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Voor wie moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten binnen uw onderneming? 1

Wanneer en aan wie moet u een arbeidsongeval aangeven? 2

Wanneer moet u als werkgever een gewaarborgd loon betalen? 3

Wanneer komt er een arbeidsarts tussen? 4

Wie betaalt de arbeidsarts? 5

Wat als de werknemer hervalt in tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een (mislukte) poging tot werkhervatting? 6

Wat gebeurt er als de arbeidsongeschikte werknemer nooit meer het werk zal hervatten? 7

Kan COVID-19 worden gekwalificeerd als een arbeidsongeval? 8



Q1. Voor wie moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten 
binnen uw onderneming? 
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• Voor welke werknemers? 

• Gekende 
arbeidsongevallenverzekeraars? 

• Gedekte verzekeringsposten? 



Q1/ A. Voor welke werknemers? 
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• Bron: De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (AOW) – BS 24 april 1971 

• Wettelijk verplichte verzekering

• Toepassingsgebied: 

- Slachtoffer van arbeidsongeval dat “werknemer” is van de 
verzekeringnemer/werkgever ongeacht eventuele fout of aansprakelijkheid

- “Werknemer”?: Alle werknemers die geheel of gedeeltelijk 
onderworpen zijn aan RSZ-reglementering en aantal bij KB 
vastgelegde personen

• Quid met uitzendkrachten? 

• Quid met zwartwerkers? 



Q1/ B. Gekende arbeidsongevallenverzekeraars?
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• De arbeidsongevallenverzekeraars:



Q1/ C. Gedekte verzekeringsposten
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• Gedekte schade: basisdekking wettelijk vastgelegd:

- Overlijden: begrafeniskosten; kosten overbrenging; lijfrente aan echtgenote of wettelijk 

samenwonende partner en aan kinderen;

- Tijdelijke (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid: max. 90% gemiddeld dagloon; 

- Blijvende (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid: jaarvergoeding/lijfrente in 

verhouding tot loon en graad van ongeschiktheid; 

- Medische kosten: geneeskundige, heelkundige, farmaceutische, verplegingszorgen en 

prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn; 

- Verplaatsingskosten getroffene, echtgenote, kinderen en ouders;

- Noodzakelijke hulp van derden.



Q1/ C. Gedekte verzekeringsposten

7

Wat is niet gedekt? 

▪ De schade aan goederen;
▪ Morele schade;
▪ Esthetische schade;
▪ Opzettelijke schade; 
▪ Ziekten die niet het gevolg zijn van het ongeval.

Op de markt beschikbare uitbreidingen

▪ Dekking boven wettelijk maximum; 

▪ Lichamelijke ongevallen tijdens privéleven; 

▪ Waarborg voor personen die niet onder AOW vallen zoals bijv. zelfstandigen, 
bedrijfsleiders; vrijwilligers;

▪ Gewaarborgd loon: loonkost werkgever. 



Q2. Wanneer en aan wie moet u een arbeidsongeval aangeven? 
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Onderscheid
arbeidsongeval/ernstig

arbeidsongeval Verplichtingen van de 
verschillende betrokken

actoren



Q2 / A.  Onderscheid arbeidsongeval / ernstig arbeidsongeval
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• Waarom belangrijk verschil?

Meer betrokken actoren en meer verplichtingen voor deze actoren bij een

ernstig arbeidsongeval.

• “Normaal” arbeidsongeval – 4 elementen: 

Een plotselinge gebeurtenis (vb. ontploffing, val); en,1

Het bestaan van een letsel (vb. gebroken arm, depressie); en,2

Tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst; en, 3

Door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 4



Q2 / A.  Onderscheid arbeidsongeval / ernstig arbeidsongeval
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• Bewijslast slachtoffer/rechthebbenden wordt verlicht door 2 vermoedens:

- Bewijs lichamelijk letsel + plotselinge gebeurtenis 

➔ Letsel wordt vermoed door het arbeidsongeval te zijn veroorzaakt 

- Bewijs ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

➔ Ongeval wordt vermoed te zijn veroorzaakt door het feit van de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst 



Q2 / A.  Onderscheid arbeidsongeval / ernstig arbeidsongeval
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▪ Een arbeidsongeval dat aanleiding geeft tot de dood

▪ Een arbeidsongeval waarvan:

▪ het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die 
afwijkt van de normale uitvoering van het werk (bv. verlies 
controle machine, brand) of met het voorwerp dat bij het 
ongeval betrokken is (bv. machines, chemische stoffen); en,

▪ dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel of een 
tijdelijk letsel (bv. vleeswonde, vergiftiging)

“Ernstig arbeidsongeval” – 2 soorten:



Q2 / A.  Onderscheid arbeidsongeval / ernstig arbeidsongeval
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• Enkele voorbeelden van normaal/ernstig arbeidsongeval:

Wordt dit ongeval doorgaans beschouwd als een arbeidsongeval?

