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1. Artikels uit het B.W.

Artikel 299 B.W.
Behoudens overeenkomst in tegenoverge-
stelde zin verliezen de echtgenoten alle voor-
delen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst 
en sinds het aangaan van het huwelijk heb-
ben toegekend.

Artikel 544 B.W.
Eigendom is het recht om op de meest vol-
strekte wijze van een zaak het genot te hebben 
en daarover te beschikken, mits men er geen 
gebruik van maakt dat strijdig is met de wet-
ten of met de verordeningen.

Artikel 1302 B.W.
Wanneer een zekere en bepaalde zaak die het 
voorwerp van de verbintenis uitmaakt, teniet 
gaat, buiten de handel gesteld wordt, of ver-
loren gaat zodanig dat men van haar bestaan 
geheel onkundig is, vervalt de verbintenis, 
indien de zaak is teniet gegaan of verloren 
buiten de schuld van de schuldenaar en voor-
aleer hij in gebreke was.
Zelfs wanneer de schuldenaar in gebreke is, 
en indien hij het toeval niet te zijnen laste 
heeft genomen, vervalt de verbintenis, inge-
val de zaak eveneens bij de schuldeiser zou 
zijn teniet gegaan, ware zij hem geleverd.
Wanneer een gestolen zaak op enigerlei wijze 
teniet of verloren is gegaan, ontslaat dit ver-
lies de ontvreemder niet van de verplichting 
de waarde te vergoeden.

Artikel 1382 B.W.
Elke daad van de mens, waardoor aan een 
ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 
degene door wiens schuld de schade is ont-
staan, deze te vergoeden.

Artikel 1383 B.W.
Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de scha-
de welke hij door zijn daad, maar ook voor die 
welke hij door zijn nalatigheid of door zijn 
onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Artikel 1384 B.W.
Men is aansprakelijk niet alleen voor de scha-
de welke men veroorzaakt door zijn eigen 
daad maar ook die welke veroorzaakt wordt 
door de daad van personen voor wie men 
moet instaan, of van zaken die men onder zijn 
bewaring heeft.
De vader en de moeder zijn aansprakelijk 
voor de schade veroorzaakt door hun min-
derjarige kinderen.
De meesters en zij die andere aanstellen, voor 
de schade door hun dienstboden en aange-

stelden veroorzaakt in de bediening waartoe 
zij hen gebezigd hebben.
De onderwijzers en de ambachtslieden, voor 
de schade door hun leerlingen en leerjongens 
veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder 
hun toezicht staan.
De hierboven geregelde aansprakelijkheid 
houdt op, indien de ouders, onderwijzers en 
ambachtslieden bewijzen dat zij de daad wel-
ke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, 
niet hebben kunnen beletten.

Artikel 1385 B.W.
De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in 
gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, 
is aansprakelijk voor de schade die door het 
dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn be-
waring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt 
was.

Artikel 1386 B.W.
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk 
voor de schade door de instorting ervan ver-
oorzaakt, wanneer deze te wijten is aan ver-
zuim van onderhoud of aan een gebrek in de 
bouw.

Artikel 1386bis B.W.
Wanneer aan een ander schade wordt ver-
oorzaakt door een persoon die zich in staat 
van krankzinnigheid bevindt, of in een staat 
van ernstige geestesstoornis of zwakzinnig-
heid die hem voor de controle van zijn daden 
ongeschikt maakt, kan de rechter hem ver-
oordelen tot de gehele vergoeding of tot een 
gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou 
zijn gehouden, indien hij de controle van zijn 
daden had.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, re-
kening houdende met de omstandigheden en 
met de toestand van de partijen.

Hoofdstuk 4.  
Verplichtingen van de verkoper

Afdeling 3.  
Vrijwaring

§ II. Vrijwaring voor gebreken van de 
verkochte zaak

Artikel 1604
De verkoper moet aan de koper een zaak leve-
ren die met de overeenkomst in overeenstem-
ming is.
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Levering is de overdracht van de verkochte 
zaak in de macht en het bezit van de koper.

