd niet als ongeval aangemerkt dat onder de toepassing van de besluit
wet 1945 valt, het ongeval dat zich had voorgedaan gedurende de middag
pauze tijdens de weg afgelegd door een werkneemster die haar koud mid
dagmaal op het bedrijf had genomen en die zich naar de stad begeven 
had om een warme koffie te drinken (Cass., 8 maart 1972, Pas., 1972, I, 
637; Arr. Cass., 1972, 645, verbreekt Rb. Antwerpen, 20 april 1971, 
R.G.A.R., 1972, 8926). Werd ook niet aangemerkt als ongeval op de ar
beidsweg overkomen het ongeval dat de werknemer getroffen heeft een 
tijdlang na het beeindigen van zijn dagtaak op de weg naar een herberg 
waar de getroffene het avondmaal regelmatig nuttigde (Arbh. Brussel, 
8 maart 1973, bevestigt Arb. Turnhout, 21 maart 1972, De Verz., 1973, 
553). 

§ 2. De normale weg naar en van het werk 

24. - Beginselen - De W.A.0.-1971 stelt dat onder de ,weg naar en van 
het werk" wordt verstaan het ,normale trajekt" dat de werknemer moet 
afleggen (artikel 8 § 1). Dit beginsel vond reeds toepassing onder de be
sluitwet 1945. Het normale trajekt veronderstelt een wegaflegging die 
zowel op geografisch als op chronologisch vlak als normaal kan worden 
aangemerkt. 

25. - Openbare ofpriveweg- De W.A.0.-1971 bepaalt dat de arbeidsweg 
begint zodra de werknemer de dorpel van zijn verblijfplaats verlaat (ar
tikel 8 § I in fine). Reeds voor de inwerkingtreding van deze wet werd 
aanvaard dat de verblijfplaats de gemeenschappelijke trappen en gangen 
in gemeenschappelijke woningen niet omvat, en dat de werknemer zich 
aldaar op de arbeidsweg bevindt (zie vorig Overzicht, o.c., biz. 29I, Arb. 
Luik, I december I971, De Verz., I972, 987). 
Volgens een vaste rechtspraak moet het ongeval zich dus niet hebben 
voorgedaan op de openbare weg; het ongeval kan ook voorkomen op een 
priveweg of op een prive-eigendom, bvb. in de tuin van de verblijfplaats 
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van de getroffene (Arb. Dendermonde, 15 juni 1971, J. T. T., 1971, 163) 
of binnen de omheining van de school waar de werkneemster haar kind 
kwam afhalen (Arbh. Brussel afd. Antwerpen, 6 december 1973, R. W., 
1974-1975. 1330). 

26. - De geogra.fisch normale weg. Gerechtvaardigde omweg 

Overeenkomstig de bepalingen van de besluitwet van 1945, met inbegrip 
van de voordracht aan de Regent, is de normale weg niet noodzakelijk 
de rechtstreekse weg ; volgens een vaste rechtspraak kan de arbeidsweg 
worden verlengd wanneer gegronde redenen daartoe bestaan; 

Deze beginselen worden sedert de inwerkingtreding van de W.A.0.-1971, 
die al vereiste stelt dat de getroffene zich op de normale weg bevindt, 
verder toegepast. 

Om als deel van de normale arbeidsweg te worden beschouwd moet de 
omweg door een wettige reden worden gerechtvaardigd; . deze reden kan 
bestaan in een geval van overmacht, dit is een gebeurtenis die door de 
menselijke wil noch kon worden voorzien, noch worden afgewend (Cass.1 

17 mei 1972, verbreekt Rb. Verviers, 24 maart 1971, De Verz., 1973, 789); 
in het vonnis a quo werd het feit dat de werknemer, vooraleer naar het 
werk te gaan, zijn echtgenote dringend naar een hospitaal gebracht heeft, 
als overmacht beschouwd. In voornoemd arrest stelt het hof van cassatie 
d_a._t_ vo_()r de toepassing van de besluitwet 1945 de weg niet noodzakelijk 
normaal i; ind.{en_d_e-onaeioreking of de omweg doot een wettige reden 
gerechtvaardigd is (Cass., 17 mei 1972, Pas., 1972, I, 855; Arr. Cass., 1972, 
865; R.G.A.R., 1973, 8991 met noot, waarin op de strengheid van de 
beslissing wordt gewezen, ook t.a.v. vroegere arresten van het hof). 

Verder heeft het hof van cassatie erop gewezen dat voor de toepassing 
van de besluitwet 1945 vereist is dat de omweg als normaal wordt be
schouwd ; dit is het geval wanneer de omweg niet belangrijk is en de 
oorzaak ervan tevens. wettig is. De wettige oorzaak is dus een voldoende 
vereiste om een onbelangrijke omweg als normale weg te beschouwen 
(Cass., 9 januari 1974, Pas., 1974, I, 483; Arr. Cass., 1974, 515). Dit geldt 
ook voor de geringe omweg gemaakt door de arbeider om zijn echtgenote 
dagelijks op haar arbeidsplaats en de kinderen bij een familielid te gaan 
afhalen (Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 28 maart 1974, R. W., 1974-
1975, 1331). Werd als een gerechtvaardigde omweg beschouwd, deze door 
een werkneemster afgelegd om haar kind aan de school af te halen ; het 
is zonder belang dat deze omweg de werkneemster gevoerd heeft tot op 
een punt dat voorbij haar verblijfplaats gelegen was (Arbh. Brussel afd. 
Antwerpen, 6 december 1973, R. W., 1974-1975, 1330). Werd eveneens 
als een gerechtvaardigde omweg beschouwd deze die afgelegd werd door 
een zwangere vrouw met de bedoeling een lange weg op een gemakkelijke 
en minder gevaarlijke wijze af te leggen (Rb. Hoei, 9 november 1970, 
De Verz., 1971, 32; ]. T., 1971, 279). Volgens de arbeidsrechtbank Hasselt 
wordt normaal aanvaard dat een werknemer na een bedrijfsfeest waaraan 



hij zich moreel niet kon onttrekken en waarop hij gedronken heeft, verder 
met werkmakkers op stap gaat om na te vieren; het ongeval werd als 
ongeval op de weg naar en van het werk beschouwd, ook al reed de ge
troffene op dat ogenblik niet in de richting van zijn verblijfplaats en was 
er sedert het einde van het bedrijfsfeest een hiaat van anderhalf uur (Arb. 
Hasselt, 25 februari I975, R. W., I974-I975. 2543). 

27. - Niet gerechtvaardigde omweg - Het hof van cassatie heeft beslist 
dat de wetgeving geen toepassing vindt indien de getroffene uitzonderlijk 
een omweg heeft gemaakt die de weg Ianger en gevaarlijker maakte, en 
dat hij dit om persoonlijke redenen heeft gedaan (Cass., 8 januari I975, 
Pas., 1975, I, 48I; Arr. Cass., I975, 520 - Geval: omweg gemaakt om 
een fonoplaat te kopen en een schoolvriendin van zijn dochter naar huis 
te voeren). De omweg die de werknemer maakt om de sleutel van zijn 
huis bij familieleden te gaan halen, werd als ongerechtvaardigd beschouwd 
(Arbh. Luik 5 januari I972, ]. T. T., I973, I2, bevestigt Arb. Luik, 2 juni 
I97I, ]. T. T., I972, 285; R.G.A.R., I972, 89I3). Ook de weg afgelegd om 
naar de rechtbank te gaan voor een echtscheidingsprocedure is geen weg 
van en naar het werk (Arbh. Brussel afd. Antwerpen, I I maart 1974, 
R. w., I974-I975. 1332). 

Werd als een niet gerechtvaa~digde omweg en onderbreking beschouwd, 
de uitstap die gedaan werd door een verkoopsdirecteur naar een 50 km 
veraf gelegen spijshuis om er samen met een werkmakker een maaltijd te 
gaan gebruiken; een verblijf van twee uren in dit spijshuis behoort tot 
het prive-leven van de werknemer, zelfs indien vast staat dat deze man 
dit spijshuis regelmatig bezocht om er klanten te ontmoeten (Rb. Gent, 
18 november 1970, De Verz., 197I, 410). De getroffene kan van de toe
passing van de wetgeving niet genieten indien hij de grote omweg die hij 
gemaakt heeft, niet kan rechtvaardigen, al was het met persoonlijke over
wegingen (Arb. Charleroi, 7 februari I972, R.G.A.R., 1973, 8966). 

28. - Chronologisch normale weg. Gerechtvaardigde onderbreking 

De weg naar en van het werk moet binnen een normale tijdsduur worden 
afgelegd. De algemene beginselen, die onder de toepassing van de besluit
wet I945 golden, worden sedert de inwerkingtreding van de W.A.0.-1971 
verder toegepast. 

Overeenkomstig een vaste rechtspraak van het hof van cassatie is de nor
male arbeidsweg niet noodzakelijk het rechtstreekse en ononderbroken 
traject; een onderbreking van de weg naar en van het werk moet even wei 
verantwoord zijn door een wettige reden of door overmacht (Cass., 1 fe
bruari I968, Pas., 1968, I, 684). Dit beginsel moet worden toegepast zelfs 
indien de omweg het risico niet verzwaard heeft ; deze beginselen zijn 
van openbare orde (Arbh. Gent, 25 januari 1973, ]. T. T., 1973, 137). 

De gevolgde weg moet niet noodzakelijk de kortste weg zijn ; een andere 
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weg kan om gezondheidsredenen als gerechtvaardigd voorkomen (Arb. 
Hoei, 9 november I970, R.G.A.R., I97I, 8673). 

Het bijwonen van de mis door een kloosterlinge werd als een persoonlijke 
aangelegenheid doch tevens als een morele plicht beschouwd ; de geringere 
omweg en het oponthoud van 30 minuten werden als gerechtvaardigd 
beschouwd (Rb. Antwerpen, I6 februari I97I, De Verz., I97I 426; 
R.G.A.R., I972, 8768). De vertraging met enkele uren- in de uitspraak 
niet nader bepaald - bij de aflegging van een ISO km lange arbeidsweg 
na een zware arbeidsweek werd als gerechtvaardigd beschouwd (Rb. Aar
len, I8 mei I97I, De Verz., I972, 389). 

29· - Ongerechtvaardigde onderbreking - De getroffene kan de voordelen 
van de besluitwet I945 niet genieten wanneer het vast staat dat hij de 
normale weg uit vrije wil en zonder wettige oorzaak heeft onderbroken 
(Cass., 26 april I972, Pas., I972, I, 792; Arr. Cass., I972, 809 - in casu 
was de getroffene anderhalf uur in een herberg gebleven om te drinken 
en biljart te spelen vooraleer de trein te nemen; - zie ook Cass., 3 no
vember I97I, Pas., I972, I, 2I7; Arr. Cass., I972, 23I). 

Een wegonderbreking die slechts op een persoonlijk motief steunt, is geen 
normale weg (Arb. Luik, 24 oktober I973, ]. T. T., I975, 47, bevestigd door 
Arbh. Luik, 23 september I974, A.R., 3298/I974). 

Het arbeidshof Luik wijst erop dat een motief dat de onderbreking kan 
wettigen, een zekere dwang moet inhouden. Deze laatste kan van materiele 
of van morele aard zijn; van materiele aard is bijvoorbeeld de noodzake
lijkheid om in zijn eigen onderhoud te voorzien of om zich te verfrissen; 
van morele aard is de noodzakelijkheid de echtgenote in het ziekenhuis te 
bezoeken. Een gebruikelijk bezoek zonder dringende reden afgelegd bij 
de zusters van de getroffene, die in zijn buurt woonden, werd geacht 
dergelijke dwang niet in te houden (Arbh. Luik, 6 februari I975, J. T. T., 
I975. I39). 

De getroffene bevindt zich niet op de normale weg van het werk indien 
hij de onderbreking niet kan rechtvaardigen en indien hij het risico van 
de wegaflegging door deze onderbreking verhoogd heeft (gecoordineerde 
wetten) (Arbh. Luik, 23 september I974• R.G.A.R., I974, 9372). Een 
arbeidsweg die gedurende zes uren afgelegd werd wegens talrijke herberg
bezoeken, werd geacht als onwettig onderbroken; de door de rechtheb
benden van de getroffene ingeroepen solidariteit tussen de werknemers 
na het werk, werd door het hof als wettig motief afgewezen; het hof wees 
erop dat zelfs de meest menselijke rechtspraak dergelijke weg niet als nor
maal zou kunnen beschouwen zonder het begrip ,normale weg" zelf te 
doen vervallen (Arbh. Luik, 9 november I972, verbreekt Arb. Hoei, 
4 februari I972, R.G.A.R., I973, 904I). Er werd beslist dat de werknemer 
die zijn maaltijd buiten de onderneming gebruikt maar die 3 I/2 uur van 
het werk wegblijft i.p.v. I uur, dit zonder rechtvaardiging, en die nadien 
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zijn klederen op het bedrijf afhaalt en huiswaarts gaat, zich op dat ogenblik 
niet op de arbeidsweg bevindt (Arb. Dendermonde, 22 februari 1972, 
De Verz., 1972, 1002). 

30. - Bewijs - De getroffene of diens rechthebbenden moeten het bewijs 
leveren van de redenen die de omweg of de onderbreking rechtvaardigen. 
Noch in de besluitwet 1945 noch in de W.A.0.-1971 is daarvoor een 
wettelijk vermoeden voorzien (Arb. Luik, 12 december 1973, De Verz., 
1974. 519). 

§ 3· Het risico verbonden aan de normale weg naar en van het werk 

31. - Beginselen - Overeenkomstig artikel 1 van de besluitwet van 1945 
diende het slachtoffer van een ongeval het bewijs voor te leggen dat het 
ongeval te wijten was aan een risico dat onafscheidelijk verbonden was 
aan de normale weg (zie vorig Overzicht 1965-1970, o.c., blz. 298). ' 

Deze bepaling werd in de wet van 1971 niet opgenomen. 

Voor de arbeidswegongevallen die overkomen zijn v66r de inwerkingtreding 
van de nieuwe wetgeving moet het risico eigen aan de weg door de getroffene 
of diens rechthebbenden bewezen worden; anders beslissen zou voor 
gevolg hebben dat aan de nieuwe wet terugwerkende kracht wordt toe
gekend (Vred. Luik, 17 januari 1974, De Verz., 1974, 531). Voornoemde be
sluitwet vindt toepassing indien de getroffene een zware fout heeft begaan 
die het risico verbonden aan de weg verzwaart maar die verband houdt 
met deze wegaflegging; dit beginsel geldt zelfs indien de begane fout in 
het burgerlijk verzekeringsrecht met een opzettelijke daad wordt gelijk
gesteld (Cass., 5 december 1973, Pas., 1974, I, 367; Arr. Cass., 1974, 386). 
Is wettelijk gemotiveerd de beslissing waarin wordt gesteld dat de werk
nemer, die tijdens de wegaflegging door een verkeerd maneuver met zijn 
motorfiets in het donker in een bocht valt, het slachtoffer is van een ongeval 
veroorzaakt door een risico verbonden aan de weg, al kan de dronken toe
stand van de getroffene een der oorzaken van het ongeval geweest zijn 
(Cass., 18 oktober 1972, Pas., 1973, I, 176; Arr. Cass., 1973, 177). 

In een ander arrest heeft het hof van cassatie gesteld dat de besluitwet 
1945 toepassing vindt indien de getroffene het risico door haar eigen ge
draging niet heeft uitgelokt (Cass., 18 oktober 1972, ]. T. T., 1974, 83, met 
noot; in casu was de getroffene op de arbeidsweg om de hals gevlogen 
door een vijfjarig meisje uit de buurt en daardoor gekwetst). De werk
nemer die de weg met een bromfiets aflegt met een hoog alcoholgehalte 
in het bloed, de controle over zijn voertuig verliest, een verkeerd maneuver 
doet en valt, heeft bij dit maneuver een fout begaan die rechtstreeks 
verband houdt met de af te leggen weg en die derhalve in het risico is 
begrepen. De besluitwet van 1945 vindt toepassing indien het niet vast
staat dat de val enkel te wijten was aan de dronkenschap van de getroffene 
(Arbh. Gent, 14 oktober 197X, ]. T. T., 1972, 151). 
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In een arrest van 3 mei I972 heeft het arbeidshof te Luik erop gewezen 
dat de gewone menselijke fout de toepassing van de wet niet uitsluit; dat 
dit evenwel niet geldt indien de fout zo uitzonderlijk is dat een getuige 
gemeend heeft dat het om een zelfmoord ging, zoals het oversteken van 
een overweg waarvan de slagbomen neergehaald waren. Deze fout werd 
beschouwd geen verband met de normale weg te vertonen (Arbh. Luik, 
3 mei I972, bevestigt Arb. Luik, I december I97I, De Verz., I972, I22I; 
R.G.A.R., I972, 89I4; ]. T. T., I973, I3; R.G.A.R., I973, 9I69; - Zie 
ook Vred. Namen, 9 januari I970, ]. Liege, I970-I97I, I33). 
De getroffene die de arbeidsweg na oponthouden in herbergen met zes 
uren verlengd had, werd geacht de risico' s eigen aan de weg uitzonderlijk 
te hebben verzwaard, des te meer wanneer is gebleken dat deze werknemer 
aan een ziekte leed (Arbh. Luik, 9 november I972, De Verz., I972, I237;
Zie ook Arbh. Luik, 23 september I974, R.G.A.R., I974, 9372). Eveneens 
onder de toepassing van de gecoordineerde wetten werd beslist dat de 
werkgever die, al is het stilzwijgend, zijn toestemming verleent voor de 
inrichting van een feestje op het werk, waarop alcoholische dranken ge
diend worden, de verzwaring van het risico verbonden aan de wegaflegging 
aanvaard heeft (Arb. Luik, I december I97I, R.G.A.R., I972, 8869; 
]. T. T., I973, I3; - Geval: de werknemer was met een hoog alcohol
gehalte in het bloed, van de trap gevallen; dit vonnis werd bevestigd door 
Arbeidshof Luik, 3 mei I972, ]. Liege, I972-I973. 36). 
In de arbeidsongevallenwet I97I--wordt niet als vereiste gesteld dat het- on
geval, op de arbeidsweg overkomen, te wijten is aan een risico eigen aan 
deze weg. De werknemer die zich op de normale arbeidsweg bevindtkan 
derhalve aanspraak maken op de toepassing van de wetgeving, tenzij het 
ongeval opzettelijk veroorzaakt werd (Arb. Brussel, 22 oktober I974, 
R.G.A.R., I975, 9408). 

HooFDSTUK II 

DE SCHADEL003STELLING 

AFDELING I 

AARD VAN DE SCHADE 

32. - Beginselen - De samengeordende arbeidsongevallenwetten, en de 
W.A.0.-I97I die de bepalingen ervan vervangt, voorzien vergoedingen 
en renten bij arbeidsongeschiktheid, renten bij overlijden, vergoedingen 
voor begrafeniskosten en voor geneeskundige verzorging. Vergoeding voor 
morele schade en voor schade aan de goederen is uit het werkingsveld van 
de regeling gesloten. 

De bepalingen van de wetgeving die betrekking hebben op de regeling 
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van de vergoedingen zijn van openbare orde (zie vong Overzicht, o.c., 
biz. 297). 