Activiteit
Arbeidsongeval

JA NEE

Personeelsfeest georganiseerd door de werkgever? X

Joggen tijdens de middagpauze? X

Georganiseerde loopsessies tijdens de middagpauze met begeleiding, namenlijst en 
uitgestippeld traject?

X

Zakenreis? X

Fietstocht in de Kempen als teambuilding? X

Vrijwillige deelname aan wekelijkse zaalvoetbalwedstrijd georganiseerd door groepje 
werknemers met truitjes van het werk buiten de werkuren?

X

Lunch kopen in snackbar tijdens middagpauze? X

Uitgebreid persoonlijke boodschappen in supermarkt tijdens middagpauze? X



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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• DE WERKGEVER (WG):

- Voor elk arbeidsongeval dat minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid heeft 
veroorzaakt:

▪ Ervoor zorgen dat de externe/interne preventiedienst (IDPBW/EDPBW) 
een arbeidsongevallensteekkaart opstelt;

▪ Indien IDPBW arbeidsongevallensteekkaart heeft opgesteld niet belast is 
met het gezondheidstoezicht, maakt WG kopie 
arbeidsongevallensteekkaart over aan de afdeling belast met medisch 
toezicht van EDPBW



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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• DE WERKGEVER(WG):

- Voor elk ernstig arbeidsongeval:

▪ Onmiddellijke kennisgeving aan de IDPBW/EDPBW en ervoor zorgen dat de dienst 

onmiddellijk onderzoek voert + het omstandig verslag – deel 1 opstelt 

▪ Zelf het omstandig verslag – deel 2 aanvullen 

▪ Het overmaken van het omstandig verslag aan het Toezicht Welzijn op het Werk binnen een 

termijn van 10 dagen volgend op de dag van het arbeidsongeval

▪ Het nemen van bewarende maatregelen

▪ Onmiddellijke aangifte bij het Toezicht Welzijn op het 

Werk indien arbeidsongeval leidt tot dood of blijvende 

arbeidsongeschiktheid 
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Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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DE IDPBW/EDPBW 

Wettelijke verplichting om IDPBW te hebben binnen de 
onderneming (zie “TBE”)

Taakverdeling tussen IDPBW en EDPBW hangt af van 
aantal werknemers binnen de onderneming 



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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• DE IDPBW/EDPBW: 

- Taken in het kader van een arbeidsongeval:

▪ Eerste hulp en onmiddellijke verzorging bieden aan het slachtoffer van het arbeidsongeval, tenzij andere diensten 

hiermee belast zijn;

▪ Onderzoek n.a.v. élk arbeidsongeval en incident dat zich op de arbeidsplaats heeft voorgedaan;

▪ Opstellen van een arbeidsongevallensteekkaart voor elk ongeval met minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid tot 

gevolg;

▪ Het onmiddellijk onderzoek van elk ernstig arbeidsongeval op verzoek van de WG  

(i.e. het ongeval onmiddellijk onderzoeken, de oorzaken ervan vaststellen, 

preventiemaatregelen voorstellen en een omstandig verslag opstellen); 

▪ Kennisgevingen aan de overheid in het kader van het arbeidsongeval bewaren;

▪ Permanente risicoanalyse en het opstellen en bijsturen van het globale preventieplan en het jaaractieplan n.a.v. 

arbeidsongeval



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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• HET COMITE PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) 

- Voornamelijk adviserende rol in het kader van een arbeidsongeval

“Normaal” arbeidsongeval

▪ De synthese van het arbeidsongeval zoals opgenomen in het maandverslag opgesteld door 

de IDPBW/EDPBW + de genomen maatregelen bespreken en hierover een advies uitbrengen

“Ernstig” arbeidsongeval

▪ Onmiddellijke aanduiding van een afvaardiging die ter plaatse gaat

▪ Advies uitbrengen over de oorzaken van het arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn 

voorgesteld om herhaling te voorkomen zoals opgenomen in het omstandig verslag



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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• DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR (AOV):

Wettelijk verplichte verzekering

▪ Op wie rust verzekeringsplicht? 