Artikel 1641
De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor 
de verborgen gebreken van de verkochte 
zaak, die deze ongeschikt maken tot het ge-
bruik waartoe men ze bestemt, of die dit ge-
bruik zodanig verminderen dat de koper, in-
dien hij de gebreken gekend had, de zaak niet 
of slechts voor een mindere prijs zou hebben 
gekocht.

Artikel 1642
De verkoper moet niet instaan voor de gebre-
ken die zichtbaar zijn en die de koper zelf 
heeft kunnen waarnemen.

Artikel 1643
Hij moet instaan voor verborgen gebreken, 
zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij 
hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot 
geen vrijwaring zal zijn gehouden.

Artikel 1644
In het geval van de artikelen 1641 en 1643, 
heeft de koper de keus ofwel de zaak terug te 
geven en zich de prijs te doen terugbetalen, 
ofwel de zaak te behouden en zich een gedeel-
te van de prijs te doen terugbetalen, welk ge-
deelte door deskundigen zal worden bepaald.

Artikel 1645
Indien de verkoper de gebreken van de zaak 
gekend heeft, is hij niet alleen gehouden tot 
teruggave van de prijs die hij ervoor ontvan-
gen heeft, maar bovendien tot vergoeden van 
alle schade aan de koper.

Artikel 1646
Indien de verkoper de gebreken van de zaak 
niet gekend heeft, is hij slechts gehouden tot 
teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan 
de koper van de door de koop veroorzaakte 
kosten.

Artikel 1647
Indien de zaak welke gebreken had, is teniet 
gegaan ten gevolge van haar slechte hoeda-
nigheid, is het verlies voor rekening van de 
verkoper, die jegens de koper gehouden is tot 
teruggave van de prijs, en tot de overige scha-
devergoedingen in de twee vorige artikelen 
bepaald.
Maar het verlies door toeval veroorzaakt is 
voor rekening van de koper.

Artikel 1648
De rechtsvordering op grond van koopver-
nietigende gebreken moet door de koper wor-
den ingesteld binnen een korte tijd, al naar de 
aard van de koopvernietigende en de gebrui-
ken van de plaats waar de koop gesloten is.

Artikel 1649
Deze vordering kan niet worden ingesteld wat 
betreft verkopingen die op rechterlijk gezag 
geschieden.

Afdeling 4.  
Bepalingen met betrekking tot de verkopen 

aan consumenten

Artikel 1649bis
§ 1 Deze afdeling is van toepassing op de ver-
kopen van consumptiegoederen door een 
verkoper aan een consument.
§ 2 Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt verstaan onder:
1° consument: iedere natuurlijke persoon 
die handelt voor doeleinden die geen verband 
houden met zijn beroepsactiviteit of zijn 
commerciële activiteit;
2° verkoper: iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die consumptiegoederen ver-
koopt in het kader van zijn beroepsactiviteit 
of commerciële activiteit;
3° consumptiegoederen: alle roerende licha-
melijke zaken, behalve:
– goederen die in uitvoering van een beslag of 
anderszins gerechtelijk zijn verkocht,
– water en gas die niet marktklaar zijn ge-
maakt in een bepaald volume of in een be-
paalde hoeveelheid,
– elektriciteit;
4° producent: de fabrikant van consumptie-
goederen, de importeur van consumptiegoe-
deren op het grondgebied van de Europese 
Gemeenschap of elke andere persoon die zich 
als producent voordoet door zijn naam, han-
delsmerk of enig ander onderscheidend te-
ken op de consumptiegoederen aan te bren-
gen;
5° garantie: elke door een verkoper of produ-
cent tegenover de consument aangegane ver-
bintenis om de betaalde prijs terug te beta-
len, of om de consumptiegoederen te 
vervangen of te herstellen, of om er zich op 
enigerlei wijze om te bekommeren, indien de 
goederen niet overeenstemmen met de be-
schrijving in het garantiebewijs of in de des-
betreffende reclame;
6° herstelling: het consumptiegoed in geval 
van gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst, daarmee in overeenstemming 
brengen.
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§ 3 Voor de toepassing van deze afdeling wor-
den overeenkomsten tot levering van te ver-
vaardigen of voort te brengen consumptiegoe-
deren eveneens als verkoopovereenkomsten 
beschouwd.