33· - Oorzakelijk verband tussen ongeval en schade - Het slachtoffer of 
diens rechthebbenden moeten het bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen het ongeval en de schade bewijzen (Cass., 2S september I974. Arr. 
Cass., I97S• 118). 
Dit bewijs kan door vermoedens worden geleverd, die evenwel door de 
rechter moeten worden aangeduid (zie vorig Overzicht, o.c., biz. 297). 
Indien de getroffene op eigen initiatief een heelkundige bewerking onder
gaat, moet hij het oorzakelijk verband tussen de kwaal waarvoor hij be
handeld werd en het arbeidsongeval bewijzen (Arbh. Brussel afd. Ant
werpen, I6 mei I974. bevestigt Arb. Antwerpen, IS maart I973, De Verz., 
I97S. I IS). Indien de getroffene, ondanks een passende behandeling door de 
geneeskundige dienst van de werkgever, een andere arts raadpleegt, diens 
raad volgt en een niet-passende behandeling ondergaat, client de getroffene 
de gevolgen van deze behandeling zelf te dragen (Arbh. Luik, 3 mei I972, 
bevestigt Arb. Luik, 3 december I97I, De Verz., I973, 69 met noot). 
Indien de getroffene de toestand van zijn letsels uit arbeidsongeval vrij
willig zelf verergerd heeft, wordt volgens de rechtspraak de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid bepaald overeenkomstig de letsels die sinds 
deze zelfverminking zouden overgebleven zijn. De consolidatie heeft plaats 
op de datum waarop de letsels zonder de zelfverminking waren geheeld. 
De getroffene moet aan de verzekeraar de sommen terugbetalen die hem 
door zijn bedrog ten onrechte werden uitgekeerd (Arbh. Mons, I7 oktober 
I97S. De Verz., I97S. I049. bevestigt Arb. Charleroi, 3I oktober I973, 
De Verz., I974. 27I). 

34· - Opeenvolgende ongevallen - Zie ook nr. 39· 

Bij opeenvolgende ongevallen moet de verzekeraar die de gevolgen van 
het eerste ongeval draagt, de gevolgen van het tweede ongeval dragen 
enkel indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen beide ongevallen, 
m.a.w. indien de letsels door het eerste ongeval teweeggebracht het tweede 
ongeval veroorzaakt of vergemakkelijkt hebben. In een arrest van het 
arbeidshof Brussel werd beslist dat dergelijk verband niet bestaat bij een 
tweede ongeval overkomen op de weg naar een geneesheer i.v.m. de ver
zorging van het eerste ongeval (Arbh. Brussel, 26 oktober I972, R. W., 
I973-I974. 6I2; R.G.A.R., I974. 9I9o). 
Het bewijs van een oorzakelijk verband tussen een ongeval dat tijdens het 
priveleven van de werknemer gebeurt, en een eerste ongeval dat een ar
beidsongeval was en voordien gebeurd is, kan door vermoedens worden 
geleverd (Rb. Antwerpen, 28 september I970, De Verz., I972, u8s). 
In een uitvoerig gemotiveerde beslissing heeft de burgerlijke rechtbank te 
Antwerpen erop gewezen dat in dergelijk geval de rechtbank aan een ge
neesheer de opdracht kan geven na . te gaan of het tweede ongeval zich 



zou hebben voorgedaan indien het eerste ongeval niet was gebeurd (Rb. 
Antwerpen, 15 juni 1971, De Verz., 1972, 1195, met noot). 

AFI>ELING II 

DODELIJK ONGEVAL 

35· - Beginselen - De W.A.0.-1971 heeft de beginselen, die in de samen
geordende wetten waren neergelegd, niet fundamenteel gewijzigd. Wel 
werden bepaalde toekenningsvoorwaarden ruimer gesteld, inzonderheid 
t.a.v. bepaalde rechthebbenden. 

Zie ook: Denis, P. en Gosseries, Ph., La rente aux ayants droit de la victime 
d'un accident du travail, ].T.T., 1971, 230 e.v. 

36. - Rechthebbenden - Ingeval de werknemer, die door een arbeidsonge
val getroffen werd en die recht heeft op een rente, afwezig is in de zin 
van artikel 135 van het burgerlijk wetboek, vinden de bepalingen van 
voornoemd wetboek toepassing, met inbegrip van artikel 1983; de echt
genote die, overeenkomstig artikel 220 B.W., machtiging aan de vrede
rechter vraagt om, voor de behoeften van het huishouden, de sommen 
te ontvangen die door derden aan haar echtgenoot verschuldigd zijn -
in casu de arbeidsongevallenrente - client het bewijs. te leveren dat de 
getroffene nog in leven is ; voornoemd artikel 220 B. W. vindt toepassing 
in geval van afwezigheid, maar de rechten die er uit voortvloeien zijn 
beperkt tot deze die v66r de afwezigheid vervallen waren (zie Vred. Mol, 
18 juni 1968; Rb. Turnhout, 13 mei 1970 en 28 april 1971, De Verz., 
1971, 720). 
In de samengeordende arbeidsongevallenwetten was een wettelijk vermoe
den opgenomen luidens hetwelk de ascendenten die onder hetzelfde dak 
leefden als de overledene, aanspraak hebben op de vergoedingen omdat 
zij geacht worden rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene te 
hebben gehaald (art. 4 E.). Met betrekking tot de vraag of dit een ver
moeden juris tantum of juris et de jure gold, m.a.w. of het al dan niet mag 
worden weerlegd, was volgens een sedert jaren vaste rechtspraak gesteld 
da,t het volstaat dat de getroffene een loon, al was dit gering, ontving; 
aldus werd een weekloon van 45 fr. als voldoende geacht om het wettelijk 
vermoeden te kunnen inroepen (Cass., 12 oktober 1962, R.G.A.R., 1964, 
7226). De arbeidsrechtbank te Luik heeft evenwel beslist dat dit vermoeden 
kan worden weerlegd, en dat dit het geval is wanneer het loon van de 
getroffene te laag was om in zijn bestaanszekerheid te kunnen voorzien 
- de getroffene werkte in een beschermde werkplaats - (Arb. Luik, 
18 oktober 1971, R.G.A.R., 1972, 8867; De Verz., 1972, 727, met noot). 
Het arbeidshof te Luik heeft in een arrest van 19 april 1972 voornoemde 
beslissing van de arbeidsrechtbank te Luik hervormd en beslist dat een 
gering loon niet kan worden gelijkgesteld met een gebrek aan loon, en 



dat het wettelijk vermoeden door het bewijs van tegendeel niet kan worden 
weerlegd (]. T. T., I973• u8; R.G.A.R., I972, 8922). 

AFDELING III 

DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

§ 1. Algemene regelen 

37· - Bepaling - De arbeidsongevallenwet I97I beoogt, zoals de vorige 
wet, de vergoeding van de schade die voortvloeit uit de vermindering of 
uit het verlies van de mogelijkheid om een normaal loon te verdienen. 
Zoals door het hof van cassatie duidelijk is gesteld, beoogt de wetgeving 
niet de vergoeding van het effectieve loonverlies maar van het verlies van 
de economische geschiktheid van de getroffene, zodat deze laatste client 
te worden hersteld in de situatie waarin hij zich v66r het ongeval bevond 
(Cass., I I juni I953. Pas., I953. I, 79I). 
De arbeidsongeschiktheid is van tijdelijke of van blijvende aard, en de 
regelen betreffende de schatting van beide arbeidsongeschiktheden zijn 
verschillend (zie verder). 

38. - Schatting van de arbeidsongeschiktheid - Bij de schatting van de 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene wordt de geneeskundige onge
schiktheid door een geneesheer bepaald; hierbij wordt vaak gebruik ge
maakt van het invaliditeitsbarema neergelegd in het Regentsbesluit van 
12 februari I946, hetwelk bedoeld is voor de oorlogsinvaliden. Het gebruik 
van dit barema geeft een eenvoudig maar onvolledig en soms verkeerd 
antwoord, want daarenboven moet de economische ongeschiktheid worden 
bepaald. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op een psychotechnieker 
en een economist (Mains, J., L'evaluation de l'incapacite de travail en 
matiere de risque professionnel, R.G.A.R., 1972, 8872; zie oak Missions 
d' expertises en matiere d' accidents du travail ou d' accidents survenus sur le 
chemin du travail, Conference Libre du Jeune Barreau de Liege, R.G.A.R., 
1974. 9I88. 
Bij de schatting van de graad van tijdelijke of van blijvende arbeidsonge
schiktheid van een getroffene, kan de rechtbank het advies inwinnen bv. 
van een geneesheer-deskundige; de rechtbank is echter niet gebonden door 
het advies van de deskundige (Rb. Antwerpen, 12 januari 1971, De 
Verz., 1971, 2I8). 

De expertise moet tegensprekelijk zijn, bp straf van schending van de 
rechten der partijen. Indien de deskundige de partijen v66r zijn verrich
tingen niet opgeroepen heeft en hen geen kennis heeft gegeven van zijn 
bevindingen en preliminaria (art. 973 en 978 Ger. W.), client het verslag 
niet nietig te worden verklaard (Arbh. Brussel, 24 februari 1975, R.G.A.R., 
1975, 9492). Oak indien de deskundige samen met de preliminaria zijn 
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besluiten aan de partijen mededeelt, is het verslag niet nietig (Arb. Luik, 
23 februari 1973, De Verz., 1973, 541). De rechtbank kan een andere 
deskundige aanstellen, overeenkomstig artikel 987 Ger. W. (Arb. Brussel, 
21 december 1972, De Verz., 1973, 77; Corr. Rb. Luik, 4 december 1968, 
De Verz., 1971, 209; Arb. Mons, 21 maart 1974, De Verz., 1975, 109). 
Zolang de rechtbank het akkoord dat tussen partijen is ontstaan, niet ge
homologeerd heeft, blijft dit een ontwerp van overeenkomst dat door de 
partijen betwist kan worden (Cass., 4 februari 1943, Pas., 1943, I, 51). 
De rechtspraak heeft in verscheidene beslissingen als beginsel gesteld dat, 
eens de getroffene de door de verzekeraar voorgestelde graad van arbeids
ongeschiktheid betwist, deze getroffene het voorstel niet kan inroepen 
indien een deskundige, door de rechtbank aangesteld, een geringere graad 
van ongeschiktheid bepaalt (Arbh. Luik, 7 februari 1974, De Verz., 1974, 
291; Arb. Namen, 16 januari 1974, De Verz., 1974, 283; Arb. Charleroi, 
4 februari 1974, De Verz., 1974, 285). Indien het proces-verbaal van vrij
willige verschijning het voorstel van de verzekeraar m.b.t. de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid inhoudt, is dit gerechtelijk akkoord bin
dend en kan de verzekeraar nadien niet vragen de besluiten van de des
kundige, die een lagere invaliditeitsgraad bepaalt, te bekrachtigen (Arb. 
Brussel, 21 september 1971, R.G.A.R., 1972, 8829). In dergelijk geval 
moet de verzekeraar overeenkomstig artikel 63 § 4 van de wet 1971 de 
jaarlijkse vergoedingen op grond van de door hem voorgestelde graad van 
arbeidsongeschi_ktb.J:!id J:>jj _voor~ci!ot betalen ; indien de herzieningstermjn 
verstrijkt kan de getroffene, die zi]J1.;,erzoek hiftegei:ivoroeringindienae; 
het derde van de waarde van de rente in kapitaal provisioned niet be
komen (Arb. Charleroi, 4 februari 1974, De Verz., 1974, 285 met noot). 

lndien het slachtoffer van een arbeidsongeval in de dagvaarding zijn vor
dering tot de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt, 
en de andere gevolgen van het ongeval - graad en duur van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, consolidatiedatum- met de verzekeraar bij onder
ling akkoord geregeld heeft, is de rechter vrij de besluiten van de des
kundige, die betrekking hebben op de tijdelijke ongeschiktheid, al dan niet 
te aanvaarden (Rb. Antwerpen, 12 januari 1971, De Verz., 1971, 218; 
in casu heeft de rechter de voorkeur gegeven aan de beslissing van de 
partijen en heeft hij de besluiten van de deskundige op dit punt niet be
krachtigd). 

De wet van 27 mei 1974 (Staatsbl., 6 juli 1974) heeft de eedformule die 
de deskundigen in hun verslag moeten vermelden, gewijzigd in die zin 
dat de termen ,Zo helpe mij God" van de formule weggelaten werd. 
In een beslissing van de arbeidsrechtbank te Luik werd gesteld dat het 
verslag dat met de afgeschafte formule bekleed was, nietig is overeenkomstig 
artikel 862 Ger.W., maar dat het verslag wel als vermoeden kan worden 
ingeroepen. De gegevens van het verslag moeten evenwel worden aange
vuld met andere regelmatige bewijsmiddelen (Arb. Luik, 2 mei 1975, 
]. T. T., 1975, 204). 
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De arbeidsrechtbank te Luik heeft gesteld dat de verbetering van de toe
stand van de getroffene door zijn bekentenis kan worden geleverd (Arb. 
Luik, 2 mei I975, ]. T. T., I975, 204, met noot; daarin wordt gewezen 
op het feit dat de bepalingen van de arbeidsongevallenwet overeenkomstig 
een vaste rechtspraak van het hof van cassatie van openbare orde zijn, 
en dat, indien de ongeschiktheid van de getroffene op zijn bekentenis 
steunt, artikel 6 van de arbeidsongevallenwet I97I en artikel I354 B.W. 
overtreden worden). 

39· - Voorbeschiktheid en opeenvolgende ongevallen- De blijvende arbeids
ongeschiktheid waaraan de getroffene na vorige ongevallen lijdt, moet 
globaal worden geschat, zonder aftrek van de voorafbestaande ongeschikt
heid ; immers, het loon dat de getroffene op het ogenblik van het arbeids
ongeval ontving was het loon dat overeenstemde met zijn economische 
geschiktheid op dat ogenblik (Arb. Luik, 23 februari I973• De Verz., 
I973, 54I; -Anders: Vred. Brussel, 2I juni I97I, R.G.A.R., I97I, 8744: 
degressieve berekening). (Zie ook nr. 6, 33 en 34). 

§ 2. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

40. - Schatting - Volgens een vaste rechtspraak wordt de tijdelijke ar
beidsongeschiktheid beoordeeld met inachtneming van het beroep dat de 
getroffene op het ogenblik van het ongeval uitoefende (Cass., 9 mei I969, 
Pas., I969, I, 8o8; Arb. Tongeren, I maart I97I, R.G.A.R., I97I, 8652). 

41. - Wedertewerkstelling - Voor de toepassing van de samengeordende 
wetten kon volgens een vaste rechtspraak de vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid gecumuleerd worden met loon ; de werkhervatting 
met behoud van volledig loon vereist bijkomende inspanningen en brengt 
een vermoeienis teweeg die door het loon niet wordt vergoed (Cass., I3 ja
nuari I964, Pas., I964, I, 495). Het feit dat de getroffene geen loonverlies 
leed liet niet toe te besluiten dat er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
was; loon en vergoedingen konden immers samen genoten worden (Arb. 
Gent, I9 februari I973, R.G.A.R., I973, 9067; zie ook Arb. Gent, I4 april 
I972, R.G.A.R., I972, 89Io; Arb. Luik, 26 maart I97I, J. T. T., I972, 94). 
In de W.A.0.-I97I is een bepaling opgenomen die een einde aan deze 
cumulatie stelt: artikel 23 omvat een nauwkeurige beschrijving van de 
vergoedingen die de verzekeraar aan de getroffene tijdens de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, rekening gehouden met 
de mogelijkheden tot werkhervatting van de getroffene. In dit artikel is 
een procedure voor wedertewerkstelling voorzien, en een belangrijke rol 
wordt toevertrouwd aan de arbeidsgeneesheer. Het uitvoeringsbesluit werd 
genomen op 27 september I973· 
Over de vraag of de nieuwe bepaling met ingang van I januari I 972 -
datum van inwerkingtreding van de W.A.0.-I97I - diende te worden 
toegepast, heeft er een tijdlang onenigheid geheerst. In een aantal uit-



spraken werd gesteld dat artikel 23 W.A.O.-I97I vanaf I januari I972 
diende te worden toegepast, al was de wedertewerkstelling gebeurd inge
volge een onderling akkoord tussen de getroffene en de werkgever, zonder 
tussenkomst van de arbeidsgeneesheer, en al was het uitvoeringsbesluit 
nog niet verschenen (Arb. Luik, 26 juni I974, De Verz., I974, 549; idem, 
I5 november I974, De Verz., I975, 687; idem, I2 november I973,]. T. T., 
I974, I I9). In andere beslissingen werd daarentegen gesteld dat artikel 23 
van de arbeidsongevallenwet I97I geen toepassing vond zolang het uit
voeringsbesluit niet genomen was, en dat voornoemd artikel een geheel 
vormt (Arbh. Luik, 2I juni I973, De Verz., I974, 794; Arb. Brussel, 
II oktober I974, De Verz., I975, I25; R.G.A.R., I975, 9389; Arb. Gent, 
20 april I973, R.G.A.R., I973, 9I6o). 
In een arrest van 2 oktober I 97 4 heeft het hof van cassatie een einde 
gemaakt aan de onzekerheid en gesteld dat voornoemd artikel23 toepassing 
vindt ook wanneer de wedertewerkstelling geschied is na een akkoord 
tussen de getroffene en de werkgever, en dat de in de wet bepaalde for
maliteiten in dergelijk geval niet dienen te worden nageleefd. Door deze 
beslissing werd voornoemd arrest van het arbeidshof Luik van 2I juni 
I973 verbroken (Cass., 2 oktober I974, Pas., I975. I, I42; Arr. Cass., 
I975, I 56; R.G.A.R., I975, 948I met noot waarin wordt gewezen op de 
wenselijkheid artikel 23 door de wetgever te laten herzien). 

Wat de toepassing van artikel 23 vanaf I janmiri I972 (datum van inwer
kingtredingvan de arbeidsongevallenwet I97I) betreft, heeft het hof van 
cassatie gesteld dat deze bepaling enkel de berekeningswijze van de ver
goedingen wijzigt, en dat zij derhalve vanaf voornoemde datum client te 
worden toegepast; dat er dus client rekening te worden gehouden met 
het loon dat de getroffene verdiend heeft tijdens zijn tewerkstelling met 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid (Cass., 29 januari 1975, Pas., I975, I, 559; 
Arr. Cass., I975, 6I4; -In dezelfde zin: Arbh. Brussel, I3 februari I975, 
]. T. T., I975. I69)· 
Het begrip ,loon verdiend v66r het ongeval" van artikel 23 van de arbeids
ongevallenwet I97I betekent niet dat de evolutie die het loon sedert de 
dag van het ongeval doorgeinaakt heeft wegens koppeling aan het index
cijfer der consumptieprijzen en wegens collectieve arbeidsovereenkomsten, 
in aanmerking client te worden genomen (Arb. Luik, 8 mei I974, R.G.A.R., 
I975· 9482). 

§ 3· Blijvende arbeidsongeschiktheid 

42. - Aanvang - De blijvende arbeidsongeschiktheid neemt een aanvang 
op de datum van consolidatie. Dit beginsel gold onder de samengeordende 
wetten en vindt toepassing onder de W.A.O.-I971. 

De elementen m.b.t. die ongeschiktheid worden in een gehomologeerde 
overeenkomst of in een eindvonnis vastgelegd (zie verder nr. 76). 