▪ Bij ontstentenis: ambtshalve aansluiting bij Fedris

Verplichte aangifte door WG van ieder ongeval dat aanleiding kan geven tot 
toepassing van de wet

▪ Papieren of elektronisch aangifteformulier van Fedris + medisch attest

▪ Binnen acht werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van het ongeval

▪ AOV bezorgt aan Fedris de elementen die voorkomen in de aangifte

▪ Bij gebreke strafrechtelijke + verzekeringsrechtelijke sancties 



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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- AOV verwittigt binnen de dertig dagen na ontvangst verklaring van de WG:

▪ Fedris

▪ Fedris kan een onderzoek instellen naar de oorzaken en omstandigheden van het ongeval 

en maakt dan proces-verbaal op = niet bindend

▪ Fedris kan procedure voor de rechtbank starten 

▪ De verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven 

overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (de 

mutualiteit)

▪ De getroffene op zijn hoofdverblijfplaats

Bij twijfel toepassing AOW of bij weigering dekking: 



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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Bij toepassing AOW: 

• Vergoeding aan slachtoffer van arbeidsongeval dat werknemer 
is van de verzekeringnemer ongeacht eventuele fout of 
aansprakelijkheid

• Werknemer?: Alle werknemers die geheel of gedeeltelijk 
onderworpen zijn aan RSZ-reglementering en aantal bij KB 
vastgelegde personen



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren
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- Duur van de polis: 

- Maximaal 1 jaar 

▪ Behoudens opzegging door één van de partijen minstens drie maanden vóór het 
einde van de lopende verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

- Conventioneel kan 3-jarige looptijd afgesproken worden 
(betreft ook maximale termijn; korter is mogelijk)

▪ Behoudens opzeg stilzwijgende verlenging van drie jaar

▪ Van rechtswege verlenging tot 3 jaar bij vaststelling 
verzwaard risico 



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren

26

- Verval van recht op verzekeringsprestatie bij niet nakomen van 
preventiemaatregelen:

- AOV kan uitdrukkelijke preventiemaatregelen opleggen in de verzekeringspolis

- Wanneer deze niet worden nageleefd en deze niet-naleving in oorzakelijk verband 
staat met de schade verliest de WG verzekeringsdekking

▪ Doet geen afbreuk aan vergoedingsplicht ten aanzien van slachtoffer of 
rechthebbenden

▪ Enkel verhaalsrecht ten aanzien van WG



Q2 / B. Verplichtingen van de verschillende betrokken actoren

27Type here the title of the presentation

• HET TOEZICHT WELZIJN OP HET WERK:

- Bij een ernstig arbeidsongeval:

▪ Komen ter plaatse voor onderzoek;

▪ Maatregelen bevelen (vb. treffen van preventiemaatregelen, specifieke verboden, verzegelen van 

werkpost, machines, arbeidsplaatsen);

▪ Verzamelen bewijs ‘à charge’;

▪ Verhoren de getuigen;

▪ Proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken (‘appreciatiebevoegdheid’)

▪ Overmaken proces-verbaal + dossier van inspectie aan Arbeidsauditoraat;

▪ Kopie proces-verbaal + dossier aan FOD WASO Directie Administratie geldboeten



Q3. Moet u als werkgever een gewaarborgd loon betalen? 
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Algemeen

Regeling m.b.t. arbeiders 

Regeling m.b.t. bedienden

Regeling m.b.t. “ex-werknemers”

A.

B.

C.

D.