Artikel 1649ter
§ 1 Voor de toepassing van artikel 1604, eer-
ste lid, wordt het door de verkoper aan de 
consument geleverde consumptiegoed ge-
acht slechts in overeenstemming met de over-
eenkomst te zijn indien:
1° het in overeenstemming is met de door de 
verkoper gegeven beschrijving ervan en de ei-
genschappen bezit van de goederen die de 
verkoper aan de consument als monster of 
als model heeft getoond;
2° het geschikt is voor elk bijzonder door de 
consument gewenst gebruik dat deze aan de 
verkoper bij het sluiten van de overeenkomst 
heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft 
aanvaard;
3° het geschikt is voor het gebruik waartoe 
goederen van dezelfde soort gewoonlijk die-
nen;
4° het de kwaliteit en prestaties biedt die 
voor goederen van dezelfde soort normaal 
zijn en die de consument redelijkerwijs mag 
verwachten, gelet op de aard van het goed en 
op de eventuele door de verkoper, de produ-
cent of diens vertegenwoordiger publiekelijk 
gedane mededelingen over de bijzondere 
kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en 
de etikettering.
§ 2 De verkoper is niet gebonden door de in 
§ 1, 4° bedoelde publiekelijk afgelegde mede-
delingen indien hij aantoont dat:
– bedoelde mededeling hem niet bekend was 
en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn,
– deze mededeling op het tijdstip van het slui-
ten van de overeenkomst was rechtgezet, of
– de beslissing tot aankoop van het consump-
tiegoed niet door deze mededeling kon beïn-
vloed zijn.
§ 3 Gebrek aan overeenstemming wordt ge-
acht niet te bestaan in de zin van dit artikel 
als, op het tijdstip van het sluiten van de over-
eenkomst, de consument het gebrek kende of 
redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest 
zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstem-
ming voortvloeit uit het materiaal geleverd 
door de consument.
§ 4 Gebrek aan overeenstemming ten gevolge 
van een verkeerde installatie van het con-
sumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek 
aan overeenstemming van het goed wanneer 
de installatie deel uitmaakt van de koopover-
eenkomst betreffende het goed en door de 
verkoper of onder diens verantwoordelijk-
heid is uitgevoerd.

Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is 
om door de consument geïnstalleerd te wor-
den, door deze geïnstalleerd wordt en de ver-
keerde installatie een gevolg is van een fout in 
de montagehandleiding.

Artikel 1649quater
§ 1 De verkoper is jegens de consument aan-
sprakelijk voor elk gebrek aan overeenstem-
ming dat bestaat bij de levering van de goede-
ren en zich manifesteert binnen een termijn 
van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde 
levering.
De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste 
lid wordt opgeschort tijdens de periode ver-
eist voor de herstelling of de vervanging van 
het goed of in geval van onderhandelingen 
tussen de verkoper en de consument met het 
oog op een minnelijke schikking.
In afwijking van het eerste lid kunnen voor de 
tweedehandsgoederen de verkoper en de 
consument een kortere termijn dan twee jaar 
overeenkomen zonder dat die termijn korter 
dan één jaar mag zijn.
§ 2 De verkoper en de consument kunnen een 
termijn overeenkomen waarbinnen de con-
sument de verkoper op de hoogte moet bren-
gen van het gebrek aan overeenstemming, 
zonder dat die termijn korter mag zijn dan 
twee maanden vanaf de dag waarop de con-
sument het gebrek heeft vastgesteld.
§ 3 De rechtsvordering van de consument 
verjaart na afloop van één jaar vanaf de dag 
waarop hij het gebrek aan overeenstemming 
heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor 
het einde van de termijn van twee jaar, be-
doeld in § 1, mag verstrijken.
§ 4 Manifesteert zich een gebrek aan overeen-
stemming binnen een termijn van zes maan-
den vanaf de levering, dan geldt tot bewijs 
van het tegendeel het vermoeden dat dit ge-
brek bestond op het tijdstip van levering, ten-
zij dit vermoeden onverenigbaar is met de 
aard van het goed of met de aard van het ge-
brek aan overeenstemming, door onder an-
dere rekening te houden met het feit of het 
goed nieuw dan wel tweedehands is.
§ 5 De bepalingen in dit hoofdstuk met be-
trekking tot de vrijwaring voor de verborgen 
gebreken van de verkochte zaak zijn van toe-
passing na het verstrijken van de termijn van 
twee jaar bedoeld in § 1.