Over de vraag wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid een aanvang 
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neemt ingeval de datum van consolidatie niet overeenstemt met de datum 
van de wedertewerkstelling van de getroffene, heerst onzekerheid. Er werd 
beslist dat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid voortduurt tot de dag waarop 
de getroffene het werk effectief hervat, al bepaalt de deskundige de datum 
van consolidatie op een dag die deze wedertewerkstelling voorafgaat (Arb. 
Brussel, 8 februari 1972, R.G.A.R., 1972, 8825). 

Dit probleem is belangrijk geworden sedert artikel 23 W.A.0.-1971 van 
toepassing is, waarbij de cumulatie van de wettelijke vergoedingen wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid met loon afgeschaft werd (zie hoger nr. 41). 

43· - Schatting - De blijvende arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld 
in functie van het geheel der beroepen die de getroffene nog in staat is 
regelmatig uit te oefenen, en niet enkel in functie van het beroep dat hij 
op het ogenblik van het ongeval uitoefende (Cass., 19 december 1973, 
Pas., 1974, I, 420; Arr. Cass., 1974, 448). 
De vermindering van economische geschiktheid houdt niet aileen de ver
mindering van arbeidsongeschiktheid in maar ook deze van concurrentie
vermogen van de getroffene (Arb. Brussel, 27 maart 1973, R.G.A.R., 1973, 
9087). De blijvende arbeidsongeschiktheid wordt niet beoordeeld in functie 
van een voorlopige bedrijvigheid noch in functie van de !outer fysiolo
gische ongeschiktheid van de getroffene (Arb. Luik, 19 september 1974, 
De Verz., 1974, 785). 
Het arbeidshof te Luik, afd. Hasselt, wijst in een arrest van 8 januari 1973 
erop dat de barema' s die opgegeven worden in het werk ,De evolutie 
van de economische arbeidsongeschiktheid bij werknemers" van J. Viaene 
e.a. nuttige richtlijnen verstrekken maar dat zij niet als absoluut geldend 
kunnen worden beschouwd zodat de rechter de economische weerslag ex 
aequo et bono moet bepalen (R.G.A.R., 1973, 9021). 

Om de blijvende arbeidsongeschiktheid te beoordelen moet de rechtbank 
in de eerste plaats rekening houden met de ernst van de letsels, vervolgens 
met de weerslag van de fysische ongeschiktheid op de algemene arbeids
geschiktheid, rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht, de scholing 
en beroepsvorming, het statuut en de mogelijkheden tot herscholing van 
de getroffene, alsook met de toestand van de arbeidsmarkt. In deze uit
voerig gemotiveerde beslissing wordt verwezen naar de evaluatie van de 
ecoiiomische arbeidsongeschiktheid bij werknemers zoals die door J. Viaene 
in zijn werken wordt gemaakt (Arb. Tongeren, I maart 1971, R.G.A.R., 
1971, 8652 in een uitvoerig geriiotiveerde beslissing; Arb. Antwerpen, 
18 maart 1971, De Verz., 1972, u89 met noot waarin wordt opgemerkt 
dat in vele beslissingen de vaststelling te veel op het invaliditeitsbarema 
voor oorlogsslachtoffers steunt;- Zie ook Arb. Brussel, 9 november 1971, 
R.G.A.R., 1972, 8786; idem, 21 september 1971, R.G.A.R., 1972, 8787). 
Op 4 februari 1975 heeft de arbeidsrechtbank te Hasselt in een uitvoerig 
gemotiveerde beslissing erop gewezen dat de arbeidsongeschiktheid een 
relatie is tussen een menselijke situatie en een arbeidssituatie, en dat het 



globaal beeld ervan varieert wanneer in een van deze elementen een ver
andering optreedt ; dat bij de evaluatie van bestendige arbeidsongeschikt
heid, voor het bepalen van de economische elementen moet gezocht wor
den naar de structurele trends in de economie en niet naar toevallige con
juncturele incidenten (Arb. Hasselt, 4 februari I975, R. W., I975-I976, 
24I met noot). 

De economische weerslag van de letsels aan armen en handen kan ver
schillend zijn naargelang de getroffene links- of rechtshandig is (Vred. 
Messancy, 29 april I970, ]. Liege, I970-I97I, 247). 

Volgens een vaste rechtspraak client bij de bepaling van de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene geen rekening te wor
den gehouden met het feit dat de getroffene enkele jaren later aanspraak 
zou kunnen maken op de pensioenuitkeringen (Arbh. Brussel, IS oktober 
I974, R.G.A.R., I975, 9428). Het feit dat de getroffene kort na de conso
lidatie op rust gesteld werd en aanspraak heeft gemaakt op de pensioen
uitkeringen is zonder invloed op de evaluatie van de graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid (Arb. Charleroi, I4 februari I974, ]. T. T., I974, 
172). In een arrest van het arbeidshof te Brussel, afd. Antwerpen, van 
II oktober I973 wordt gesteld dat het economisch potentieel van de ge
troffene niet enkel tot aan de pensioengerechtigde leeftijd mag geraamd 
worden; immers, de getroffene kan wachten vooraleer zijn pensioenuit
keringen aan te vragen1 en verdeJ."-werkenzelfs na depensioenge_r~chtigde 
leeftijd; daarenboven wordt de rente levenslang verleend. Verder stelt 
het hof dat, indien de getroffene aanspraak maakt op de pensioenuitke
ringen, zijn mogelijkheid om een normaalloon te verdienen wettelijk sterk 
beknot wordt, los van elke fysische handicap, en dat deze economische 
factor relevant is t.a.v. de vaststelling van de blijvende arbeidsongeschikt
heid (Arbh. Brussel, I I oktober I973, hervormt Vred. Berchem, 24 oktober 
I972, De Verz., I975, 679). 

De graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een 
arbeidsongeval die functioned gezien 70 pet. bedraagt, werd op Ioo pet. 
gebracht in het geval van een arbeider die, rekening gehouden met zijn 
leeftijd - 55 jaar oud - zijn letsels en zijn beroepsloopbaan als hand
langer, door de deskundige ongeschikt werd geacht voor herscholing en 
heraanpassing in een andere functie; hierbij werd tevens rekening gehou
den met het feit dat de kleine taken die de getroffene had kunnen uit
voeren, in feite voorbehouden werden aan de gedeeltelijk arbeidsonge
schikten uit de onderneming zelf, en dat de werkgever in casu een dergelijke 
tewerkstelling aan de getroffene in zijn bedrijf niet kon aanbieden (Rb. 
Hoei, 23 december I970, De Verz., I97I, 214; R.G.A.R., 1971, 8614. 
Zie ook Vr. Andenne, 7 oktober 1971, ]. Liege, I971-I972, 223). Een 
fysiche ongeschiktheid van 35 pet. werd geacht een arbeidsongeschiktheid 
van 85 pet. op te leveren, rekening gehouden met het feit dat de getroffenE-, 
64 jaar oud, slechts zeer geringe kansen tot wedertewerkstelling .meer had 
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(Arbh. Luik, 27 januari I97S, hervormt Arb. Luik, IS maart I974, De 
Verz., I97S. I33 met noot). 

Een zuiver fysische ongeschiktheid geeft op zichzelf geen recht op uit
keringen; deze client evenwel te worden bepaald, om nadien in econo
mische ongeschiktheid te worden omgezet (Arb. Antwerpen, I 8 maart 
I97I, De Verz., I972, 1189). Indien de ongeschiktheid van de getroffene 
enkel van fysiologische aard is, en niet van economische aard, worden 
geen arbeidsongevallenvergoedingen toegekend (zie Arb. Luik, 30 juni 
I97I, bevestigd door Arbeidshof Luik, 22 maart I972, De Verz., I973, 6I; 
idem, S april I973, De Verz., I974, 69 en 7I; idem, IS november I973, 
R.G.A.R., I974• 9233; Arb. Verviers, I2 februari I973, De Verz., I973, 
303; Arb. Luik, 30 mei I973, De Verz., I974, 73). In andere beslissingen 
wordt erop gewezen dat een zeer geringe fysiologische ongeschiktheid 
niettemin een economische weerslag voor de getroffene kan hebben, zodat 
een ongeschiktheid van I pet. vergoedbaar kan zijn (Arb. Hasselt, IS ok
tober 1974, R.G.A.R., I974, 9369). 

44· - Heelkundige bewerking en andere behandelingen - De schade die door 
een arbeidsongeval wordt veroorzaakt omvat de verergering die in de toe
stand van een getroffene optreedt ten gevolge van een heelkundige hewer
king die gedaan werd om de gevolgen van het arbeidsongeval te vermin
deren. De getroffene heeft het recht te weigeren een heelkundige hewer
king te ondergaan. Volgens een vaste rechtspraak wordt, in geval van verzet 
tegen een eenvoudig, ongevaarlijk ingrijpen dat vele kansen op welslagen 
ibedt en dat de graad van arbeidsongeschiktheid kon verminderen, de 
vergoeding berekend op de graad van de ongeschiktheid die na het in
grijpen zou overgebleven zijn (Arb. Luik, 30 juni I971, bevestigd door 
Arbh. Luik, 22 maart 1972, De Verz., 1973, 6I; Arbh. Brussel, 7 februari 
1973, R.G.A.R., 1974, 9277; Arb. Charleroi,· 9 mei I974, ]. T. T., 197S 
123 - kinesitherapie; Vred. Antwerpen, 4 november I970, R.G.A.R., 
1971, 8697). 

Indien de getroffene een eenvoudige, ongevaarlijke en vaak uitgevoerde 
heelkundige bewerking weigert te ondergaan, kan, vooraleer een beslissing 
betreffende de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid te nemen, een 
deskundige worden aangesteld met als opdracht te bepalen of een her
scholing van de getroffene mogelijk is (Arb. Brussel, 2I januari 1975 
R.G.A.R., 197s, 9493). 

Indien de getroffen~ weigert zich te laten onderzoeken om na te gaan 
welke prothese hij best zou dragen, en om zijn herscholingsmogelijkheden 
na te gaan, moet de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid worden 
bepaald overeenkomstig het meest gunstige resultaat (Rb. Luik, tH april 
1972, De Verz., 1973, 2'79). 

45· - Verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid- Overeenkomstig 
artikel 2S eerste lid van de arbeidsongevallenwet I971 is, wanneer de tijde-
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lijke verergering v66r het v'erstrijken van de herzieningstermijn is ontstaan, 
de verzekeraar de vergoedingen verschuldigd voor tijdelijke verergering, 
en dit zolang de getroffene het beroep waarin hij gereklasseerd werd niet 
meer kan uitoefenen. Deze verplichting houdt niet op te bestaan indien 
die toestand na het verstrijken van de herzieningstermijn voortduurt. 
Zelfs indien geen vordering tot herziening ingesteld werd, is het Fonds 
voor Arbeidsongevallen in dit geval voor die periode geen vergoeding 
verschuldigd. De vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
omgezet in een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende 
de periode dat de getroffene zijn beroep tijdelijk niet kan uitoefenen. 
Wanneer geen vordering tot herziening ingesteld werd client de blijvende 
arbeidsongeschiktheid na het verstrijken van die periode niet opnieuw te 
worden vastgesteld door een nieuwe te homologeren overeenkomst of door 
een rechterlijke beslissing (Cass., 9 april 1975, Arr. Cass., 1975, 86r). 

46. - Vermeerderde vergoeding voor zwaar getroffenen - Zowel de samen
geordende wetten als de W.A.0.-1971 (artikel 24) bepalen dat de vergoe
ding op ten hoogste rso pet. kan worden gebracht indien de toestand van 
de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt. 
De vermeerderde vergoeding wordt toegekend aan de zwaar getroffenen 
waarvan de toestand noodzakelijk en gewoonlijk de hulp van een derde 
vergt. De wet geeft geen criterium aan waaraan de omvang van de aan
vullende vergoeding kan worden getoetst. Deze vergoeding beoogt het 
wettelijk vermoede loonverlies te vergoeden van de personen die de zwaar 
getroffene verzorgen, ongeacht het feit of deze personen bloedverwanten, 
aanverwanten of integendeel vreemden zijn, en ongeacht of zij bij de ge
troffene al dan niet inwonen en of zij al dan niet een eigen loon verdienen. 
De beslissing die de omvang van de vermeerderde vergoeding steunt op 
de omvang van de hulp en op het loonverlies die voor de helpende persoon 
kan voortvloeien, is wettelijk gemotiveerd (Cass., 13 september 1972, Pas., 
1973, I, 49; Arr. Cass., 1973, 53). 
De wet behoudt de maximum vergoeding van r so pet. niet voor de ge
vallen waarin de volledigst denkbare hulp geregeld noodzakelijk is (Cass., 
25 september 1974, Pas., 1975, I, 120; Arr. Cass., 1975, II3; De Verz., 
1974, 787 met noot). De omvang van de hulp is zonder belang; vereist 
wordt dat deze hulp onontbeerlijk is, zonder evenwel bestendig te moeten 
zijn (Vred. Verviers, 6 mei 1969, J. Liege, 1970-197I, 71). Bij de vast
stelling van de graad van ongeschiktheid boven de roo pet. client volgens 
een groat deel van de rechtl'!praak geen rekening te worden gehouden met 
de omvang van het ·loon dat aan de derde persoon client te worden betaald, 
omdat de wetgever de vermeerderde vergoeding op een vermoed loon
verlies van de zorgenverstrekkers steunt en geenszins op het loon van deze 
laatsten (Arb. Dinant, 17 februari 1972, R.G.A.R., 1973, 9II7; De Verz., 
1972, 992). 
In een vonnis van de arbeidsrechtbank te Dinant van ro mei 1973 wordt 
erop gewezen dat de maximale graad van rso pet. blijvende arbeidsonge-
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schiktheid voor zwaar getroffenen toegekend wordt in functie van de nor
male mogelijkheden van de getroffene om zich te behelpen in de meest 
elementaire behoeften, nl. zich kleden en ontkleden, zijn opschik maken, 
zich voeden, voldoen aan de natuurlijke behoeften, zich verplaatsen, en 
niet in functie van de kwalificatie of uitgebreidheid van de noodzakelijke 
hulp. In dit vonnis wordt tevens gesteld dat, indien de getroffene in een 
ziekenhuis opgenomen wordt, de vergoeding op 100 pet. gebracht wordt 
maar dat de hospitalisatiekosten door de verzekeraar-arbeidsongevallen 
worden gedragen (]. T. T., 1973, 268; De Verz., 1973, 565 met noot). In de 
noot wordt de vraag gesteld of de rechter een wisselende graad van blij
vende arbeidsongeschiktheid kan bepalen in functie van de omstandig
heden, zoals bijvoorbeeld de opname in een verplegingsinstelling. 

AFDELING IV 

GENEESKUNDIGE VERZORGING 

47• - Beginselen - De W.A.0.-1971 herneemt het beginsel van de samen
geordende wetten luidens hetwelk de getroffene tot op het einde van de 
herzieningstermijn recht heeft op de geneeskundige, heelkundige, farma
ceutische en verplegingszorgen die het ongeval noodzakelijk maakt. De 
kosten voor prothese en orthopedische toestellen vallen tot de datum van 
homologatie ten laste van de verzekeraar (artikel 28 e.v.). 

48. - Geneeskundige zorgen - De arbeidsongevallenwetgeving beheerst niet 
de regeling van de erelonen tussen geneesheer en patient. Het tarief voor 
de terugbetaling van de geneeskundige verzorging is bij K.B. bepaald en 
is hetzelfde als dat voor de Z.I.V.-verstrekkingen. De samengeordende 
wetten verlenen aan de behandelende geneesheer een rechtstreekse vor
dering tegen de verzekeraar-arbeidsongevallen binnen de perken van het 
tarief (art. 3 K.B. 28 september 1931) en deze v~rzekeraar heeft het recht 
het genezingsproces te volgen (Rb. Brugge, 10 april 1974, R. W., 1973-
1974, 2394). 

49· - Prothesen en orthopedische toestellen - De kosten van de prothese en 
orthopedische toestellen vallen ten laste van de verzekeraar tot de datum 
van het gehomologeerd akkoord of van het eindvonnis. Dit beginsel werd 
in de wet van 1971 overgenomen. De verzekeraar draagt deze kosten zonder 
dat vereist wordt dat deze toestellen de graad van arbeidsongeschiktheid 
verminderen. Het volstaat dat het gebruik ervan als noodzakelijk erkend is 
(Arb. Hasselt, 15 oktober 1974, R.G.A.R., 1974, 9370). 

De bijkomende vergoeding voor prothese en orthopedische toestellen moet 
berekend worden volgens het gebruikelijke kapitalisatiestelsel; slechts bij 
uitzondering mag zij ex aequo et bono worden bepaald. De rechter mag 
de bijkomende vergoeding niet voorlopig beperken tot de duur van de 
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hierzieningstermijn (Arbh. Brussel, 25 oktober 1971, R. W., 1971-1972, 
II98). Zelfs indien de consolidatiedatum v66r de inwerkingtreding van 
de arbeidsongevallenwet van 1971 plaats heeft, moet het prothesekapitaal 
overeenkomstig de bepalingen van voornoemde wet aan het Fonds voor 
Arbeidsongevallen worden gestort (Rb. Luik, 18 april 1972, De Verz., 
1973. 279). 

AFDELING V 

BASISLOON 

so. - Toepassing van de nieuwe wet - De W.A.0.-1971 heeft m.b.t. de 
vaststelling van het basisloon van de getroffene, waarop de arbeidsonge
vallenvergoedingen en -renten berekend worden, enkele wijzigingen t.a.v. 
de vorige wetgeving aangebracht. O.m. wordt een nieuwe wettelijke loon
grens ingevoerd die niet alleen aanzienlijk hoger ligt dan in de vorige wet 
(3oo.ooo F i.p.v. 20o.ooo F per jaar), maar daarenboven wordt deze loon
grens gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (artikel 39). 

De W.A.0.-1971 bevat geen overgangsbepalingen m.b.t. de toepassing 
van de wet op ongevallen die zich hebben voorgedaan v66r de datum van 
inwerkingtreding_ eryan; _ talrijke __ l>_etwistix~gen zijn opgerezen m.b. t. de 
vraag of de nieuwe bepalingen toepassing ~ond~~ oparl:)eJ.cfsoll.gevaHen 
die zich hadden voorgedaan v66r de datum van 1 januari 1972, maar 
waarvan de gevolgen op dat ogenblik nog niet definitief geregeld waren. 
De meningen daaromtrent waren verdeeld, en in de rechtspraak werden 
jarenlang tegenstrijdige beslissingen genomen. Er werd hoegenaamd niet 
betwist dat aan de nieuwe bepalingen geen terugwerkende kracht kon 
worden toegekend, omdat dit een overtreding van artikel 2 B.W. zou in
houden. Enerzijds heeft het hof van cassatie gesteld dat niet-retroactivi
teit inhoudt dat de nieuwe wet onmiddellijke toepassing vindt op alle toe
komstige gevolgen van toestanden die zich onder de vorige wetgeving 
hebben voorgedaan maar niet op vroegere toestanden die definitief be
eindigd waren (Cass., 3 juni 1966, Pas., 1966, I, 1258); anderzijds heeft 
het hof van cassatie gesteld dat een wet die nieuwe beginselen inzake 
aansprakelijkheid invoert of die dergelijke beginselen wijzigt, geen toe
passing vindt op de vergoeding van de schade waarvan de oorzaak v66r 
de inwerkingtreding van de wet plaats had, en dat dit beginsel toepassing 
vindt zelfs indien de nieuwe wet de openbare orde raakt (Cass., 12 sep
tember 1940, Pas., 1940, I, 215). In een ander arrest had het hof van 
cassatie beslist dat ingeval van wijziging van bepalingen van de arbeids
ongevallenwet m.b.t. de vergoedingen, de rechter ertoe gehouden is de 
nieuwe wet toe te passen oak op de vergoedingen die verschuldigd zijn 
wegens de gevolgen van een ongeval dat zich heeft voorgedaan v66r de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet maar die zich voordoen of die voort-

1074 



bestaan na deze inwerkingtreding, tenzij de vergoeding op dat ogenblik 
reeds definitiefwas vastgesteld (Cass., 21 oktober 1966, Pas., 1967, I, 243). 