Q3 / A.  Gewaarborgd loon  - Algemeen 
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• Twee soorten regelingen inzake gewaarborgd loon:

- Gewaarborgd loon in geval van ongeval van gemeen recht (vb. werknemer valt thuis van 
de trap)

- Gewaarborgd loon in geval van arbeids(weg)ongeval

• Gewaarborgd loon in geval van arbeids(weg)ongeval:

- Arbeiders 

- Bedienden

• Wetgeving: Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (WAO)



Q3 / B. Gewaarborgd loon – Arbeiders 
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• Gewaarborgd weekloon: Gedurende een periode van 
7 dagen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid

- Recht op normaal loon vanwege de WG voor de dagen 
waarop de werknemer normaliter zou hebben gewerkt 
(art. 54, §1 WAO)

- Geen cumul tussen de vergoedingen vanwege de AOV wegens tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid 
met gewaarborgd weekloon vanwege de WG:

▪ AOV stort de dagvergoedingen, aan de werknemer verschuldigd voor dezelfde periode, door aan de WG 

(maar ook voor dagen waarop de WN normaliter niet zou hebben gewerkt)

▪ Dagvergoedingen = 90% van het gemiddeld bruto dagloon van de werknemer 

- WG is gehouden het verschil tussen betaling van WG en betaling van AOV door te storten aan de 
werknemer mits inachtneming van dubbele beperking (art. 54, §2 WAO)



Q3 / B. Gewaarborgd loon – Arbeiders
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Een arbeider (met 5 dagenweek) is ongeschikt van maandag tot
zondag. De WG betaalt gewaarborgd loon voor maandag tot vrijdag,
behalve voor woensdag die een dag van collectieve sluiting is. De
AOV betaalt de wettelijke arbeidsongevallenvergoedingen (90% van
het gemiddeld dagbedrag) uit aan de WG voor maandag tot zondag.
De WN heeft recht op de doorstortingen van de dagvergoedingen
voor woensdag, zaterdag en zondag door de WG.

Voorbeeld



Q3 / B. Gewaarborgd loon – Arbeiders
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- Gewaarborgd maandloon: Gedurende de volgende 23 dagen van arbeidsongeschiktheid

- Werknemer heeft recht op gewaarborgd loon gelijk aan 85,88% van loon ten laste van de WG vanaf 8ste dag 

t.e.m. 30ste dag van arbeidsongeschiktheid

- Op dit bedrag enkel bedrijfsvoorheffing verschuldigd maar geen sociale zekerheidsbijdragen noch 

werkgeversbijdragen

- De AOV betaalt voor dezelfde periode de dagvergoedingen (90% van het gemiddeld brutobedrag) na inhouding 

sociale zekerheidsbijdragen:

(!) Opmerking: Niet toegelaten voor AOV om dagvergoedingen rechtstreeks aan de WN te betalen ➔ WN 

moet schriftelijke subrogatie geven aan WG waardoor WG voor deze periode de dagvergoedingen kan 

opeisen bij AOV

- Uitzondering: De WG is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor inactiviteitsdagen van werknemer (dagen 

waarop hij/zij ook geen loon zou hebben gekregen als hij/zij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest) – (vb. 

dagen collectieve sluiting, tijdelijke werkloosheid) ➔ WG licht AOV hiervan in en AOV betaalt dagvergoedingen 

rechtstreeks aan de werknemer



Q3 / C. Gewaarborgd loon - Bedienden
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- Bedienden met een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 

maanden: 

- Dezelfde regels als voor arbeiders met dien verstande dat zij 

tijdens de periode van 23 dagen van hun WG 86,93% ontvangen.

- De overige bedienden: 

- Recht op normaal loon vanwege de WG gedurende een periode van 30 dagen vanaf de eerste 

dag van de arbeidsongeschiktheid

- Er vindt geen cumul plaats met vergoedingen voor tijdelijke en algehele 

arbeidsongeschiktheid vanwege de AOV want AOV is verplicht de dagvergoedingen tijdens de 

periode van 30 dagen door te storten aan de WG (geen SZ-bijdragen verschuldigd)



Q3 / D. Gewaarborgd loon – “Ex-werknemers”
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- Wat met gewaarborgd loon na een arbeidsongeval bij een andere werkgever?