Artikel 1649quinquies
§ 1 Naast desgevallend schadevergoeding, 
heeft de consument het recht van de verkoper 
die met toepassing van artikel 1649quater 
aansprakelijk is voor een gebrek aan overeen-
stemming te eisen, hetzij de herstelling of de 
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vervanging van het goed onder de voorwaar-
den bedoeld in § 2, hetzij een passende ver-
mindering van de prijs of de ontbinding van 
de overeenkomst, overeenkomstig de voor-
waarden bepaald in § 3.
Desgevallend wordt er evenwel rekening ge-
houden met de verergering van de schade 
voortvloeiend uit het gebruik van het goed 
door de consument na het ogenblik waarop 
hij het gebrek aan overeenstemming heeft 
vastgesteld of zou hebben moeten vaststel-
len.
§ 2 In eerste instantie heeft de consument het 
recht om van de verkoper het kosteloze her-
stel of de kosteloze vervanging van het goed 
te verlangen behalve als dat onmogelijk of 
buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of 
vervanging moet, rekening houdend met de 
aard van het goed en het door de consument 
beoogde gebruik, binnen een redelijke ter-
mijn en zonder ernstige overlast voor de con-
sument verricht worden.
De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de 
kosten die moeten worden gemaakt om de 
goederen in overeenstemming te brengen, 
namelijk de verzendingskosten en de kosten 
die verband houden met loon en materiaal.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt 
een vorm van genoegdoening geacht buiten 
verhouding te zijn indien zij voor de verkoper 
kosten meebrengt die, vergeleken met de al-
ternatieve vorm van genoegdoening onrede-
lijk zijn, gelet op:
– de waarde die het goed zonder het gebrek 
aan overeenstemming zou hebben;
– de ernst van het gebrek aan overeenstem-
ming;
– de vraag of de alternatieve vorm van ge-
noegdoening concreet mogelijk is zonder 
ernstige overlast voor de consument.
§ 3 De consument heeft het recht van de ver-
koper een passende prijsvermindering of de 
ontbinding van de koopovereenkomst te ei-
sen:
– indien hij geen aanspraak kan maken op 
herstelling of vervanging, of
– indien de verkoper niet binnen een redelijke 
termijn of zonder ernstige overlast voor de 
consument de herstelling of de vervanging 
heeft verricht.
In afwijking van het eerste lid heeft de consu-
ment niet het recht de ontbinding van de 
overeenkomst te verlangen indien het gebrek 
aan overeenstemming van geringe betekenis 
is.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt 
elke terugbetaling aan de consument vermin-
derd teneinde rekening te houden met het 
gebruik dat deze van het goed heeft gehad 
sinds de levering ervan.

Artikel 1721 B.W.
Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder 
voor alle gebreken van het verschuldigde 
goed, die het gebruik daarvan verhinderen, 
ook al mocht de verhuurder die bij het aan-
gaan van de huur niet hebben gekend.
Indien door die gebreken enig verlies voor de 
huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht 
hem daarvoor schadeloos te stellen.

Artikel 1732 B.W.
Hij (de huurder) is aansprakelijk voor de be-
schadigingen of verliezen die gedurende zijn 
huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die 
buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Artikel 1733 B.W.
De huurder is aansprakelijk voor brand, tenzij 
hij bewijst dat de brand is ontstaan buiten 
zijn schuld.