In geval van arbeidsongeschiktheid van de getroffene werd in een gedeelte 
van de rechtspraak op grand van deze beginselen beslist, dat de W.A.0.-
1971 de beginselen inzake aansprakelijkheid uitgebreid heeft en nieuwe 
principes gesteld heeft, maar dat het artikel 39 van deze wet dat over het 
basisloon handelt, evenwel geen regel inzake aansprakelijkheid wijzigt of 
invoert zodat dit toepassing vindt op de vergoedingen die op de datum 
van inwerkingtreding van de nieuwe wet niet definitief vastgesteld waren. 
Ook het feit dat de arbeidsongevallenwet de openbare orde raakt, werd 
in deze beslissingen ingeroepen. Het basisloon van de getroffene werd 
voor de periode tot de datum van 1 januari 1972 berekend overeenkomstig 
de bepalingen van de samengeordende wetten, en voor de periode vanaf 
die datum overeenkomstig de bepalingen van de W.A.0.-1971; -In die 
zin: Arbh. Luik, 28 juni 1973, R.G.A.R., 1973, 9162; Arb. Hoei, 17 mei 
1972.]. T., 1972, 610; zie ook Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 22 juni 1972, 
R. W., 1972-1973, 370; idem, 26 oktober 1972, R. W., 1972-1973, 723; -
Zie ook Arbh. Brussel, 7 juli 1972, ]. T. T., 1973, 74; idem, 24 februari 
1972, ]. T. T., 1973, 75· In andere beslissingen daarentegen werd gesteld 
dat de W.A.0.-1971 nieuwe aansprakelijkheidsregelen inhoudt, nl. dat 
zij de aansprakelijkheid van de werkgever opheft, en dat zij derhalve geen 
toepassing vindt op ongevallen v66r 1972 overkomen {Arb. Luik, 3 sep
tember 1973, De Verz., 1973, 1083; Arb. Dinant, 15 mei 1972, ]. T. T., 
I972, 205). Er werd zelfs gesteld dat het basisloon client te worden be
rekend overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving die van kracht 
was op het ogenblik van de consolidatie van de letsels {Arb. Charleroi, 
I6 maart I972, ]. T. T., I973, 77). 

In I 973 heeft het hof van cas sa tie een einde gesteld aan deze betwisting 
en beslist dat indien een wettelijke regeling, die de berekeningswijze van 
arbeidsongevallenvergoedingen bepaalt, gewijzigd wordt, de rechter in 
beginsel de nieuwe wet moet toepassen, ook op de vergoedingen die ver
schuldigd zijn voor de gevolgen van een ongeval dat v66r de inwerking
treding van de nieuwe wet is gebeurd, en die ontstaan of die voortduren 
na deze inwerkingtreding, tenzij de vergoeding op dat ogenblik reeds 
definitief vastgesteld is; dat het artikel 39 W.A.0.-1971 geen regel inzake 
aansprakelijkheid wijzigt zodat de nieuwe wettelijke loongrens vanaf 
I januari 1972 client te worden toegepast {Cass., 20 juni I973. Pas., I973, 
I, 981; Arr. Cass., I973, 1028). Dit beginsel werd door het hof van cas
satie in latere arresten bevestigd {Cass., 29 januari I975, Pas., I975, I, 557; 
Arr. Cass., 1975, 6I4). 

De meeste betwistingen zijn evenwel opgerezen naar aanleiding van de 
vergoedingen van arbeidsongevallen met dodelijke afloop. Immers, van 
meetaf aan werd in talrijke beslissingen gesteld dat het overlijden van de 
getroffene een ogenblikkelijk feit is, dat aile juridische bepalingen op dat 
ogenblik onmiddellijk kunnen vastgelegd worden, en dat de gevolgen van 
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het ongeval moeten worden geregeld overeenkomstig de wet die van toe
passing was op het ogenblik van het overlijden (Arbh. Luik afd. Namen, 
I6 januari I973, ]. T., I973, I8I; Arbh. Gent, 7 juni I973, R. W., I973-
I974, 829; Arbh. Gent, 24 mei I973, De Verz., I973, 835; idem, 4 oktober 
I973, De Verz., I973, I093; idem, IS februari I973, ].T.T., I973, 263; 
Arb. Luik, 23 februari I973; R.G.A.R., I973, 9040; Arb. Brussel, IO juli 
I973, De Verz., I973, I079 waarin wordt verwezen naar een gelijkluidend 
niet-gepubliceerd arrest van het arbeidshof te Brussel van I8 april I972; 
Arb. Brussel, 20 april I973, R.G.A.R., I973, 9I66 met noot; Arb. Brussel, 
7 juli I972, ]. T., I972, 6o9). In andere uitspraken daarentegen werd ge
steld dat, rekening gehouden met het feit dat de arbeidsongevallenwet 
de openbare orde raakt, de bepalingen van de W.A.0.-I97I een onmiddel
lijke toepassing vonden en derhalve op de renten die op I januari I972 
niet definitief waren vastgelegd, dienden te worden toegepast (Arbh. Luik, 
20 december I973, R.G.A.R., I974, 9278; Arbh. Brussel, afdeling Ant
werpen, 23 november I972, R. W., I972-I973, I527; Arb. Gent, I9 ja
nuari I973, R.G.A.R., I973, 9I6S; Arb. Charleroi, 6 december I972, 
]. T. T., I973, 299 in een uitvoerig gemotiveerde beslissing). 

Op I9 december I973 heeft het hof van cassatie, zetelend in voltallige 
zitting, in drie arresten gesteld dat wanneer een wetsbepaling die de be
rekeningswijze van de vergoedingen voor arbeidsongeval of arbeidsweg
ongeval bepaalt, gewijzigd wordt, de rechter in beginsel de nieuwe wets
bepaling moet toepassen op de vergoedingen verschuldigd voor de gevolgen 
van een ongeval gebeurd v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet, die 
ontstaan of die zich voortzetten na dit inwerkingtreden, tenzij de vergoe
ding op dat ogenblik reeds definitief was vastgesteld. Indien de getroffene 
v66r I januari I972 ten gevolge van het arbeidsongeval gestorven is en 
de vergoedingen op die datum niet definitief waren vastgesteld, client voor 
de vergoedingen vanaf I januari I972 de loongrens die in artikel 39 eerste 
lid van arbeidsongevallenwet I97I bepaald is, te worden toegepast; dit 
geldt ook voor de beginselen neergelegd in artikel 39 § I, m.b.t. de aan
vulling van een onvolledige referteperiode. Hierdoor wordt geen terug
werkende kracht aan voornoemde bepalingen toegekend (Cass., I9 de
cember I973 - 3 arresten, Pas., I974• I, 427; Arr. Cass., I974, 456; in 
dezelfde zin: Cass., 25 september I974, Pas., I975, I, Io6; Arr. Cass., 
I975, 116). Zie ook De Leye, 0., Het basisloon inzake arbeidsongevallen 
]. T. T., I974. 65 e.v. 

Het hof van cassatie heeft ook gesteld dat de bepalingen van de W.A.O.
I97I, waarbij de basisloongrens aan de schommelingen van het indexcijfer 
der consumptieprijzen gekoppeld wordt, bepalingen zijn die de bereke
ningswijze van de vergoedingen regelen, en dat de verdere aanpassing 
van de loongrens tot de definitieve vaststelling der vergoedingen client te 
worden toegepast. In hetzelfde arrest wijst het hof erop dat niet het basis
loon zelf van de getroffene gei:ndexeerd wordt, maar alleen de wettelijke 
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loongrens, en dat beide beginselen niet mogen verward worden (Cass., 
25 september 1974, Pas., 1975, I, 104; Arr. Cass., 1975, II6). 

51. - Loon waarop de werknemer recht heeft- In de W.A.0.-1971 wordt 
gesteld dat het door de getroffene verdiende loon dat in aanmerking wordt 
genomen voor de berekening van het basisloon niet lager mag zijn dan 
het wettelijk minimumloon. 

Sedert de W.A.0.-1971 van kracht is, wordt belist dat het loon dat als 
grondslag moet dienen voor de berekening van het basisloon, datgene is 
dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 op 
de collectieve arbeidsovereenkomsten wordt of moet worden betaald. 
Derhalve moet, bij gebrek aan collectieve arbeidsovereenkomst, het loon 
worden inachtgenomen dat krachtens een overeenkomst wordt betaald 
aan de werknemers die als referentie werden genomen. Het is dus niet 
het gewestelijk minimumloon, dat in de werkloosheidswetgeving geldt, 
dat als grondslag moet worden genomen (Arb. Charleroi, 7 mei 1974, 
]. T. T., 1975, 79; R.G.A.R., 1975, 9469). 

Het arbeidshof te Luik heeft gesteld dat een productiviteitspremie als loon 
client te worden aangemerkt, zelfs indien de werknemer geen gevestigd 
recht op een constante uitkering van de premie heeft, omdat de verhou
dingen tussen werkgever en werknemer zich niet situeren in een sfeer van 
liefdadigheid doch op het economisch motief steunen, en dat wederzijdse 
prestaties door zakelijke overwegingen ingegeven zijn. Het hof heeft ge
steld dat wie beweert dat een premie haar oorzaak niet in zulke bereke
ningen vindt, de bewijslast van zijn stelling draagt (Arbh. Luik, afdeling 
Hasselt, 2 april 1973, R. W., 1973-1974, 1666). Deze beginselen gelden 
ook wanneer de premie eenmalig is en op initiatief van de werkgever 
teruggaat, want dergelijke premie kan volgens het hof niet a priori als 
een vrijgevigheid worden beschouwd (Arbh. Luik, afdeling Hasselt, 17 ja
nuari 1974, R.G.A.R., 1974, 9254). De eindejaarspremie maakt deel uit 
van het basisloon indien zij geen vrijgevigheid uitmaakt maar integendeel 
wettelijk of kontraktueel voorzien is (Arbh. Luik, 29 mei 1972, ]. T. T., 
1972, 246; R.G.A.R., 1972, 891 I). 

De tussenkomst van de werkgever in de huurprijs van het huis door de 
getroffene bewoond is volgens het arbeidshof te Luik geen voordeel in 
natura maar een voordeel in geld. Deze tussenkomst client als loon te 
worden beschouwd en in het basisloon te worden berekend (Arbh. Luik 
afd. Hasselt, 28 juni 1973, R.G.A.R., 1973, 9162). 

De vergoeding voor werkkledij werd eveneens als loon aangemerkt en 
werd als dusdanig in het basisloon berekend (Arbh. Luik afd. Hasselt, 
28 juni 1973, R.G.A.R., 1973, 9162). De kosteloze steenkolenbedeling die 
de werknemer overeenkomstig een beslissing van de Nationale Mijncom
missie ontvangt, wordt als loon beschouwd overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon; zij client 
derhalve in het basisloon van de getroffene te worden omvat. De ver-
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scheidenheid in de wijze van toebedeling naargelang de categorieen van 
belanghebbenden verandert niets aan voornoemd beginsel (Arbh. Luik, 
29 mei 1972, J. T. T., 1972, 246; R.G.A.R., I972, 8911). 
Wat de fooien betreft moet de getroffene volgens de rechtspraak het bewijs 
leveren dat hij daar recht op had krachtens de arbeidsovereenkomst of 
het gebruik. Indien zij wisselend en onzeker zijn en niet kunnen geschat 
worden, zoals dit het geval is voor kolenleveranciers, werden zij niet als 
loon aangemerkt (Arb. Brussel, 23 januari I973• De Verz., I973, 29I; 
R.G.A.R., I973, 9I44). 
De verblijfkosten die de werkgever aan de werknemer wegens arbeid op 
een veraf gelegen plaats verricht, terugbetaalt, worden niet als loon be
schouwd; deze vergoeding wordt niet in het basisloon van de getroffene 
opgenomen (Arb. Luik, 3I januari I972, De Verz., I973, 55). 
Het in aanmerking te nemen loon is het brutoloon van de getroffene 
(Rb. Luik, 3 mei I97I, f. Liege, 197I-I972, Io7). 

52. - Vacantiegeld - Een tijdlang heeft er onzekerheid geheerst m.b.t. 
de vraag of het loon van de dagen waarop de getroffene meer dan het 
voorgeschreven aantal dagen gewerkt heeft, afgetrokken moeten worden 
van het verdiende loon (desassimilatie); deze vraag is in hoofdzaak opge
rezen naar aanleiding van de berekening van het basisloon van getroffenen 
die minder vacantiedagen-genomen-hadden dan wettelijk is voorzien. In 
I974 heeft het hof van cassatie gesteld dat artikel 36 § I ;~n- d~~rbeids
ongevallenwet I97I, hetwelk de gevallen bepaalt waarin het loon moet 
aangevuld worden met een hypothetisch loon, niet inhoudt dat het ver
diende loon in bepaalde gevallen - in casu voor de dagen waarvoor de 
werknemer vacantiegeld heeft ontvangen zonder vacantie te nemen -
verminderd moet worden (Cass., 3 april I974, Pas., ·974, I, 797; Arr. 
Cass., I975, 855, verwerpt de voorziening in verbreking tegen arbeidshof 
Luik, I8 december 1972, R.G.A.R., 1973, 8990, met noot). In I975 heeft 
het hof van cassatie deze stelling bevestigd en duidelijk gesteld dat noch 
artikel 34, noch artikel 35 alinea 1 en artikel 36 § I bepalen dat het loon 
waarop het vacantiegeld moet worden berekend, mag verminderd worden 
met het loon dat de getroffene verdiend heeft voor de dagen die hij minder 
vacantie genomen heeft dan het wettelijk voorgeschreven aantal vacantie
dagen (Cass., 15 januari I975, Pas., I975, I, 500; Arr. Cass., I975, 541). 
In de arbeidsongevallenregeling wordt het vacantiegeld als een loonelement 
beschouwd; het client derhalve ook op de eindejaarspremie te worden 
berekend, al heeft de werkgever dit voordeel in feite niet verschaft (Arbh. 
Luik, 29 mei 1972, R.G.A.R., I972, 891I). In beginsel moet voor de 
berekening van het vacantiegeld, het wettelijk percentage worden toe
gepast dat van kracht is op het ogenblik dat het arbeidsongeval gebeurd is 
(Arbh. Brussel afd. Antwerpen, 22 november I973, R. W., I973-I974, 
2222). 



----- -- ___ 1-:-;:---

53· - Havenarbeiders - De havenarbeiders zijn volgens het arbeidshof 
te Gent tewerkgesteld in een onderneming waar slechts gedurende een 
beperkte periode van het jaar wordt gewerkt. Voor deze werknemers wordt 
bovendien uitdrukkelijk voorzien in een specifieke regeling voor de be
rekening van het basisloon; de fictieve minimumarbeidsduur wordt for
faitair bepaald op 240 dagen per jaar. Bij arbeidsongeval client artikel 36 
§ 3, tweede lid van de arbeidsongevallenwet 1971 te worden toegepast. 
De § 3 eerste lid in fine van voornoemd artikel vindt volgens het hof 
evenwel geen toepassing want dit zou voor gevolg hebben dat § 3, tweede 
lid zonder voorwerp zou worden (Arbh. Gent, 16 januari 1975, De Verz., 
1975, 427 met noot; R. W., 1974-1975, 228o). Hierbij werd de beslissing 
hervormd van de arbeidsrechtbank te Gent van 21 januari 1974, R. W., 
1973-1974· 2510. 
In een wetsvoorstel tot wijziging van de W.A.0.-1971 wordt artikel 36, 
derde lid geschrapt (Kamer, B.Z. 1974, Gedr. St. nr. 203/1 en 203/2). 

54· - Minderjarige werknemers en leerlingen - Het minimum basisloon 
dat in de samengeordende wetten voor leerlingen voorzien is, kan niet 
worden uitgebreid tot de minder-validen die in beschermde werkplaatsen 
tewerkgesteld zijn (Arbh. Luik, 19 april 1972, J. T. T., 1973, 118). 

55· - Werkloosheid - Overeenkomstig de gecoordineerde wetten (artikel 
6, negende lid) moet een fictief loon worden toegevoegd aan het werkelijk 
loon indien de getroffene zijn arbeid gedurende het ganse jaar niet heeft 
kunnen verrichten wegens o.m. ,bij tussenpozen geregelde of ongeregelde 
in het bedrijf voorkomende werkloosheid". Voor de toevoeging van een 
fictief loon voor werkloosheidsdagen werd aldus vereist dat de werkloosheid 
een abnormaal karakter zou vertonen (Cass., 10 september 1965, Pas., 
1966, I, so). 
Onder de toepassing van de samengeordende wetten heeft voornoemd 
artikel 6 aanleiding gegeven tot tegenstrijdige beslissingen m.b.t. de be
rekening van het hypothetisch loon voor werknemers uit de bouwnijver
heid. In de meeste uitspraken werd gesteld dat het bouwbedrijf als een 
onderneming met bestendige werkzaamheden client te worden beschouwd 
en dat de werkloosheid wegens weersomstandigheden een toevallig karakter 
vertoont zodat het gederfde loon met een hypothetisch loon client te 
worden aangevuld. Het verdiende loon werd derhalve aangevuld met het 
hypothetisch loon voor de dagen waarop ten gevolge van weersomstandig
heden niet gewerkt werd (zie verder). In een beslissing van de vrede
rechter van Berchem-Antwerpen van 16 maart 1971, (De Verz., 1972, 
1230) werd tevens artikel 6, derde lid van de W.A.0.-1903 toegepast, 
m.d.v. dat het bouwbedrijf als een onderneming werd beschouwd waarvan 
de gewone werktijd minder dan een jaar duurt; de bestaanszekerheids
en werkloosheidsuitkeringen werden aan het effectief loon toegevoegd; 
de beslissing werd op dit punt hervormd door het arbeidshof te Brussel 
in een arrest van 22 juni 1972 (R. W., 1972-1973, 370) waarin wordt 
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gesteld dat de tijdelijke onderbreking van de bouwactiviteiten wegens 
regen of vorst niet maakt dat een bouwbedrjf client aangemerkt te worden 
als een onderneming waarvan de gewone werktijd minder dan een jaar 
duurt; dat in het bouwbedrijf de vorst een normaal verschijnsel is en dat 
er voor de dagen werkloosheid hypothetisch loon kan worden toegekend; 
dit client zelfs ambtshalve te geschieden, vermits de regeling de openbare 
orde raakt. Een voorziening in verbreking tegen voornoemd arrest wegens 
toepassing van de arbeidsongevallenwet 1971 werd verworpen (Cass., 
19 december 1973, R. W., 1973-1974, 1604). Onder de toepassing van de 
samengeordende wetten heeft het arbeidshof te Luik evenwel beslist dat 
het in de Belgische bouwnijverheid normaal en zelfs gewoon is dat de 
tewerkstelling minder dan een jaar bedraagt, en dat derhalve artikel 6, 
alinea 3 van de samengeordende wetten toepassing vindt; de werkloos
heidsuitkeringen werden dan ook in het basisloon van de getroffene omvat 
(Arbh. Luik, 7 maart 1972, ]. T. T., 1973, 92). De arbeidsrechtbank te 
Namen heeft beslist dat de werkloosheidsuitkeringen in het basisloon 
dienen te worden begrepen alsook de vriesvergoedingen, deze laatsten voor 
zover het aantal dagen de 30 nret overtreft (Arb. Namen, 9 juni 1971, 
]. T. T., 1972, 143). In bepaalde uitspraken werd gesteld dat de werkloos
heid wegens weersomstandigheden in de bouwnijverheid een abnormaal 
verschijnsel is enkel indien de periode langer dan 30 dagen voortduurt; voor 
die dagen worden de werkloosheidsuitkeringen in het basisloon opgenomen 
(Rb. Marche-en-Famenne, 23 november 1972, ]. Liege, 1972-1973, 100; 
Arb. Namen, 9 juni 1971, ]. T. T., 1972, 143). 