- Bron: Artikel 25ter AOW en het KB van 19 mei 2000 tot uitvoering 

van artikel 25ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

- Voorbeeld: Het slachtoffer is inmiddels bij een nieuwe WG in dienst 

en hervalt in tijdelijke ongeschiktheid t.g.v. een AO bij zijn vorige WG

- Gevolg:

▪ De huidige WG is gewaarborgd loon verschuldigd aan het slachtoffer/werknemer wegens arbeidsongeschiktheid omwille van 

een “gewoon ongeval”

▪ Subrogatierecht: De huidige WG wordt in de rechten gesteld van het slachtoffer/werknemer

▪ De AOV van de vorige WG betaalt aan de huidige WG de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid m.b.t. de periode 

gedekt door het gewaarborgd loon, tot beloop van gewaarborgd loon 

▪ Deel van de vergoeding dat gewaarborgd loon overschrijdt, wordt door de AOV van de vorige werkgever  aan het slachtoffer 

betaald



Q4. Wanneer komt de arbeidsarts tussen bij een arbeidsongeval? 
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• Bron: Artikel 23 AOW inzake wedertewerkstelling 

• Wedertewerkstelling: 

▪ AOV kan WG vragen tot het onderzoeken van 
mogelijkheid tot wedertewerkstelling 

▪ Wedertewerkstelling is pas mogelijk na gunstig 
advies arbeidsarts wanneer: 

▪ advies voorgeschreven is in het Algemeen 
reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB)

▪ het slachtoffer zich niet in staat acht het werk te 
hervatten



Q4. Wanneer komt de arbeidsarts tussen bij een arbeidsongeval? 
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• Advies voorgeschreven in het ARAB 

▪ Art. I.4-34 Codex Welzijn op het Werk (Codex Welzijn - vervangt voormalig artikel 131 ARAB) Bron

▪ Verplicht onderzoek door arbeidsarts bij werkhervatting wanneer werknemer afwezig wegens ziekte, 
aandoening, ongeval of bevallingWat

▪ Minstens 4 opeenvolgende weken mits uitzondering Duur van afwezigheid

▪ Veiligheidsfunctie

▪ Functie met verhoogde waakzaamheid

▪ Activiteit met welbepaald risico
Voor wie

▪ Ten vroegste op de dag van werkhervatting

▪ Ten laatste op de 10de werkdag nadienWanneer

▪ Geschikt: werkhervatting

▪ Ongeschikt: ev. gepaste individuele of collectieve preventie- of beschermingsmaatregelen voorstellen.Beslissing



Q4. Wanneer komt de arbeidsarts tussen bij een arbeidsongeval? 
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• Werknemer acht zichzelf niet geschikt om het werk te hervatten

▪ Koninklijk Besluit van 19 oktober 1993, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 
november 2001Bron

Medisch adviseur AOV

▪ Bezorgt gemotiveerd verslag en alle medische stukken aan arbeidsarts

▪ De werknemer wordt op de hoogte gebracht 
Initiatief

▪ Binnen 7 werkdagen na bovenstaande bezorging

▪ Niet mogelijk wegens geldige reden? Nieuwe oproeping
Wanneer vindt het onderzoek 
van de werknemer plaats?

Advies wordt overgemaakt aan WG, de werknemer en medisch adviseur AOV

▪ Ongunstig advies: AOV kan steeds nieuw onderzoek aanvragen

▪ Gunstig advies: de arbeidsarts kan de voorwaarden voor de wedertewerkstelling bepalenBeslissing

▪ Werknemer: Binnen 7 werkdagen na overhandiging van formulier voor de 
gezondheidsbeoordeling (art. I.4.62 Codex Welzijn) 

▪ AOV: Vordering voor arbeidsrechtbank.
Beroep tegen advies



Q5. Wie betaalt de arbeidsarts? 
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• Arbeidsarts behoort tot IDBPW / EDPBW waarbij de WG is aangesloten

• Kosten van preventieve medische onderzoeken (waaronder werkhervatting):

▪ Werknemers worden onderworpen aan medische 

onderzoeken tijdens de werkuren

▪ De preventieve handelingen van de arbeidsartsen 

mogen voor de werknemer geen enkele uitgave betekenen 

(art. I.4-11 Codex Welzijn op het Werk)

• Gevolg: de WG betaalt de arbeidsarts, geen dekking vanwege de AOV



Q6. Wat als de werknemer hervalt in tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
na een (mislukte) poging tot werkhervatting? 
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Bron

▪ Hof van Cassatie - 4 september 1970 

Principe

▪ Wanneer een werknemer omwille van hetzelfde arbeidsongeval 
opnieuw arbeidsongeschikt wordt ➔ Recht op gewaarborgd loon ten 
laste van de WG volgens dezelfde regels als de 1ste

arbeidsongeschiktheid 



Q7. Wat gebeurt er als de arbeidsongeschikte werknemer nooit meer 
het werk zal hervatten? 
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Gevolgen voor de arbeidsovereenkomst –
medische overmacht 

Recht op vergoedingen 

A.