Artikel 1735 B.W.
De huurder is aansprakelijk voor de bescha-
digingen en verliezen die ontstaan door toe-
doen van zijn huisgenoten of van zijn onder-
huurders.

Artikel 1927 B.W.
De bewaarnemer moet aan de bewaring van 
de in bewaring gegeven zaak dezelfde zorg 
besteden als hij aan de bewaring van zijn ei-
gen zaken besteed.

Artikel 1928 B.W.
De bepaling van het vorige artikel wordt 
strenger toegepast:
1° indien de bewaarnemer zichzelf heeft aan-
geboden om de zaak in bewaring te nemen;
2° indien hij een loon voor de bewaring be-
dongen heeft;
3° indien de bewaargeving uitsluitend in het 
belang van de bewaarnemer geschied is;
4° indien uitdrukkelijk is overeengekomen 
dat de bewaarnemer voor om het even welke 
schuld aansprakelijk zal zijn.

Artikel 1933 B.W.
De bewaarnemer behoeft de in bewaring 
ontvangen zaak slechts terug te geven in de 
staat waarin zij zich bevindt op het tijdstip 
van de teruggave. De beschadiging die zij bui-
ten zijn toedoen heeft ondergaan, komt voor 
rekening van de bewaargever.

Artikel 1947 B.W.
De bewaargever is verplicht aan de bewaar-
nemer de kosten te vergoeden die deze voor 
het behoud van de in bewaring gegeven zaak 
gemaakt heeft, en hem schadeloos te stellen 
voor alle verliezen die de bewaargeving hem 
mocht hebben veroorzaakt.
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Hoofdstuk I.  
Inleidende bepalingen

Afdeling 1.  
Toepassingsgebied

Artikel 1
Deze wet vindt toepassing op alle personen 
die als werkgever, werknemer of daarmee ge-
lijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen on-
der:
1° de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944, betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders;
2° – opgeheven
3° de besluitwet van 7 februari 1945, betref-
fende de maatschappelijke veiligheid van de 
zeelieden ter koopvaardij.

Artikel 2
Deze wet vindt eveneens toepassing op de re-
ders die hun eigen schip exploiteren; zij wor-
den geacht zowel werkgever als werknemer te 
zijn.

Artikel 3
De Koning kan:
1° volgens de nadere regelen die Hij bepaalt 
de toepassing van deze wet uitbreiden tot an-
dere categorieën van personen; de Koning 
kan tevens de persoon aanduiden die als 
werkgever wordt beschouwd;
2° bijzondere regelen vaststellen in verband 
met de toepassing van deze wet op bepaalde 
categorieën van personen.

Artikel 4
Deze wet vindt geen toepassing op:
1° de personen op wie de wet van 3 juli 1967, 
betreffende de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor de beroepsziekten in 
de overheidssector toepasselijk wordt ver-
klaard;
2° de militairen en de daarmee gelijkgestel-
den die vallen onder de wetten op de vergoe-
dingspensioenen, gecoördineerd d.d. 5 okto-
ber 1948.
3° de personen die zich in statutair verband 
bevinden met HR Rail.
4° de personen die een met een wedde bezol-
digd, uitvoerend politiek mandaat uitoefe-
nen bij een gemeente, een openbaar bestuur, 
een openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn (OCMW), een provincie, een vereni-
ging van gemeenten of een ocmw-vereniging 
bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke 
wet van 8 juli 1976 en hun vervangers bedoeld 
in artikel 37quater van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van 
de sociale zekerheid voor werknemers.
5° (opgeheven)