Artikel 36 § I van de arbeidsongevallenwet 1971 verschilt gevoelig van 
artikel 6, negende lid van de samengeordende wetten; immers, met de 
nieuwe bepaling wordt een einde gesteld aan het onderscheid dat voorheen 
werd toegepast naargelang de werkonderbreking het gevolg was van een 
al dan niet abnormale werkloosheid. In beide gevallen wordt het hypo
thetisch loon dat client te worden toegevoegd aan het werkelijk verdiende 
loon, voor alle werkloosheidsdagen berekend. Dit hypothetisch loon wordt 
zoals onder de vorige wetgeving berekend door het gemiddeld dagloon 
met het aantal ontbrekende dagen te vermenigvuldigen; daar de weer
verlet- en getrouwheidszegels loon uitmaken, client het hypothetisch loon 
afgeleid te worden uit het werkelijk verdiend brutoloon verhoogd met de 
waarde van de weerverlet- en getrouwheidszegels (Arbh. Brussel, 22 juni 
1972, R. W., 1972-1973. 370; Arbh. Luik, 4 december 1972, R.G.A.R., 
1973, 9006 met noot; Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 22 november 1973, 
R. W., 1973-1974• 2222; Arb. Hasselt, 28 maart 1972, R.G.A.R., 1972; 
8909; idem, 30 mei 1972, R.G.A.R., 1972, 9808; idem, 23 mei 1972, R. W., 
1972-1973. 1064). 

In een duidelijk gemotiveerde uitspraak heeft de arbeidsrechtbank te 
Hasselt gesteld dat de arbeidsongevallenwet twee gevallen voorziet waarin 
verrekening van hypothetisch loon noodzakelijk is; beide gevallen zijn 
duidelijk van elkaar te onderscheiden: het ene heeft betrekking op een 
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onvolledige referteperiode, het andere op een loon dat wegens toevallige 
omstandigheden te laag is. Bij een onvolledige referteperiode moet geassi
mileerd worden zonder voorwaarden; bij onvoldoende beloning gelden 
toevallige omstandigheden als voorwaarde. Afwezigheden die de werk
nemer niet kan verantwoorden, geven aanleiding tot verrekening van 
hypothetisch loon (Arb. Hasselt, I5 oktober I974• R.G.A.R., I975, 9390 
met noot). 

56. - Ziektedagen - Indien de getroffene, alhoewel arbeidsongeschikt in 
de zin van de ziekte- en invaliditeitswetgeving, niettemin in die periode 
arbeid heeft verricht, is er geen aanleiding om, overeenkomstig de geco
ordineerde wetten, het werkelijk loon te vermeerderen met een hypothe
tisch loon (Cass., Io mei I972, Pas., I972, I, 838; Arr. Cass., I972, 847). 
Voor de dagen waarop de getroffene gewaarborgd weekloon heeft ont
vangen, dat minder bedraagt dan zijn normaal loon, moet voor de bere
kening van het basisloon een hypothetisch loon in aanmerking worden 
genomen, en niet het werkelijk uitbetaald loon (Arb. Gent, 5 februari I973, 
R.G.A.R., I973· 9089). 

De berekening van het basisloon van de getroffene die afwezig is geweest 
wegens ziekte en werkloosheid, mag niet door een deskundige worden 
gedaan; de rechter mag immers zijn rechtsmacht niet overdragen (arti
kel I I Ger. W.) en moet de wettelijke bepalingen desbetreffend toepassen 
(Rb. Verviers, 22 maart I972, De Verz., I972, I007). 

57· - Huispersoneel - De berekening van het basisloon voor huisperso
neelsleden heeft aanleiding gegeven tot talrijke menings- en interpretatie
verschillen. De besluitwet van 20 september I945 had immers de toepas
sing van de algemene arbeidsongevallenwet tot deze personeelsleden uit
gebreid, met inbegrip van de bepalingen betreffende de berekening van 
het basisloon. In hoofdzaak kwam het probleem hierop neer : welke be
paling van artikel 6 diende te worden toegepast; het a linea dat betrekking 
had op de tewerkstelling bij tussenpozen (vijfde lid), of datgene dat be
trekking had op de bedrijven met een arbeidsduur van minder dan 8 uur 
per dag (vierde lid) of op de bedrijven met een tewerkstelling van minder 
dan een jaar (derde lid). In de meeste gevallen werd bij tewerkstelling 
van een dienstbode bij tussenpozen, het basisloon van de getroffene over
eenkomstig het vijfde lid van artikel 6 berekend, en deze interpretatie 
werd door het hof van cassatie bevestigd (zie vorig Overzicht, o.c., nr. 7I). 
Het geheel der problemen gesteld i.v.m. de berekening van het basisloon 
van huispersoneelsleden werd in een studie van A. De Maubeuge onder
zocht (Le salaire de base des femmes d journee en matiere d' accidents du 
travail, De Verz., I97I, blz. 5 e.v.). 

Het hof van cassatie heeft erop gewezen dat de rechter duidelijk moet 
stellen of de voordelen in natura toegekend werden op grand van de 
arbeidsovereenkomst of eerder op grand van een genegenheidsband tussen 
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de werkgever en de werkneemster (Cass., 28 april 1971, Pas., 1971, I, 
769; Arr. Cass., 1971, 833). 
Het arbeidshof te Brussel heeft beslist dat, indien de voordelen in natura 
die de werkneemster verdiende, door documenten en andere gegevens 
niet kunnen geschat worden, eventueel toepassing kan worden gemaakt 
van de bepalingen van het K.B. van 16 september 1963 doch dat deze 
voordelen ook in billijkheid door de rechter kunnen worden bepaald (In 
onderhavig geval had de werkneemster een aanzienlijk laag loon in specien 
ontvangen). (Arbh. Brussel, 5 december 1972 na voornoemde Cass., 
28 april 1971, De Verz., 1973, 812). 

AFDELING VI 

BETALING 

§ I. Algemene beginselen 

58. - Beginselen - Onder de toepassing van de gecoordineerde wetten 
waren de vergoedingen uitsluitend ten laste van de werkgever, die in geval 
van verzekering ontslagen was van de betaling ervan. 
Overeenkomstig de arbeidsongevallenwet 1971 hebben de getroffene of 
zijn rechthebbenden daarentegen uitsluitend een verhaal tegen de ver
zekeraar. De getroffene heeft geen verhaal tot betaling tegen de werkgever. 
Indien de verzekeraar die betaling langs de werkgever om doet, doet hij 
dit op eigen risico ; de werkgever is een uitvoeringsagent van de verzeke
raar. De getroffene moet zich wenden tot de verzekeraar, die zich moet 
keren tegen de werkgever om onregelmatig ingehouden sommen terug te 
vorderen (Arb. Gent, 26 februari 1973, R.G.A.R., 1973, 9090). 

Er werd beslist dat, indien de verzekeraar in a.fwachting van de besluiten 
van haar inspectiediensten, voorlopig de eerste kosten betaalt en het schade
geval administratief in orde stelt, dit geen onherroepelijk erkenning van 
haar schuld inhoudt (Rb. Hasselt, 29 juni 1970, R.G.A.R., 1971, 8593). 
Indien de verzekeraar voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer be
taald heeft dan in het deskundig verslag als arbeidsongeschiktheid is vast
gesteld, kan deze verzekeraar de teveel betaalde vergoedingen niet terug
vorderen omdat deze sommen betaald werden overeenkomstig een akkoord 
dat gesloten werd tussen hem en de getroffene (Arb. Namen, 16 januari 
1974, De Verz., 1974, 283). 

Geen enkele wettelijke bepaling laat de rechter toe de wettelijke jaarlijkse 
vergoedingen wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid ,ten 
voorlopige titel'' toe te kennen (Cass., 16 juni 1971, Arr. Cass., 1971, 
1041). 

De uitkeringen wegens arbeidsongeval hebben een persoonlijk karakter 
(Rb. Turnhout, 28 april 1971, R.G.A.R., 1971, 8724). 
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Geen enkele wetsbepaling verplicht de verzekeraar-arbeidsongevallen de 
vergoedingen te koppelen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 
Indien de vergoedingen lager zijn dan het minimum vastgesteld door het 
K.B. 2I december I97I, hebben de getroffene of zijn rechthebbenden 
recht op een aanvullende vergoeding die door het Fonds voor Arbeids
ongevallen wordt gedragen (Arbeidsongevallenwet I 97 I, artikel 58 § I, 7°). 
Deze bijslagen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen. 
De vorderingen die ertoe strekken de verzekeraar te horen veroordelen 
tot indexering van de jaarlijkse vergoedingen en renten worden derhalve 
als ongegrond afgewezen (zie bv. Arb. Brussel, 4 december I973, De Verz., 
I974· 85). 

59· - Intresten - Overeenkomstig artikel 42 van de arbeidsongevallen
wet I97I zijn van rechtswege intresten op de uitkeringen verschuldigd. 
Wat de renten betreft is dit vanaf de eerste dag volgend op het kwartaal 
waarin de renten dienen te worden uitgekeerd en alzo eisbaar zijn. Wat 
de intresten op het kapitaal betreft, deze zouden verschuldigd zijn vanaf 
de datum die in aanmerking werd genomen om de coefficient voor bere
kening ervan te bepalen (Arb. Hasselt, I oktober I974, R.G.A.R., I974, 
937I). 

Inzake arbeidsongevallen kunnen geen vergoedende intresten worden toe
gekend omdat deze een schadevergoeding zijn en dat deze laatste door 
de wettelijk forfaitaire vergoedingen volledig wordt vergoed. De gerechte
lijke intresten dekken geen schade uit het arbeidsongeval maar een schade 
die veroorzaakt is door de vertraging waarmede de wettelijk verschuldigde 
vergoedingen aan de getroffene of diens rechthebbenden betaald werden 
(Arbh. Gent, 2 maart I972, ]. T. T., I972, I37). De vergoedende intresten 
maken deel uit van de schadevergoeding die overeenkomstig artikel I382 
B. W. wordt toegekend. De vergoeding bij arbeidsongeval heeft echter een 
forfaitair karakter die vergoedende intresten uitsluit; wei zijn moratoire 
gerechtelijke intresten verschuldigd vanaf de dag der dagvaarding (Arb. 
Gent, I9 februari I973• R.G.A.R., I973, 9092). 

§ 2. Gedeeltelijke omzetting in kapitaal 

6o. - Termijn voor de aanvraag- In tegenstelling met de samengeordende 
wetten wordt in de arbeidsongevallenwet I97I bepaald dat het verzoek tot 
omzetting van maximum I /3 van de rente in kapitaal op ieder ogenblik, 
ook na de vestiging van het kapitaal, mag worden ingediend (art. 45). 
De vraag of het derde van de rente in kapitaal binnen een bepaalde ter
mijn moest worden gevorderd, werd onder de samengeordende wetten 
niet eenvormig beantwoord. Volgens bepaalde beslissingen kon uit de 
wetgeving niet worden afgeleid dat deze vordering diende te worden inge
steld in de korte periode die loopt vanaf het einde van de herzienings-



termijn tot de datum van starting van het kapitaal tot vestiging van de lijf
rente (maximum een maand); de vordering kon worden ingesteld zelfs 
nadat de verzekeraar het kapitaal tot vestiging van de rente gestort had 
(Vred. Boom, 28 februari 1968, R.G.A.R., 1971, 8672: na weigering van 
de getroffene; Arb. Brussel, II april 1972, ]. T. T., 1972, 206). In andere 
beslissingen daarentegen werd gesteld dat de vestiging van de rente als 
betaling geldt, en dat de getroffene of diens rechthebbenden het kapitaal 
vanaf dat ogenblik niet meer kunnen vorderen (Rb. Antwerpen, 13 fe
bruari 1969, R.G.A.R., 1972, 8912, hervormt hogervermelde beslissing 
van het Vred. Boom, 28 februari 1968, gecit.). Het derde van het rente
kapitaal kan zeker niet v66r het einde van de herzieningstermijn worden 
gevorderd (Arbh. Brussel, 29 maart I97I, ]. Liege, I970-I97I, 279). 

6r. - T oekenning - Het is de taak van de rechter na te gaan of het belang 
van de getroffene eerder in de uitbetaling van x/3 van de rente in kapitaal 
dan in de levenslange ontvangst van de volledige rente ligt. De rente is 
immers vatbaar noch voor beslag noch voor afstand; het uitgekeerde kapi
taal is daarentegen niet beschermd. 

De uitkering van I /3 van de rente in kapitaal wordt daarom geweigerd 
indien er gevaar voor verkwisting bestaat (Arb. Brussel, 27 april I97I, 
De Verz., I97I, 713 met noot), of indien een zwaar getroffene jorige werk
nemer - so. % blijvende arbeidsongeschiktheid - geen enkele motivering 
voor de aanvraag van het kapitaal aanvoert (Arbh. Luik, 23 september 
I97I, bevestigt arb. Luik, 24 februari 197I, De Verz., 1972, 967). 
De omzetting van I/3 van de rente in kapitaal werd toegestaan op grand 
van verschillende overwegingen, waarbij het belang van de getroffene of 
diens rechthebbenden telkens vastgesteld werd. In sommige beslissingen 
werd het gevorderde kapitaal onder toekenningsvoorwaarden toegekend, 
zoals bvb. het vertonen van kwijtschriften i.v.m. bouwwerken ingeval deze 
werken op het ogenblik van de aanvraag nog niet uitgevoerd waren (zie 
Arb. Bergen, 3I maart I97I, De Verz., 197I, 707; R.G.A.R., I972, 8894). 
Tevens werd beslist dat de rechtbank geen controlemaatregelen i.v.m. het 
gebruik van het kapitaal kan bevelen, noch waarborgen opleggen voor het 
gebruik van de gelden; dat zij evenwel kan beslissen dat het kapitaal in 
opeenvolgende schijven zal worden betaald op vertoon van facturen m.b.t 
de uit te voeren werken; dat dit des te meer geldt wanneer de getroffene 
zich hiermede akkoord heeft verklaard (Arb. Bergen, 3 I maart 197I, 
R.G.A.R., I972, 8894). 

62. - Tarief- Overeenkomstig de W.A.0.-197I en diens uitvoerings
besluiten wordt het kapitaal ter waarborging van de uitbetaling van de 
renten voor blijvende arbeidsongeschiktheid volgens een ander tarief be
rekend dan datgene dat gebruikt werd onder de toepassing van de samen
geordende wetten. 
Over de vraag volgens welk tarief het derde van de rente in kapitaal met 
mgang van I januari I972 diende te worden berekend, heeft een tijdlang 



onzekerheid geheerst. In bepaalde uitspraken werd gesteld dat het tarief 
diende te worden toegepast dat in voege was bij het verstrijken van de 
herzieningstermijn (Arb. Brussel, 7 november I972, ]. T., I972, 750; 
idem, I7 april I973, R.G.A.R., I973, 909I). In andere beslissingen werd 
gesteld dat de wet van I97I onmiddellijk toepassing vindt en dat het 
kapitaal dat na I januari I972 gevestigd of betaald wordt, overeenkomstig 
de bepalingen van deze wet client te worden berekend (Arb. Brussel, 
II januari I972, ]. T. T., I973. 79; Arb. Brussel, rr april I972, ]. T. T., I972, 
206; Arb. Brussel, 7 juli I972, ].T., I972, 6o9; Arb. Brussel, 22 maart 
'I972, ].T.T., I973, 76. In een arrest van 6 februari I974 heeft het hofvan 
cassatie beslist dat, behoudens andersluidende bepalingen het kapitaal ter 
waarborging van de uitbetaling van de rente voor blijvende arbeidsonge
schiktheid gevestigd wordt overeenkomstig het tarief toepasselijk op 
het ogenblik dat de vestiging in werkelijkheid geschiedt, ongeacht de 
termijn binnen welke de vestiging krachtens de wet diende te gebeuren. 
De berekening van een derde van de waarde van de renten in kapitaal 
client te geschieden volgens hetzelfde tarief dat voor de vestiging van het 
kapitaal geldt en niet volgens het tarief dat van toepassing was bij het 
verstrijken van de herzieningstermijn. lndien het kapitaal op I januari 
I972 nog niet gevestigd was behoort het kapitaal overeenstemmend met, 
een derde van de rentewaarde te worden berekend overeenkomstig de 
tarieven die vanaf I januari I972 op grand van de arbeidsongevallenwet 
I97I van toepassing zijn (Cass., 6 februari I974· Pas., I974. I, 586; Arr. 
Cass., I974• 6I2; - In dezelfde zin: Arbh. Luik, afd. Hasselt, I5 no
vember I973, De Verz., I975, 693 met noot; R.G.A.R., I974, 9257 met 
noot; Arb. Brussel, II april I972, ]. T. T., I972, 206). 

Deze aangelegenheden scheppen geen toestand welke het optreden van 
ambtswege van het openbaar ministerie overeenkomstig artikel I38 Ger. 
W. rechtvaardigt (Cass., I2 februari I975, De Verz., I975, 698 met noot). 

AFDELING VII 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

§ 1. Ongeval veroorzaakt door de werkgever, zijn lasthebbers of 
aangestelden 

63. - Arbeidsongeval - Overeenkomstig artikel 46 § I, van de arbeids
ongevallenwet I97I, waarin beginselen neergelegd in artikel I9 van de 
gecoordineerde wetten opgenomen zijn, kan de getroffene geen verhaal 
in gemeen recht uitoefenen tegen de werkgever en diens lasthebbers en 
aangestelden, tenzij het ongeval opzettelij:k veroorzaakt werd. Voor de toe
passing van deze beginselen is vereist dat degene die het arbeidsongeval 



onopzettelijk veroorzaakt heeft, als werkgever, lasthebber of aangestelde 
kan worden aangemerkt. 