B.



Q7 / A. Gevolgen voor de arbeidsovereenkomst – medische overmacht
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▪Problematiek:

“De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de 
werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, 
kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat 
het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet 
kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd.”

Algemeen principe ontslag wegens medische overmacht 
(artikel 34, lid 1 WAO)

“Het re-integratietraject is niet van toepassing op wedertewerkstelling bij 
arbeidsongeval of beroepsziekte.”

Toepassingsgebied re-integratietraject (artikel I.4-72, lid 
2 Codex Welzijn)
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▪Kan medische overmacht, in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakt door een arbeidsongeval, nog worden vastgesteld? 

• In principe: Er kan niet worden voldaan aan de wettelijke voorwaarde die moet 

zijn vervuld om de definitieve arbeidsongeschiktheid als overmacht in te roepen 

• Mogelijke oplossingen:

▪ Vaststellen einde van de AO wegens overmacht o.b.v. 
de regels van het gemeen recht 

▪ Artikel I.4-72, lid 1 Codex Welzijn sluit niet uit dat de procedure 
voor re-integratie alsnog moet worden gevolgd om 
medische overmacht vast te stellen



Q7 / B. Recht op vergoedingen
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• Begrippenkader:

Tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid

Wanneer de letsels die het gevolg zijn van een arbeidsongeval nog aan evolutie onderhevig zijn en het SO 

gedurende beperkte periode niet in staat is overeengekomen werk bij de WG uit te oefenen.

Consolidatie

Het vertrekpunt van de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij 

overeenkomst tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing (artikel 24, lid 2 AOW).

Blijvende algehele arbeidsongeschiktheid

Wanneer het SO elke mogelijkheid heeft verloren zich door zijn arbeid regelmatige inkomsten te verschaffen, 

ook al behoudt hij gebeurlijk een lichamelijke geschiktheid. 
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Voorbeeld van een tijdslijn: 

AO

Periode van tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid

Consolidatie

Periode van definitieve algehele 
arbeidsongeschiktheid
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▪Tijdens de periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid:

▪ Recht op dagelijkse vergoedingen gelijk aan 90% van het gemiddeld dagbedrag 
(= basisloon / 365) vanwege de AOV waar cumul met gewaarborgd loon 
vanwege de WG niet speelt 
(zie hiervoor cumulverbod: slides 29 tot 34)

▪Vanaf het ogenblik van consolidatie:

▪ Recht op jaarlijkse vergoeding van 100% berekend op 

het basisloon en de graad van ongeschiktheid

▪ De jaarlijkse vergoeding = basisloon * % van de blijvende 

arbeidsongeschiktheid
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▪De jaarlijkse vergoeding wordt verminderd met:

▪ 50% indien graad blijvende arbeidsongeschiktheid < 5% bedraagt 

▪ 25% indien de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 5% of meer maar 

< 10% bedraagt

▪ Vervanging jaarlijkse vergoeding door lijfrente bij verstrijken van 

herzieningstermijn (i.e. termijn binnen dewelke een onvoorziene wijziging 

van de arbeidsongeschiktheid in aanmerking kan worden genomen)

▪Uitbetaling: Wie (AOV / Fedris) wanneer betaalt, 

hangt af van: 

▪ Datum van het AOV  

▪ Datum waarop het AOV werd geregeld 
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PRO Kwalificatie: Bewijs COVID-19 
als arbeidsongeval is mogelijk

CONTRA Kwalificatie: Bewijs COVID-19 
als arbeidsongeval is zeer moeilijk  tot onmogelijk

▪ Bewijs van (1) lichamelijk letsel door COVID-19 en 
(2) “plotselinge gebeurtenis tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst” is mogelijk

▪ Gevolg?: De 2 wettelijke vermoedens spelen 

▪ Weerlegging van deze vermoedens?: Bewijs dat 
het letsel (ziekte, koorts,…) met zekerheid niet 
door COVID-19 werd veroorzaakt = zéér moeilijk 
tot onmogelijk 

▪ Bewijs “tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst” is zeer moeilijk tot 
onmogelijk

▪ 2 redenen: 

1) Welk exact contact ligt aan oorsprong 
besmetting?

2) Bewijs van dit exact contact? In de meeste 
gevallen geen spoor van bijgehouden.
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