Artikel 5
Voor de toepassing van deze wet worden ge-
lijkgesteld met:
1° werknemers: de personen die daarmee 
worden gelijkgesteld voor de toepassing van 
de in artikel 1 bedoelde wetten en de perso-
nen tot wie de Koning de toepassing van on-
derhavige wet uitbreidt ter uitvoering van ar-
tikel 3;
2° werkgevers: de personen die onder 1° be-
doelde personen te werk stellen;
3° een arbeidsovereenkomst: de arbeidsver-
houdingen tussen de met werkgevers en 
werknemers gelijkgestelde personen;
4° een onderneming: de inrichtingen van de 
met werkgevers gelijkgestelde personen.
Voor de toepassing van hoofdstuk II van deze 
wet wordt verstaan onder:
1° wettelijke samenwoning: de samenwo-
ning van twee partners die overeenkomstig 
artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek een 
overeenkomst hebben opgesteld waarin voor 
de partijen is voorzien in een verplichting tot 
hulp die, zelfs na een eventuele breuk, finan-
ciële gevolgen kan hebben;
2° wettelijk samenwonende of wettelijk sa-
menwonende partner: de persoon die wette-
lijk samenwoont met een partner en waarbij 
tussen beide partners een overeenkomst is 
opgesteld overeenkomstig artikel 1478 van 
het Burgerlijk Wetboek waarin voor de partij-
en is voorzien in een verplichting tot hulp die, 
zelfs na een eventuele breuk, financiële gevol-
gen kan hebben.

Artikel 6
§ 1 De nietigheid van de arbeidsovereen-
komst kan niet worden ingeroepen ten aan-
zien van de toepassing van deze wet.
§ 2 Elke overeenkomst strijdig met de bepa-
lingen van deze wet is van rechtswege nietig.
§ 3 De rechter ziet bij uitspraak over de rech-
ten van de getroffenen en zijn rechthebben-
den ambtshalve na of de bepalingen van deze 
wet nageleefd worden.

2. Wet 10 april 1971 op de arbeidsongevallen
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Afdeling 2.  
Begripsomschrijving

Artikel 7
Voor de toepassing van deze wet wordt als 
arbeidsongeval aangezien elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit van de uit-
voering van de arbeidsovereenkomst over-
komt en dat een letsel veroorzaakt.
Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst wordt, behoudens te-
genbewijs, geacht als overkomen door het 
feit van de uitvoering van die overeenkomst. 
Het ongeval veroorzaakt door terrorisme, zo-
als bepaald in de wet van 1 april 2007 betref-
fende de verzekering tegen schade veroor-
zaakt door terrorisme, en overkomen tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
wordt geacht te zijn overkomen door het feit 
van de uitvoering van die arbeidsovereen-
komst.
Wordt eveneens als arbeidsongeval aange-
zien, het ongeval dat een werknemer buiten 
de uitoefening van zijn overeenkomst is over-
komen maar dat veroorzaakt is door een der-
de wegens de uitvoering van de overeen-
komst.
Het ongeval overkomen aan de telewerker 
wordt, behoudens tegenbewijs, geacht over-
komen te zijn tijdens de uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst:
1° wanneer het ongeval gebeurt op de plaats 
of de plaatsen die deze laatste schriftelijk 
heeft gekozen als de plaats om zijn werk te 
verrichten;
2° wanneer het ongeval gebeurt tijdens de 
periode van de dag die schriftelijk voorzien 
werd als de periode waarin arbeid kan ver-
richt worden. Bij ontstentenis van dergelijke 
vermelding in de schriftelijke overeenkomst 
zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens 
de werkuren die de telewerker zou moeten 
presteren indien hij in de lokalen van de werk-
gever zou tewerkgesteld zijn.

Artikel 8
§ 1 Wordt eveneens als arbeidsongeval aan-
gezien het ongeval dat zich voordoet op de 
weg naar en van het werk.
Onder de weg naar en van het werk wordt ver-
staan het normale traject dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats 
te begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd. Het traject blijft normaal indien 
de werknemer de nodige en redelijkerwijze te 
verantwoorden omwegen maakt:
1° langs de verschillende verblijfs- en arbeids-
plaatsen of op- en afstapplaatsen om zich, in 
het kader van gemeenschappelijk woon-werk-