In de praktijk wordt deze vraag meestal gesteld in het geval van gede
tacheerde werknemers. Immers, het gebeurt regelmatig dat werknemers 
door hun werkgever tijdelijk ter beschikking van een andere werkgever 
worden gesteld voor de uitvoering van bepaalde taken. Het antwoord op 
de vraag welke verzekeringsmaatschappij in geval van arbeidsongeval de 
wettelijke vergoedingen verschuldigd is, is ondergeschikt aan het ant
woord op de vraag, wie op het ogenblik van het ongeval de ,werkgever" 
van de getroffene was, en welke de juridische toestand t.a.v. deze werk
gever was van degene die voor het ongeval aansprakelijk was. In arresten 
van 12 januari 1971 en van 3 maart 1971 stelt het hof van cassatie dat 
de werkgever die de werknemer van een andere werkgever ontleend heeft 
zonder zelf een arbeidsovereenkomst met deze werknemers af te sluiten, 
geen ,ondernemingshoofd" wordt in de zin van artikel 19, derde lid van 
de samengeordende wetten; de aansprakelijkheid van de ontlener wordt 
derhalve beheerst door de bepalingen van het gemeen recht (Pas., 1971, 
I, 432; Pas., 1971, I, 603 met noot; Arr. Cass., 1971, 450; Arr. Cass., 
1971, 636). 

Wat de draagwijdte van het begrip aangestelde betreft, heeft dit begrip 
dezelfde draagwijdte als in artikel 1384 B.W. (Rb. Charleroi, II juni 1971, 
De Verz., 1971, 926). In een arrest van 21 april 1971 heeft het hof van 
cassatie evenwel gesteld dat uit het bestaan van een arbeidsovereenkonist 
niet mag afgeleid worden dat de arbeider steeds als aangestelde van zijn 
werkgever handelt ; dat de aanstelling in feite moet beoordeeld worden 
en dat arbeiders onder het gezag, de leiding en het toezicht kunnen staan 
van de persoon bij wie zij tijdelijk waren tewerkgesteld (Cass., 21 april 
1971, f. T. T., 1974, u8). Ook werd erop gewezen dat het begrip ,aange
stelde" toepassing vindt, ook al bestaat er geen arbeidsovereenkomst doch 
wel een arbeidsverhouding tussen personen die met werkgever en werk
nemer zijn gelijkgesteld (Corr. Rb. Turnhout, I7 december 1973 en Brus
sel, 12 november 1974, De Verz., 1974, 8o7). Dit is het geval wanneer 
de zoon als bestuurder van de bestelwagen van zijn vader en in uitvoering 
van een opdracht die verband houdt met het bedrijf, werkzaam is, al is 
hij bediende in een ander bedrijf. Immers, het begrip ,aangestelde" onder
stelt het bestaan van een band van ondergeschiktheid, maar niet nood
zakelijk dat van een arbeidsovereenkomst (Cass., 22 november 1965, Pas., 
1966, I, 381; Brussel, 18 maart 1970, De Verz., 1971, 910). 

64. - Ongevallen op de weg naar en van het werk - Het beginsel, neer
gelegd in de gecoordineerde wetten sedert 1964, volgens hetwelk de ge
troffene van een niet-opzettelijk ongeval op de weg paar en van het werk 
overkomen, het recht heeft een burgerrechttelijke vordering in te stellen 
tegen de werkgever of diens aangestelden, werd in de arbeidsongevallen
wet van 1971 overgenomen (artikel 46). 
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Voor de toepaasing van deze beginselen client evenwel duidelijk te worden 
gesteld dat het ongeval geen arbeidsongeval is doch een ongeval overkomen 
op de weg naar en van het werk (Cass., 7 december I970, Pas., I97I, I, 
3 I6; Arr. Cass., I97I, 336). 

65. - Verhaalrecht van de verzekeringsmaatschappij - De vraag is of de 
verzekeraar-arbeidsongevallen een rechtstreekse vordering in gemeen recht 
heeft tegen de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van degene die 
het ongeval heeft veroorzaakt. Het hof van cassatie heeft in verscheidene 
arresten gesteld dat de verzekeraar-arbeidsongevallen geen rechtsvordering 
kan instellen noch tegen de werkgever (zijn verzekerde dus) noch tegen 
diens verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, omdat eenzelfde persoon 
t.a.v. eenzelfde verzekeraar en voor eenzelfde schadegeval niet tegelijker
tijd de verzekerde en t.o.v. de verzekering een derde kan zijn (Zie Cass., 
IS maart I97I, verbreekt Brussel, I9 april I968 en 2I november I969, 

. De Verz., I972, 37 met noot; Pas., I97I, I, 646; Arr. Cass., I97I, 672; 
Cass., I2 juni I973, Pas., I973, I, 944, Arr. Cass., I973, 990; Brussel, 
9 december I97I, ]. T., I973, 446). De werkgever kan derhalve niet ver
plicht worden aan de verzekeraar-arbeidsongevallen de vergoedingen terug 
te betalen die deze laatste aan de getroffene in zijn plaats heeft betaald. 

In een arrest van I4 maart I974 heeft het hof van cassatie zich uitgespro
ken over het verhaal van de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen een werk
gezel van de getroffene die aansprakelijk was voor het ongeval op de 
arbeidsweg overkomen. Het hof heeft beslist dat hogervermelde begin
selen niet gelden t.a.v. de werkgezel en van diens verzekeraar burgerlijke 
verantwoordelijkheid; deze laatsten bevinden zich immers in een andere 
toestand dan de werkgever. De getroffene beschikt dus over een recht
streekse vordering tegen zijn werkgezel die voor het ongeval verantwoor
delijk is, alsook tegen diens verzekeraar burgerlijke verantwoordelijkheid 
(Cass., I4 rnaart I974. Pas., I974, I, 729; Arr. Cass., I974. 782; Gent, 
9 juni I975, hervormt Rb. Gent, 28 juni I972, De Verz., I975, 449; Rb. 
Antwerpen, IS maart I973• bevestigd door Antwerpen, I7 april I975. 
De Verz., I975, 4I I). 

§ 2. Ongeval veroorzaakt door een derde 

66. - Vergoeding in gemeen recht - lndien het arbeidsongeval door een 
derde werd veroorzaakt, kan de getroffene schadevergoeding in gemeen 
recht vragen. Een deskundige kan worden aangesteld door de burgerlijke 
rechtbank. Zie daarover meer in ,Les expertises medicales en droitcom
mun", Travaux de la Conference libre duJeune Barreau de Liege, R.G.A.R. 
1973, 9146). Een deskundig onderzoek waaraan de verantwoordelijke derde 
vreemd is gebleven en die plaats heeft gevonden in het raam van de be
trekkingen tussen de getroffene en de verzekeraar, is aan deze derde niet 
tegenstelbaar (Rb. Luik, 4 december I968, De Verz., 1971, 209). 



Indien het verlies aan arbeidsgeschiktheid en aan concurrentievermogen 
van de getroffene op de arbeidsmarkt met nauwkeurigheid kan worden 
vastgesteld, client de schade in gemeen recht op deze grondslag te worden 
berekend, rekening gehouden evenwel met de bijzondere kenmerken eigen 
aan de schadeloosstelling volgens dit recht; in dergelijk geval mag de ver
goeding niet ex aequo et bono worden vastgesteld (Rb. Brussel, 28 januari 
I97I, De Verz., I97I, 225). 

67. - Arbeidsongevallenvergoeding - De getroffene mag niet minder ont
vangen dan de vergoeding die in de arbeidsongevallenwetgeving is voor
zien. Indien het bedrag van de vergoedingen die in gemeen recht werden 
toegekend aan het slachtoffer van een arbeidsongeval door een derde ver
oorzaakt, lager is dan het bedrag van de arbeidsongevallenvergoedingen, 
kan de getroffene het overblijvend deel van de wettelijke vergoedingen 
van de verzekeraar-arbeidsongevallen vorderen. 

68. - Keuze van de getroffene - De vraag of het keuzerecht waarover de 
getroffene krachtens de bepalingen van de gecoi:irdineerde arbeidsongevallen 
wetten beschikte, en dat hem toeliet zich in geval van burgerlijke aanspra
kelijkheid van een derde ofwel tegen deze laatste ofwel tegen de verzeke
raar-arbeidsongevallen te richten, onder de W.A.0.-I97I toepassing vindt, 
wordt betwist. De reden hiervan is het artikel 46 § 2 van deze wet, dat 
een nieuwe bepaling inhoudt en waarin is gesteld dat de verzekeraar ver
plicht is de wettelijke vergoedingen te betalen, onverminderd de bepalingen 
van § I van dit artikel. In de rechtsleer wordt gesteld dat zowel de wettekst 
als de voorbereidende werkzaamheden aan duidelijkheid ontbreken. Zie 
bvb. Vandeur, M., De Arbeidsongevallen, Tongeren, I973, 23I; Ver
hofstadt, M., De nieuwe arbeidsongevallenwet van IO april I97I, R.W., 
I97I-I972, 977; Theunissen, M., noot, R. W., I97I-I972, I2I9. In de 
rechtspraak wordt in de meeste gevallen gesteld dat de arbeidsongevallen
wet I 97 I het keuzerecht van de getroffene niet afgeschaft heeft en dat 
deze derhalve vrij is ofwel de arbeidsongevallenvergoedingen ofwel de 
vergoedingen in gemeen recht te vorderen; de eerste worden gevorderd 
van de verzekeraar-arbeidsongevallen, de anderen van de aansprakelijke 
derde. Onder de samengeordende wetten kon de getroffene ook de werk
gever aanspreken, hetgeen volgens de bepalingen van de nieuwe wet prin
cipieel niet meer mogelijk is, tenzij in de gevallen voorzien in artikel 46 
van de wet. De burgerlijke vordering van de getroffene is dus a priori 
niet beperkt tot het verschil tussen de volledige schade en de wettelijke 
arbeidsongevallenvergoedingen (Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 26 ok
tober I972, R. W., I973-I974• 6I2; Corr. Rb. Hasselt, 29 november I973, 
in een uitvoerig gemotiveerde beslissing, R.G.A.R., I974, 92I3 met noot; 
R.W., I973-I974, 2II3). Volgens de arbeidsrechtbank te Charleroi kan 
de getroffene een geding v66r de arbeidsrechtbank aanhangig maken zelfs 
indien hij tevoren een verhaal op grand van het gemeen recht voor de 
burgerlijke rechtbank heeft ingediend; in dergelijk geval kan de arbeids-
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rechtbank, op grand van het verschil in de schatting van de arbeidsonge
schiktheid naar burgerlijk- of naar arbeidsongevallenrecht, zelf een genees
heer-deskundige aanstellen, zelfs na aanstelling van een dergelijke des- , 
kundige door de rechtbank van eerste aanleg (Zie Arb. Charleroi, I I maart 
I97I, De Verz., I97I, 433 met noot waarin deze stelling bekritiseerd wordt). 
In de motivering van sommige beslissingen wordt gesteld dat het keuze
recht niet afgeschaft is maar dat het beperkt is tot de vergoedingen die 
door de arbeidsongevallenwet niet gedekt zijn (Brussel, 9 mei I973, De 
Verz., 1973, I07I met noot; Rb. Luik, 3 september 1973, De Verz., 1973, 
ro83; - Zie daarover meer in Mahieu, M., A propos de !'option de Ia 
victime d' un accident du travail imputable a un tiers entre l' indemnisation 
de droit commun et l'indemnisation forfaitaire, ]. T., 1974, 688). Wat de 
toepassing van deze bepalingen betreft heeft het hof van cassatie in I975 
gesteld dat artikel 46 § 2 alinea r van de arbeidsongevallenwet I97I een 
nieuwe aansprakelijkheidsregel heeft ingesteld en dat het derhalve geen 
toepassing vindt op de vergoeding van de schade welke voortspruit uit 
arbeidsongevallen die overkomen zijn v66r de inwerkingtreding van deze 
wet (Cass., r8 maart 1975, Pas., 1975, I, 735; Arr. Cass., 1975, 8I2). 
In een wetsvoorstel tot wijziging van de W.A.O.-r97I is bepaald dat 
getroffene of diens rechthebbenden geen keuze hebben (Kamer B.Z. I974, 
Ged. St. nr. 203/I en 203/2). 

69. - Verbod van samenvoeging - De wetgeving bepaalt dat de gemeen
rechtelijke schadevergoeding voor eenzelfde schade niet mag gecumuleerd 
worden met de forfaitaire vergoedingen. Dit beginsel, dat in artikel I9 
van de gecoordineerde wetten was neergelegd, werd in artikel 46 § 2 van 
de W.A.O.-I97I opgenomen. Het hof van cassatie heeft dit beginsel her
haaldelijk in herinnering gebracht (Vb. Cass., 4 december 1972, Pas., 
1973, I, 32I; Cass., 30 september 1974, Pas., I975, I, 120; Arr. Cass., 
1975, 132; zie oak Carr. Rb. Hasselt, 29 november I973, R.G.A.R., 1974, 
9213; Brussel, 4 mei 1971 en 8 juni I97I, Pas., 1971, II, 246). 

De schadevergoeding die in gemeen recht aan de overlevende echtgenote 
van de getroffene in eigen naam wordt toegekend, dekt niet dezelfde schade 
als deze die gedekt wordt door de arbeidsongevallenrente voor de minder
jarige kinderen van de getroffene (Cass., Io mei 1972, Pas., 1972, I, 834; 
Arr. Cass., 1972, 842). 

De arbeidsongevallenvergoedingen beogen de schade te vergoeden die de 
getroffene ten gevolge van het arbeidsongeval door het verlies of de ver
mindering aan economische waarde op de arbeidsmarkt levenslang zal 
lijden. Wegens bet verbod van cumulatie moet het kapitaal dat in gemeen 
recht voor dezelfde schade en voor dezelfde levensduur toegekend wordt, 
worden vergeleken met het kapitaal dat overeenkomstig de arbeidsonge
vallenwet toegekend wordt; het verschil tussen beide kapitalen moet wor
den berekend. Indien de rechter aan de getroffene vergoedende intresten 
op de vergoedingen heeft toegekend vanaf de dag van bet ongeval tot aan 



de datum waarop een burgerlijke vordering tegen de aansprakelijke derde 
werd ingediend, en anderzijds gerechtelijke intresten op dezelfde bedragen 
toekent vanaf deze laatstvermelde datum, dienen deze gerechtelijke intres
ten als vergoedende intresten te worden beschouwd (Cass., 22 juni 1971, 
Pas., 1971, I, 1020; Arr. Cass., 1971, 1073; R.G.A.R., 1972, 8922 met 
noot). 

Voor de berekening van het bedrag dat de verzekeraar-arbeidsongevallen 
aan de getroffene verschuldigd is, nadat deze laatste door de derde aan
sprakelijke in gemeenrecht vergoed werd, client volgens een ruime recht
spraak het rentekapitaal volgens barema E te worden berekend; het barema 
F geldt enkel voor de berekening van het kapitaal dat aan de getroffene 
of diens rechthebbenden betaald wordt (Arb. Brussel, 10 december 1974, 
R.G.A.R., 1975, 9430; idem, 9 november 1971, R.G.A.R., 1972, 8827). 
De verminderde arbeidsongevallenvergoeding moet volgens die beslis
singen als volgt worden berekend : 

- het kapitaal moet volgens de arbeidsongevallenwetgeving worden be
rekend (jaarlijkse vergoeding berekend op basisloon en graad blijvende 
arbeidsongeschiktheid vermenigvuldigd met het coefficient van ba
rema E); 

- het kapitaal dat in gemeen recht werd toegekend moet worden afge-
- tro~~_en _van het kapitaal berekend volgens de arbeidsongevallenwet-

geving; 

- het bekomen saldo in jaarlijkse vergoedingen omzetten door het te delen 
met het coefficient van barema E. 

Anders:Arb. Brussel, 19 april 1974, R.G.A.R., 1975, 9429 (de zetel was 
anders samengesteld); ook Arb. Hasselt, 26 september 1972 (R.G.A.R., 
1973, 9088 met noot). Voornoemd vonnis van Hasselt werd op dat punt 
verbroken door het arbeidshof te Luik, afd. Hasselt, 20 december 1973, 
R.G.A.R., 1974, 9278. In een arrest van 18 juni 1975 heeft het hof van 
cassatie voornoemd arrest van het arbeidshof te Luik afd. Hasselt ver
broken omdat het de wiskundige reserve en het daarmee verband houdend 
barema E betrokken had bij de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Het 
hof van cassatie heeft gesteld dat de arbeidsongevallenwet 1971 en de uit
voeringsbesluiten een barema E voorzien voor het berekenen van de te 
vestigen rentekapitalen en wiskundige reserves, en een barema F voor het 
berekenen ·van de kapitalen betaalbaar aan de getroffenen of rechtheb
benden; dat de arbeidsongevallenrente die overeenstemt met de schade
vergoeding die in gemeen recht werd toegekend, moet worden berekend 
aan de hand van barema F. Het bedrag van de wiskundige reserve zal 
moeten overeenstemmen met de rente verschuldigd op grond van de ar
beidongevallenwet doch verminderd met de rente waaraan het gemeen
rechtelijk kapitaal volgens barema F beantwoordt; op het saldo en over
eenkomstig barema E zal de wiskundige reserve worden berekend (Cass., 
18 juni 1975, Arr. Cass., 1975, IIII). 



Het verbod van samenvoeging van de arbeidsongevallenvergoedingen met 
de gemeenrechtelijke vergoedingen wegens aansprakelijkheid betreft noch 
het instellen van twee onderscheiden vorderingen noch het verkrijgen van 
twee onderscheiden titels. De wet verbiedt enkel het bekomen van twee 
onderscheiden vergoedingen die dezelfde schade dekken, wat slechts be
reikt wordt door, voor een zelfde schade, de twee onderscheiden titels uit 
te voeren (Arbh. Brussel Afd. Antwerpen, 26 oktober 1972, R. W., 1973-
1974, 612). In deze beslissing wordt toepassing gemaakt van de samen
geordende wetten en wordt derhalve niet gehandeld over de betwisting 
m.b.t. het keuzerecht van de getroffene. 

De schadevergoeding die toegekend wordt wegens verlies aan fysische 
geschiktheid die door de getroffene bij extraprofessionele activiteiten ge
bruikt werd, dekt niet dezelfde schade als deze die door de forfaitaire 
uitkeringen wordt vergoed ; hetzelfde geldt voor de schadevergoeding 
wegens smart en leed (morele schade); de wettelijke bepaling die de cu
mulatie der vergoedingen verbiedt, vindt in dergelijke gevallen bijgevolg 
geen toepassing; de verzekeraar kan deze schadevergoedingen bijgevolg 
van de getroffene niet vorderen (Cass., 31 maart 1969, De Verz., 1971, 675). 
Hetzelfde geldt wat betreft de geschiktheid van de getroffene om na de 
pensioengerechtigde leeftijd post-professionele activiteiten te verrichten; 
de schadevergoeding die toegekend wordt wegens verlies aan dergelijke 
geschiktheid mag door de getroffene integraal worden behouden, en de 
verzekeraar kan op deze bedragen geen aanspraak maken, evenmin als 
op de vergoeding voor morele schade (Cass., 30 september 1974, Pas., 
1975, I, 120; Arr. Cass., 1975, 132; R.G.A.R., 1975, 9406 met noot; 
Luik, 17 oktober 1972, Pas., 1973, II, 25, ]. Liege, 1972-1973, 33; Rb. 
Brussel, 23 februari 1971, De Verz., 1971, 697). 