verkeer, samen met een of meer andere perso-
nen met een of meer andere personen met 
een voertuig te verplaatsen;
2° met het oog op het wegbrengen of opha-
len van de kinderen naar of van de kinderop-
vangplaats of de school.
De werknemer wordt geacht zich eveneens op 
de plaats waar hij werkt te bevinden, wanneer 
hij onder meer:
1° aldaar, zelfs buiten de uren, met de uit-
drukkelijke of stilzwijgende toelating van de 
werkgever een opdracht als vakbondsafge-
vaardigde of vertegenwoordiger van de werk-
nemers vervult;
2° een vergadering van de ondernemings-
raad of het veiligheidscomité bijwoont;
3° met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toe-
lating van de werkgever vormingslessen bij-
woont welke tijdens de normale arbeidsuren 
plaatshebben.
4° zich aanmeldt voor een bezoek vooraf-
gaand aan de werkhervatting bij de preven-
tieadviseur in het kader van het gezondheid-
stoezicht op de werknemer, dat voor de 
werkelijke werkhervatting gedurende de peri-
ode van arbeidsongeschiktheid kan plaats 
hebben.
Het traject van of naar de verblijfplaats be-
gint zodra de werknemer de dorpel van zijn 
hoofd- of tweede verblijf verlaat en eindigt 
zodra deze weer overschreden wordt.
§ 2 Met weg naar en van het werk wordt (on-
der meer) gelijkgesteld het traject afgelegd:
1° van de plaats waar hij werkt naar de plaats 
waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aan-
schaft, en omgekeerd;
2° van de plaats waar hij werkt naar de plaats 
waar hij leergangen volgt met het oog op zijn 
beroepsopleiding en van die plaats naar zijn 
verblijfplaats;
3° van de plaats waar hij werkt in uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst met een werk-
gever, naar de plaats waar hij zal werken in 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst met 
een andere werkgever;
4° van de plaats waar hij werkt naar de plaats 
waar hij zijn loon of het daarmee overeen-
stemmende bedrag in speciën geheel of ge-
deeltelijk int, en omgekeerd;
5° om tijdens de opzeggingstermijn, binnen 
de grenzen vastgesteld door de wetgeving op 
de arbeidsovereenkomsten en met toestem-
ming van de werkgever een nieuwe betrekking 
te zoeken;
6° om zich, zelfs buiten de werkuren, van zijn 
verblijfplaats of van de plaats waar hij aan het 
werk is naar zijn vroegere werkgever te bege-
ven met het oog op het afgeven of het afhalen 
van bescheiden opgelegd door de sociale 
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wetgeving, klederen of werkgerief, en omge-
keerd;
7° van de aanwervingsplaats naar de plaats 
waar het werk dient te worden uitgevoerd 
door de werknemer in dienst van onderne-
mingen voor het laden, lossen en behandelen 
van waren in de havens, in de opslagplaatsen 
en de stations en van de werkgever die zich 
bezighouden met scheepsherstelling, als 
vooraf geen arbeidsovereenkomst is geslo-
ten;
8° door de zeelieden met het oog op hun aan-
monstering van het aanwervingsbureau voor 
zeelieden naar het waterschoutsambt;
9° van de plaats waar de huisarbeider grond-
stoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten 
bewerkt die een werkgever hem heeft toever-
trouwd naar de plaats waar hij die grondstof-
fen of producten afhaalt of aflevert, en omge-
keerd.
10° van de plaats waar de werknemer wegens 
het uitvoeren van een opdracht is of moet ver-
blijven, naar de plaats waar hij zijn ontspan-
ning neemt en omgekeerd, mits de werkgever 
het niet uitdrukkelijk verbood.
11° door de werknemer die, in zijn hoedanig-
heid van vakbondsafgevaardigde of vertegen-
woordiger van de werknemers, syndicale vor-
mingslessen volgt, van zijn verblijfplaats of 
van zijn arbeidsplaats naar het vormingscen-
trum waar hij de lessen volgt, en omgekeerd.

Artikel 9
Wanneer de getroffene of zijn rechthebben-
den benevens het bestaan van het letsel, een 
plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt het 
letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door 
een ongeval te zijn veroorzaakt.