In geval de derde gedeeltelijk aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, 
heeft de getroffene voor de arbeidsongeschiktheden recht op een bedrag 
gelijk aan de volledige schadevergoeding, die door de derde verschuldigd 
is, alsook op het gedeelte van de forfaitaire ve-rgoedingen welke de schade 
dekt die niet ten laste valt van deze derde en die door de werkgever of 
diens verzekeraar moet gedragen worden. Indien de getroffene de volledige 
forfaitaire vergoedingen ontvangen heeft, kan hij van de derde enkel het 
verschil vragen tussen de gemeenrechtelijke vergoedingen die overeen
stemmen met de aansprakelijkheidsgraad van de derde, en het gedeelte 
der forfaitaire vergoedingen dat overeenstemt met de aansprakelijkheids
graad van de derde (Cass., 13 juni 1972, Pas., 1972, I, 938; Arr. Cass., 
1972, 954). Derhalve, indien de getroffene voor 1/3 aansprakelijk is voor 
het arbeidsongeval en hij in gemeenrecht vergoed werd, heeft hij overeen
komstig de gecoordineerde wetten (artikel 19) recht op 1/3 van de arbeids
ongevallenrente vermeerderd met de rente die voortvloeit uit het eventueel 
verschil tussen de gekapitaliseerde waarde van 2/3 van de arbeidsonge
vallenrente en de door de mede-aansprakelijke derde betaalde som. Deze 
beginselen gelden zelfs indien de graad van blijvende arbeidsongeschikt-
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heid hoger ligt in arbeidsongevallenrecht dan in burgerlijk recht; in derge
lijk geval kan de getroffene geen aanspraak maken op een arbeidsonge
vallenrente voor het verschil tussen beide graden van ongeschiktheid 
(Arbh. Gent, 17 januari 1974, De Verz., 1975, 97 met noot). 
Gezien het verbod van cumulatie moet de rechter nagaan of de schade 
die in gemeenrecht vergoed werd, al is het gedeeltelijk, niet dezelfde is 
als die waarvoor de getroffene arbeidsongevallenvergoedingen vordert 
(Arb. Mons, 6 januari 1971, ].T.T., 1971, 101; Vred. Boussu, 19 oktober 
1971, ]. T., 1972, 87). 

70, - Subrogatie - Overeenkomstig artikel 22 van de verzekeringswet 
(u juni 1874) treedt de verzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft 
betaald, in alle recht~n die de verzekerde werkgever t.o.v. de aansprake
lijke derde op grond van deze schade heeft. En overeenkomstig de be
palingen van de samengeordende wetten (artikel 19, achtste lid) kon de 
werkgever, op eigen risico, de vordering van de getroffene tegen de aan
sprakelijke derde zelf instellen. In verband met de vordering die de ver
zekeraar tegen de aansprakelijke derde kon instellen, heeft het hof van 
cassatie gesteld dat het geen rechtstreekse vordering geldt, doch een subro
gatoire vordering (Cass., 3 februari 1967, Pas., 1967, I, 678). Deze subro
gatoire vordering kon door de verzekeraar-arbeidsongevallen ook tegen 
de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de derde worden uitge
oefend (Luik, 17 oktober 1972, Pas., 1973, II, 25). lngevolge de hoger
vermelde dubbele indeplaatsstelling behoorde de rechtsvordering van de 
getroffene tegen de aansprakelijke derde toe aan de verzekeraar die de 
vergoedingen betaald had. 

De W.A.0.-1971 heeft het aangaan van een verzekeringsovereenkomst 
voor de werkgever verplichtend gesteld (art. 49); diens betaalplicht is 
daarentegen uit de wetgeving verdwenen; de dubbele subrogatie is meteen 
ook verdwenen m.d.v. dat de werkgever niet meer in de rechten van de 
getroffene of diens rechthebbenden zal treden. 

Het hof van cassatie heeft erop gewezen dat, ingeval van subrogatie, de 
verzekeraar-arbeidsongevallen het recht uitoefent dat de getroffene of diens 
rechthebbenden in gemeen recht heeft; de rechtsregelen die dergelijke 
vordering beheersen zijn derhalve deze van het burgerlijk recht, en zij 
raken niet de openbare orde (Cass., 24 oktober 1972, Pas., 1973, I, 187; 
Arr. Cass., 1973, 188). 

Het hof heeft er ook op gewezen dat, indien voor de kinderen van de ge
troffene geen schadevergoeding in gemeen recht van de derde aansprake
lijke gevorderd wordt, de verzekeraar die de renten aan deze kinderen 
betaalt niettemin gerechtigd is de subrogatoire vordering tegen deze derde 
in te stellen (Cass., 10 mei 1972, Pas., 1972, I, 834, Arr. Cass., 1972, 842). 

De verzekeraar-arbeidsongevallen die de wettelijke vergoedingen betaald 
heeft aan het slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk 
door een aangestelde veroorzaakt, is gesubrogeerd in de rechten van de 
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getroffene; t.a.v. de verzekeraar gemeen recht kan hij derhalve de dekking 
inroepen welke toegekend wordt door deze laatste aan de aangestelde in 
zijn hoedanigheid van verzekerde. Is derhalve onwettig de beslissing die 
het verhaal niet ontvankelijk verklaart op grond van de overweging dat 
aileen de werkgever van de aangestelde als verzekeringsnemer in gemeen
recht client te worden beschouwd (Cass., 28 januari 1975, Pas., 1975, I, 
552; Arr. Cass., 1975, 596). 

De rechten van de verzekeraar zijn evenwel beperkt tot datgene dat de 
getroffene in gemeen recht had mogen vorderen (Rb. Antwerpen, 4 april 
1974, De Verz., 1974, 539 met noot). 

Overeenkomstig artikel 47 van de arbeidsongevallenwet 1971 kan de ver
zekeraar in de rechten van de getroffene treden tegen de aansprakelijke 
derde tot beloop van wat hij heeft betaald en van een bedrag gelijk aan 
het kapitaal dat de waarde van de jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding 
of rente vertegenwoordigt. Het kapitaal dat de waarde van de jaarlijke 
vergoeding uitmaakt stemt overeen met de voorlopige wiskundige reserve; 
het kapitaal dat de waarde van de rente uitmaakt stemt overeen met de 
definitieve wiskundige reserve. Overeenkomstig artikel 19 van de samen
geordende wetten kon de verzekeraar zijn verhaalrecht pas uitoefenen nadat 
de wiskundige reserve definitief was geworden. De onzekerheid omtrent 
de draagwijdte van de nieuwe bepaling heeft voor gevolg dat de recht
spraak verdeeld is. In bepaalde beslissingen wordt de vordering van de 
verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de aansprakelijke derde wegens be
taling van de voorlopige wiskundige reserve, afgewezen (Corr. Rb. Luik, 
8 januari 1973, De Verz., 1974, 59 met noot). In andere beslissingen wordt 
gesteld dat artikel 47 van de arbeidsongevallenwet 1971 het verhaalrecht 
van de verzekeraar uitgebreid heeft tot het kapitaal dat de waarde van de 
jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt; de vestiging ervan wordt 
met betaling gelijkgesteld (Antwerpen, 24 maart 1975, R. W., 1975-1976, 
687; idem, 15 april 1975, De Verz., 1975, 445, bevestigt Rb. Antwerpen, 
22 november 1973, De Verz., 1974, 81; Arb. Antwerpen, 4 april 1974, 
De Verz., 1974, 539 met noot; Corr. Rb. Charleroi, 30 januari 1975, 
]. T. T., 1975, 140, met noot). 

Wat het tarief betreft volgens hetwelk de voorlopige wiskundige reserve 
client te worden berekend, nl. barema E ofF, werd door het arbeidshof 
te Brussel beslist dat het het barema F is ( dus het barema zonder de last 
om de dienst van de renten te betalen) omdat de getroffene nooit van deze 
last kan genieten; deze last dekt kosten die de getroffene niet moet drag en 
(Arbh. Brussel, 19 juni 1973 en 17 oktober 1973, T.S.R., 1973, 376 met 
noot; Corr. Rb. Charleroi, 30 januari 1975, De Verz., 1975, 435 met noot; 
]. T. T., 1975, 140 met noot). 

71. - Dading tussen slachtoffer en verantwoordelijke derde - Sedert lang 
wordt in de rechtspraak aanvaard dat dadingen en verzakingen tussen 
het slachtoffer van een arbeidsongeval en de verantwoordelijke derde 
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aangegaan, en die betrekking hebben op de schade die door het forfait 
gedekt is, niet tegenstelbaar is aan de verzekeraar (Luik, I9 maart I973, 
R.G.A.R., I973, 9I43; Pas., I973, II, I I8; Rb. Luik, 4 december I968, 
De Verz., I97I, 209; Rb. Antwerpen, 4 april I974, De Verz., I974, 539). 
Hetzelfde beginsel geldt wat betreft de dadingen die onder de toepassing 
van de samengeordende wetten aangegaan werden tussen de werkgever 
en derden. Het gold bvb. indien de werkgever in een overeenkomst be
dongen had te verzaken aan alle vorderingen tot schadevergoeding (zie 
Gent, IS maart I974, R. W., I973-I974• 2507). 

§ 3. Ongeval door de getroffene opzettelijk veroorzaakt 

72. - Beginselen - Overeenkomstig artikel 48 van de arbeidsongevallen
wet-I97I, zijn de forfaitaire vergoedingen niet verschuldigd indien het 
ongeval door de getroffene opzettelijk veroorzaakt werd. Dit beginsel gold 
reeds onder de gecoordineerde wetten. Een opzettelijk ongeval is een onge
val dat door de dader gewild werd ; het volstaat niet dat deze laatste een 
zware fout of een zeer zware onvoorzichtigheid begaan heeft: hij moet het 
ongeval gewild hebben (Arb. Brussel, 22 oktober I974, R.G.A.R., I975, 
9407). 
De werknemer die tijdens het werk in overmate alcohol gedronken heeft 
en daardoor gestorven is, werd geacht het ongeval niet opzettelijk te hebben 
veroorzaakt (Arb. Hoei, 3-no\l'ember I9'JI, R.G.A.R., 1:972, 8766). 

HooFDSTUK III 

DE VERZEKERING 

AFDELING I 

ALGEMENE BEGINSELEN 

73. - Algemeenheden - In tegenstelling met de beginselen neergelegd in 
de samengeordende arbeidsongevallenwetten, bepaalt de W.A.0.-I97I 
dat de werkgever verplicht is een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan 
( artikel 49). 
Onder de toepassing van de samengeordende wetten was de werkgever 
die geen verzekering tegen arbeidsongevallen had aangegaan, aansprakelijk 
t.a.v. de getroffene en diens rechthebbenden (Cass., 27 oktober I97I, Pas., 
1972, I, I98; Arr. Cass., I972, 2I7). In een geval waarin twee N.Y.'s met 
zelfde maatschappelijke zetel, zelfde maatschappelijk doel en ongeveer 
zelfde benaming, personeel in dienst hadden, en dat slechts 1 der ven-
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nootschappen een arbeidsongevallenverzekering aangegaan had, werd be
slist dat de geschapen verwarring niet voor gevolg had dat de verzekering 
zich tot het personeel van beide vennootschappen uitst:r;ekte. Vorderingen 
door een der N.V.'s tegen de verzekeraar van de andere maatschappij 
gericht, werden in een uitvoerig gemotiveerde beslissing afgewezen (Rb. 
Antwerpen, r6 december 1970, bevestigd door Brussel, 19 januari 1973, 
De Verz., 1973, 8r9). 
In rechtsleer, zie: Gilot, P ., Verzekering van arbeidsongevallenrisico' s bij 
opdrachten in het buitenland, R. W., 1974-1975, 867. 

74· - Vervallenverklaring en niet-verzekering - Overeenkomstig de be
palingen van de samengeordende wetten (art. rs in fine), overgenomen in 
de W.A.0.-I97I (artikel ss) kan de verzekeraar een vervalbeding tegen de 
slachtoffers van arbeidsongevallen niet inroepen; dit geldt bijvoorbeeld 
bij schorsing van de verzekering wegens gebrek aan betaling van de premie; 
het beding kan enkel aan de verzekerde werkgever worden tegengesteld. 
Anders geldt het daarentegen indien de verzekeringsovereenkomst be
eindigd wordt door de verzekeraar. In dergelijk geval werd artikel22, derde 
lid van het Algemeen Reglement (K.B. 7 december 1931) toegepast; de 
opzegging die aan de werkgever betekend werd overeenkomstig de bepa
lingen van de overeenkomst, was niet tegenstelbaar aan de getroffene zolang 
de opzegging niet ter kennis werd gebracht van de Minister die de voogdij 
uitoefent, binnen de wettelijke termijn ingaande vanaf de toezending van 
het bericht (Arb. Luik, 21 februari 1972, De Verz., 1972, 756). 
In de bepalingen van de W.A.0.-1971 en van het nieuw algemeen regle
ment (K.B. 21 december 1971, art. 9) werd de verplichting de Minister 
te verwittigen, niet opgenomen; wel werd de termijn aanzienlijk verlengd; 
deze loopt vanaf de kennisgeving van de beeindiging door de verzekeraar 
aan de werkgever; wel moet de verzekeraar het Fonds voor Arbeidsonge
vallen verwittigen (art. 57 voornoemd K.B.). 

AFDELING II 

PROCEDURE 

a. Aangifte van het arbeidsongeval 

75· - Beginselen - De feitelijke omstandigheden van een ongeval die door 
de werkgever op grond van persoonlijke vaststellingen in de ongevalsaangifte 
opgenomen zijn, maken een buitengerechtelijke bekentenis van hun werke
lijk bestaan uit, tot bewijs van het tegendeel. Indien deze omstandigheden 
betwist worden, is de bekentenis niet tegenstelbaar aan de verzekeraar. 
Indien het ongeval op de arbeidsweg overkomen is, moet de getroffene het 
bestaan van het ongeval wat tijd en plaats betreft, bewijzen, vermits het 
ongeval gebeurd is buiten het toezicht van de werkgever (Arb. Brussel, 
5 september 1973, De Verz., 1974, 75). 
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b. Homologatie van de overeenkomst tussen partijen aangegaan 

76. - Beginselen - Zoals dit onder de samengeordende wetten gold, wor
den de elementen m.b.t. de blijvende arbeidsongeschiktheid krachtens 
de W.A.0.-I97I in een vonnis of in een overeenkomst tussen partijen 
vastgesteld (art. 24). Zoals vroeger moeten de overeenkomsten ter homo
logatie aan de bevoegde rechtsmacht worden voorgelegd (art. 65). 

Bij vordering tot nietigverklaring van een gehomologeerd akkoord waarin 
een lijfrente wordt vastgelegd, moet de rechter de aanleg van de zaak 
bepalen rekening gehouden met de elementen die daarvoor nodig zijn 
(Cass., I2 januari I972, Pas., I972, I, 458). 

77. - Overeenkomst of vonnis - Over de vraag of de tussenkomst van de 
rechter bij de homologatie van een akkoord als een tussenkomst in een 
geschil client te worden beschouwd, heeft een tijdlang onzekerheid bestaan. 
Door een deel van de rechtspraak werd de homologatie als een vonnis 
beschouwd, waartegen derhalve hoger beroep open staat (Arbh. Brussel, 
26 oktober I972, R. W., 1972-I973, 723 met advies O.M.; Arbh. Brussel, 
27 september 197I, De Verz., I97I, 933 met noot; R. W., I97I-I972, IS96; 
R.G.A.R., I972, 8868; Arb. Charleroi, I8 februari I97I, De Verz., I97I, 
687 met noot; R.G.A.R., I97I, 8629; Arb. Charleroi, I6 maart I972, 
]. T. T., I974, I25; Arbh. Gent, 2I februari I974, R. W., I974-I97S, 543 
met noot). Als gevolg hiervan werden de rechtsregelen van het gerechtelijk 
wetboek toepasselijk verklaard, o.m. deze betreffende de vertegenwoor
diging van de partijen; de vertegenwoordiging van de weduwe van een 
overleden buitenlandse werknemer door een consul van het land van de 
arbeider en diens weduwe werd geweigerd (Rb. Charleroi, I8 februari 
I97I, De Verz., I97I, 687 met kritische noot). 

In andere beslissingen werd daarentegen gesteld dat de overeenkomst 
tussen partijen een ,overeenkomst" blijft. Deze kan wegens dwaling, be
drag of geweld worden aangevochten (Arb. Hasselt, IS oktober I974• 
R.G.A.R., I974, 9368 met advies O.M.; De Verz., I974, 8os met noot). 

Er werd ook beslist dat de overeenkomst en haar homologatie een bijzon
dere rechtspleging vormen die verschillend is van de burgerrechtelijke 
dading; de homologatie mag dan ook niet geweigerd worden wegens onbe
voegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige 
(Arbh. Luik, 2I februari I974, De Verz., I974, 293). 

In een arrest van 5 juni I974 heeft het hof van cassatie gesteld dat de 
vordering tot vernietiging van een gehomologeerde overeenkomst niet 
strekt tot nietigverklaring van een vonnis (Cass., 5 juni I974, Pas., I974• 
I, I025; Arr. Cass., I974• I IOO; R. W., I974-I975• 527 met noot). Hier
mede heeft het hof van cassatie een einde gesteld aan de onzekerheid 
die opgerezen was sedert de invoering van het gerechtelijk wetboek, dat 
naar de veralgemening van de mogelijkheden tot hoger beroep streeft. 
Voornoemd arrest ligt in de lijn van vroegere beslissingen van het hof 



van cassatie, waarin werd gesteld dat de homologatie geen akkoordvonnis 
is en een plechtige overeenkomst vormt (Cass., 4 februari 1943, Pas., 1943, 
I, 51 ; Cass., 23 oktober 1965, Pas., 1966, I, 250). 

Deze stelling wordt bevestigd in een wetsvoorstel tot wijziging van de 
W.A.0.-1971 (Kamer B.Z. 1974, Gedr. St. nr. 203/1 en 203/2). 

c. Kostenregeling 

78. - Beginselen - Overeenkomstig het beginsel neergelegd in de wet van 
20 maart 1948, overgenomen in artikel 68 van de W.A.0.-1971, worden 
de gedingkosten ~en laste gelegd van de verzekeraar-arbeidsongevallen, 
zelfs indien de voorziening in verbreking ingediend werd door de getroffene 
maar dat zij verworpen werd (Cass., 25 oktober 1972, Pas., 1973, I, 198; 
Cass., 21 maart I<J73. Pas., 1973, I, 685). Hetzelfde geldt indien de voor
ziening door de verzekeraar ingediend werd en de beslissing a quo ver
broken werd (Cass., 18 april 1973, Pas., 1973, I, 799; Cass., 29 januari 
1975, Pas., 1975, I, 557). 
Er werd beslist dat, overeenkomstig de gecoi:irdineerde wetten en artikel 
1018, 4° Ger. W. de verplaatsingskosten die in het raam van een deskundig 
onderzoek aan de getroffene veroorzaakt worden, ten laste van de werkgever 
of van diens verzekeraar dienen te worden gelegd (Arb. Charleroi, 6 oktober 
1971, ]. T. T., 1972, 61). 

79· - Afwijking - Het is enkel wanneer de vordering een tergend en 
roekeloos karakter vertoont dat de getroffene tot de gedingkosten kan wor
den veroordeeld (Arbeidsongevallenwet 1971, art. 68). 

Indien de getroffene de besluiten van de door de rechtbank aangestelde 
deskundige betwist, moet daaruit niet worden afgeleid dat hij ter kwader 
trouw gehandeld heeft noch dat hij een onverschoonbare fout heeft begaan; 
de kosten moeten hem dus niet ten laste gelegd worden (Arb. Gent, 
26 november 1973, R.G.A.R., 1974, 9258). Het is niet omdat de vordering 
als ongegrond voorkomt dat zij een roekeloos karakter zou hebben; het
zelfde geldt indien de vordering noch ter kwader trouw noch uit kwaad
willigheid ingesteld werd (Arb. Namen, 9 oktober 1974, Pas., 1975, III, 25). 
De vordering van de getroffene tot betaling van de arbeidsongevallenver
goedingen wegens een heelkundige bewerking die hij na een arbeidsongeval 
op eigen initiatief had ondergaan, en die als ongegrond werd afgewezen 
wegens gebrek aan oorzakelijk verband tussen de schade en het ongeval, 
werd niet als roekeloos aangemerkt (Arbh. Brussel afd. Antwerpen, 16 mei 
1974, hervormt op dat punt Arb. Antwerpen, 15 maart 1973, De Verz., 
1975, IIS). In een ander geval weigerde de getroffene voor de rechter vrij
willig te verschijnen met het oog op de verbetering van een materiele 
vergissing in het vonnis ; de verzekeraar heeft beroep aangetekend tegen 
voornoemd vonnis en de getroffene werd veroordeeld om zijn eigen kosten 
te dragen omdat zijn houding de verzekeraar ertoe genoopt had beroep 
aan te tekenen, en een tergende houding had aangenomen; de verzekeraar, 
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die een fout had gemaakt in de berekening van het basisloon, werd ver
oordeeld tot het dragen van zijn kosten in hoger beroep (Rb. Antwerpen, 
27 juni 1972, De Verz., 1973, 283; R.G.A.R., 1973, 9145). 

d. Verjaring 

So. - Beginselen - Gezien de arbeidsongevallenvergoedingen de open
bare orde raken, kan de verjaring bij overeenkomst niet worden geschorst 
en kan aan een verworven verjaring niet worden verzaakt (Cass., 4 juni 
1970, R.G.A.R., 1972, 8767). 
De arbeidsrechtbank te Luik heeft beslist dat inzake arbeidsongevallen 
geen enkele wetsbepaling de verzaking aan de verjaring verbiedt; dat ar
tikel 2220 B.W., hetwelk bepaalt dat van de verjaring niet op voorhand 
kan worden afgezien, toepassing vindt en dat deze beginselen geen afbreuk 
doen aan het feit dat de arbeidsongevallenwet van openbare orde is; dat 
de verzaking kan blijken uit een brief van de verzekeraar-arbeidsongevallen 
aan de getroffene na de verjaringstermijn gericht waarin wordt gesteld dat 
het gebruikelijke voorstel na ontvangst van alle nuttige elementen zal wor
den gemaakt en waarin de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid nader bepaald worden 
(Arb. Luik, 20 november 1972, De Verz., 1974, 267; Pas., 1973, III, 27). 

81. - Aanvang - De datum van de brief waarin de verzekeraar aan de 
getroffene berichtg~eft_va.!l hej; feit dat hij de letsels als geheeld beschouwt 
en dat hij van oordeel is dater e~~bli.}vende-arbei.Clsongescliiktlieiabesta-at:; 
client als uitgangspunt van de verjaring (Arbh. Brussel Afd. Mons, 4 sep
tember 1974, R.G.A.R., 1975, 9391). lndien de getroffene een tijdlang na 
het arbeidsongeval ten gevolge daarvan overlijdt, begint de verjarings
termijn t.a. v. de rechthebbenden te lopen vanaf de dag van het overlijden, 
en niet vanaf de dag van het ongeval (Arb. Luik, 30 april 1971, R.G.A.R., 
1973, 9007; Pas., 1971, Ill, 66). 

82. - Stuiting - De verjaring wordt niet gestuit wanneer de verzekeraar 
de gevraagde inlichtingen van geneeskundige aard opstuurt, en ook niet 
door besprekingen tussen de raadgevende geneesheren (Arbh. Brussel 
afd. Mons, 4 september 1974, R.G.A.R., 1975, 9391). Wanneer de ge
troffene na een arbeidsongeval het werk hervat zonder dat door de ver
zekeraar een gedeeltelijke tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid werd 
erkend, wordt de verjaring t.a.v. de verzekeraar gestuit door het verder 
verstrekken van medische verzorging in een verplegingsdienst, voor reke
ning van de verzekeraar zelf; deze tenlasteneming maakt een erkenning 
uit van het recht van de getroffene op de wettelijke vergoedingen (Arbh. 
Brussel afd. Antwerpen, 3 mei 1973, R. W., 1973-1974, 1001). 

e. Herzieningstermijn 

83. - Beginselen - Overeenkomstig artikel72 van de W.A.0.-1971, waar
in de beginselen neergelegd in de samengeordende wetten principieel 



worden overgenomen, kan een vordering tot herziening van de vergoe
dingen gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid 
van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van het arbeids
ongeval ingesteld worden. 
Bij een vordering tot herziening mag het basisloon van de getroffene niet 
ter sprake worden gebracht (Arbh. Luik, 4 april I974, De Verz., I975, I I I; 
idem, 5 april I973. R.G.A.R., I973, 9I67 dat Arb. Hoei, I7 mei I972, 
]. T., II)72, 6Io hervormt), oak al wordt de loongrens bij wet verhoogd 
(Arb. Brussel, 3 november I972, R.G.A.R., 1973, 9I64). 

Indien de rechter bij een verzoek tot herziening niet in de mogelijkheid 
is zich over de fysische toestand van de getroffene, zoals deze voor het 
einde van de herzieningstermijn bestond, onmiddellijk uit te spreken, kan 
hij overeenkomstig artikel 27 van de samengeordende wetten een provisie 
aan de getroffene toekennen, o.m. onder de vorm van dagelijkse vergoe
dingen. Bet is evenwel niet mogelijk in een tweede herziening te voorzien 
welke buiten de wettelijke termijn zou plaatsvinden (Cass., I6 juni I971, 
Pas., I97I, I, 988; Arr. Cass., I97I, I04I). 

84. - Voorwaarden - De vordering tot herziening moet gesteund zijn op 
een nieuw feit, dat aan de vooruitzichten van de partijen is ontgaan en is 
kunnen ontgaan. De rechter moet nagaan of in de oorspronkelijke vast
stelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, rekening werd 
gehouden met de ingeroepen verandering ; zoniet, of de ingeroepen wij
ziging bij voornoemde vaststelling zo zeker was, dat hiermede diende 
rekening te worden gehouden (Arbh. Luik, I7 april I972, ]. T. T., I972, 
297 met noot; Arb. Brussel, I7 december I974, R.G.A.R., I975, 9467). 

De vordering tot herziening kan worden ingesteld zelfs indien er in het 
vonnis of gehomologeerd akkoord bepaald werd dat de getroffene geen 
blijvende arbeidsongeschiktheid heeft. Deze redenering werd toegepast 
in een geval waarin de vordering tot herziening gesteund was op verergering 
door letsels die in het akkoord niet waren beschreven, nl. door een vooraf
bestaande pathologische toestand (Arb. Luik, I2 mei I97I, ]. T. T., I972, 
92 met noot). 
Op het ogenblik dat de vordering tot herziening ingesteld wordt, moet de 
eiser feiten kunnen inroepen waarop deze vordering steunt. Dagvaarden 
binnen de termijn om nadien een geneeskundig onderzoek te ondergaan 
is volgens de arbeidsrechtbank te Gent een omzeiling van de wetgeving 
(Arb. Gent, I9 maart I973, R. W., I973-I974. I69). De arbeidsrechtbank 
te Luik heeft gesteld dat de getroffene die een blijvende arbeidsonge
schiktheid van IO pet. heeft, er belang kan bij hebben de verbetering van 
zijn toestand v66r het einde van de herzieningstermijn in te roepen en aldus 
de integrale betaling van het rentekapitaal overeenkomstig artikel 45 van de 
W.A.0.-I97I te bekomen (Arb. Luik, I8 december I974tJ· T. T., I975, I73). 

In een vonnis van 3I mei I97I verklaart de arbeidsrechtbank Antwerpen 
dat de W.A.O.-I903 in ,haar artikel 28, tweede lid herziening toelaat bij 
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wijziging van de ,gebrekkigheid" van de getroffene en dat, indien deze 
vermindert, de arbeidsongeschiktheid meteen ook verbetert (De Verz., 
1972, 723; in een noot doet V.H. opmerken dat deze stelling in bepaalde 
gevallen kan worden aanvaard, maar dat zij niet als algemene regel kan 
worden gesteld omdat bij herziening een wijziging in de ,arbeidsonge
schiktheid" client te worden aangetoond, en geenszins een wijziging in de 
zuiver fysiologische toestand van de getroffene; dat de stelling die in voor
noemde beslissing verdedigd werd, onder de W.A.0.-1971 niet meer kan 
worden voorgehouden, omdat haar artikel 72 stelt dat er herziening kan 
plaatsvinden bij ,een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid"). 

Ingeval de gevolgen van het arbeidsongeval volledig verdwenen zijn en 
de klachten van de getroffene enkel te wijten zijn aan een vooraf bestaande 
toestand, kan er worden beslist dat deze geen arbeidsongeschiktheid meer 
overhoudt (Arb. Dendermonde, 13 juni 1972, De Verz., 1972, 1010). 
Indien de overblijvende letsels geen arbeidsongeschiktheid meer veroor
zaken, zijn geen vergoedingen meer verschuldigd (Arbh. Gent, 6 september 
1973. R. w., 1973-1974. 1558). 

85. - Termijnen - Volgens een vaste rechtspraak maakt de herzienings
termijn een vervaltermijn uit waarvan de beeindiging het verval van het 
recht teweegbrengt. De beginselen van het gerechtelijk wetboek waarbij, 
indien de vervaldag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, de termijn 
verlengd wordt tot de volgende arbeidsdag (art. 53 Ger. W.), vinden geen 
toepassing (Cass., 6 november 1974, Pas., 1975, I, 286; Arr. Cass., 1975, 
312; het arrest a quo is Arbh. Gent, afd. Brugge, 14 juni 1973, R. W., 
1973-1974. 40). 

De herzieningstermijn is een vervaltermijn en de beeindiging ervan heeft 
het tenietgaan van het recht van allen voor gevolg. Indien er tussen de 
getroffene en de verzekeraar een gehomologeerde overeenkomst bestaat 
en de getroffene tengevolge van het ongeval overlijdt, kan aan de recht
hebbenden · een rente worden toegekend enkel indien herziening binnen 
de wettelijke termijn aangevraagd werd. De herzieningstermijn betreft dus 
niet een persoonlijk recht van de getroffene (Cass., 18 april 1973, Pas., 
1973, I, 799; Arr. Cass., 1973, 826). De termijn kan niet worden verlengd, 
zelfs niet bij onderling akkoord der partijen, en de rechter is ertoe gehouden 
na te gaan of de vordering tot herziening binnen de wettelijke termijn 
werd ingesteld; deze kan principieel noch geschorst noch onderbroken 
worden (zie Rb. Oudenaarde, I7 november 1970, hervormt Vred. Herzele, 
22 oktober en 19 november 1969, De Verz., 1971, 889; Arb. Luik, 28 juni 
1971, idem, 930, bevestigd door Arbh. Luik, 9 februari 1972, De Verz., 
1972, 754; Arb. Luik, 22 december 1972, De Verz., 1973, 287; R.G.A.R., 
1973, 9168). Anders: Arb. Antwerpen, 9 december 1971 (De Verz., 1972, 
732 ; in de noot wijst V.H. erop dat dergelijke stelling zelden verdedigd 
wordt en tegen een omvangrijke rechtsleer en rechtspraak ingaat, en dat 
er hoger beroep tegen de beslissing werd ingesteld). 
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De eigen nalatigheid van de getroffene werd als geval van overmacht afge
wezen (Arbh. Luik, 9 februari 1972, De Verz., 1972, 754). 
De dies a quo wordt niet medegerekend (Vred. Luik, 1 juni 1970, f. Liege, 
1970-1971, 206). 
Een vordering tot herziening kan niet voor het eerst in hoger beroep wor
den ingesteld (Arbh. Brussel afd. Antwerpen, 25 oktober 1973, R. W., 
1973-1974. 1518). 
Deze beginselen werden door de wet van 1971 niet gewijzigd (art.72); 
aileen heeft deze wet voorzien dat, zolang de debatten over een vordering 
tot herziening die tijdig werd ingesteld, niet gesloten zijn, de tegenpartij 
bij tegenvordering een herziening van de vergoedingen kan vorderen. Met 
deze bepaling wordt het vroeger stelsel versoepeld; immers, het strakke 
karakter van de vervaltermijn had vele tegenvorderingen onmogelijk ge
maakt. 
Overeenkomstig de actuele wetgeving kan de tegenvordering worden 
ingesteld tot bij het sluiten van de debatten die het eindvonnis voorafgaan 
(Arb. Luik, 20 december 1974, De Verz., 1975, 689). 
Het arbeidshof te Luik heeft beslist dat de rechtspleging tot herziening 
regelmatig ingeleid werd indien de partijen een ondertekend proces-verbaal 
van vrijwillige verschijning v66r het einde van de herzieningstermijn ter 
griffie neergelegd hebben (Arbh. Luik, 19 november 1974, Pas., 1975, 
II, 73). 

86. - Aanvang van de nieuwe vergoedingen - Overeenkomstig een vaste 
rechtspraak moeten de vergoedingen die bij herziening op een andere 
arbeidsongeschiktheidsgraad berekend worden, worden toegepast vanaf de 
dag van de inleidende akte tot herziening, en niet vanaf de dag van neer
legging van het geneeskundig verslag van de deskundige. Deze datum 
mag de herzieningstermijn niet te buiten gaan (Arbh. Gent, 21 november 
1974, R.G.A.R., 1975, 9468). 

f. Bevoegdheid 

87. - Beginselen - Bij toepassing van artikel 579 Ger.W. is de arbeids
rechtbank bevoegd om kennis te nemen van aile betwistingen betreffende 
de arbeidsongevailenwetgeving. Overeenkomstig artikel 628, 14e lid 
is de arbeidsrechtbank van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde 
bevoegd. De bevoegdheidsregeling die in deze bepalingen is neergelegd, 
is niet van openbare orde; de partijen kunnen van deze regelen afwijken, 
voor zover echter hun onderling akkoord desbetreffend, na het ontstaan 
van het geschil totstandgekomen is; er client hierbij immers rekening te 
worden gehouden met artikel 630 Ger.W., hetwelk dergelijk akkoord v66r 
het geschil van rechtswege nietig verklaart. (Zie o.m. Arb. Bergen, 10 maart 
1971, De Verz., 1972, 33). 
Indien de vrederechter, die v66r de datum van inwerkingtreding van het 
gerechtelijk wetboek geldig kennis heeft genomen van een betwisting be-
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treffende de arbeidsongevallenwet, uitspraak doet na deze datum, is het 
arbeidshof bevoegd om kennis te nemen van het hager beroep dat tegen 
het vonnis is ingesteld (Cass., 3 februari I972, Pas., I972, I, 522). Het 
hager beroep ingesteld tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
inzake arbeidsongevallen client, na de inwerkingtreding van artikel 579 
Ger.W., bij het arbeidshof te worden ingesteld (Cass., I2 januari I972, 
Pas., I972, I, 458; Cass., 25 september I974• Pas., I975, I, 106). 

88. - Volstrekte bevoegdheid - De arbeidsrechtbank is bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering tot nietigverklaring van een gehomologeerde 
overeenkomst, overeenkomstig artikel 579 Ger.W. (Cass., 5 juni I974, 
Arr. Cass., I974. I 100). 

De vraag of de arbeidsgerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van 
de geschillen die oprijzen naar aanleiding van een faillissement, werd lange 
tijd betwist. In een arrest van 3 mei I973 heeft het hof van cassatie beslist 
dat alleen de rechtbank van koophandel bevoegd is om kennis te nemen 
van alle geschillen die moeten beslecht worden om tot de vereffening van 
de faillissementen te komen. 

In talrijke vonnissen werd evenwel gesteld dat er een onderscheid client 
te worden gemaakt tussen de vorderingen ontstaan uit de faling en deze 
die ontstaan zijn ter gelegenheid van de faling en die tot de bevoegdheid 
van andere rechtbanken behoren; de geschillen m. b. t. de toepassing van 
de arbeidsongevallenwet werden op grand van dit onderscheid aan de 
arbeidsrechtbanken toevertrouwd (Arb. Nijvel, 6 maart I974, J. T. T., 
I975. 46). 

Bij wet van 24 maart I975 werd artikel 574, 2° Ger.W., hetwelk over de 
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel handelt, gewijzigd m.d.v. 
dat deze rechtbank bevoegd is inzake vorderingen en geschillen ontstaan 
uit het faillissement en waarvan de gegevens voor de oplossing zich be
vinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. 
Derhalve, indien deze gegevens zich bvb. in het arbeidsovereenkomsten
recht of in het arbeidsongevallenrecht bevinden, zijn de arbeidsrecht
banken overeenkomstig artikel 578 en 579 Ger.W. bevoegd. 

De arbeidsrechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering 
tegen de aansprakelijke derde; zij is evenwel bevoegd om kennis te nemen 
van een vordering tot vri jwaring die door de verzekeraar tegen deze derde 
wordt ingesteld; hierbij worden de bepalingen van het gerechtelijk wet
hoek, inzonderheid de artikels IS, 564 en 8I2 ervan toegepast (Arb. Luik, 
3I januari I972, De Verz., I972, 74I met noot; R.G.A.R., I972, 8828; 
Arb. Luik, 24 mei I972, De Verz., I973. 75; R.G.A.R., I972, 8895; Arb. 
Luik, 29 november I97I, Pas., I972, Ill, 22). 

De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd om kennis te nemen van de geschillen 
betreffende de verplichtingen van de werkgevers inzake arbeidsongevallen 
(Arb. Brussel, I8 december I970, ]. T. T., 1972, IS). 
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89. - Territoriale bevoegdheid - Vooraleer de bepalingen van het Ger.W. 
van kracht waren was de rechter, die bevoegd was om kennis te nemen 
van een geschil betreffende een eerste arbeidsongeval, niet bevoegd om 
kennis te nemen van een tweede ongeval dat aan de getroffene in een 
ander rechtsgebied overkomen was, al waren de letsels aan hetzelfde 
lichaamsdeel toegebracht (Vred. Beringen, 13 november 1970, R. W., 
1971-1972, 534)· 
De bepalingen betreffende de territoriale bevoegdheid van de arbeids
gerechten zijn niet van openbare orde ; de partijen kunnen na het ontstaan 
van het geschil ervan afwijken (Arb. Mons, 10 maart 1971, ]. T. T., 1971, 
202; Arb. Luik, 9 juni 1971, R.G.A.R., 1972, 8946). 
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