Hoofdstuk II.  
Schadeloosstelling

Afdeling 1.  
Dodelijk arbeidsongeval

Artikel 10
Wanneer de getroffene ingevolge het arbeids-
ongeval overlijdt, wordt een vergoeding voor 
begrafeniskosten toegekend die gelijk is aan 
dertigmaal het gemiddelde dagloon. In geen 
geval mag die vergoeding evenwel minder be-
dragen dan het bedrag van de overeenkom-
stige vergoeding dat, op de dag van het over-
lijden, wordt toegekend met toepassing van 
de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.

Artikel 11
Benevens de vergoeding voor begrafeniskos-
ten draagt de verzekeringsonderneming de 
kosten voor het overbrengen van de overlede-
ne getroffene naar de plaats waar de familie 
haar overledene wenst te laten begraven; de 
verzekeringsonderneming zorgt tevens voor 
de overbrenging, met inbegrip van de vervul-
ling van de administratieve formaliteiten.

Artikel 12
Wanneer de getroffene ten gevolge van het 
arbeidsongeval overlijdt, wordt een lijfrente, 
gelijk aan 30% van diens basisloon, toege-
kend:
1° aan de echtgenoot die op het tijdstip van 
het ongeval noch uit de echt, noch van tafel 
en bed is gescheiden, of aan de persoon die 
op het tijdstip van het ongeval wettelijk sa-
menwoont met de getroffene;
2° aan de echtgenoot die op het tijdstip van 
het overlijden van de getroffene noch uit de 
echt, noch van tafel en bed gescheiden is, of 
aan de persoon die op het tijdstip van het on-
geval wettelijk samenwoont met de getroffe-
ne; op voorwaarde dat:
a) het huwelijk of de wettelijke samenwoning 
gesloten na het ongeval minstens één jaar 
voor het overlijden van de getroffene plaats-
vond of,
b) uit het huwelijk of de wettelijke samenwo-
ning een kind is geboren of,
c) op het ogenblik van het overlijden een kind 
ten laste is waarvoor één van de echtgenoten 
kinderbijslag ontving.
De overlevende die uit de echt of van tafel en 
bed gescheiden is en die een wettelijk of con-
ventioneel onderhoudsgeld genoot ten laste 
van de getroffene, alsmede de langstlevende 
partner van een ontbonden wettelijke samen-
woning die een conventioneel onderhouds-
geld genoot ten laste van de getroffene, heeft 
eveneens recht op de lijfrente als bedoeld in 
het eerste lid, zonder dat die rente meer mag 
bedragen dan het onderhoudsgeld.

Artikel 13
§ 1 De kinderen van de getroffene, die wees 
zijn van vader of moeder, ontvangen elk een 
rente die gelijk is aan 15% van het basisloon 
zonder dat het totaal 45% van dit loon mag 
overschrijden.
§ 2 De kinderen van de echtgenoot of van de 
wettelijk samenwonende partner van de ge-
troffene, die wees zijn vader of moeder, ont-
vangen elk een rente die gelijk is aan 15% van 
het basisloon zonder dat het totaal 45% van 
dit loon mag overschrijden indien ze geboren 
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of verwekt zijn op het ogenblik van het overlij-
den van de getroffene.
§ 3 De bij § 1 en § 2 bedoelde kinderen, die 
wees zijn van vader en moeder, ontvangen elk 
een rente die gelijk is aan 20% van het basis-
loon zonder dat het totaal van dit loon mag 
overschrijden.
§ 4 Kinderen van wie de afstamming slechts 
ten aanzien van één van hun ouders vast-
staat, worden voor de toepassing van dit ar-
tikel met wezen gelijkgesteld.
§ 5 opgeheven
§ 6 De rente die bij toepassing van § 2 en § 3 
wordt toegekend aan de kinderen van de 
echtgenoot of van de wettelijk samenwonen-
de partner van de getroffene, wordt vermin-
derd met het bedrag van de rente die aan 
voornoemde kinderen wegens een ander do-
delijk arbeidsongeval wordt toegekend. Het 
totaal bedrag van de aldus verminderde rente 
en van de andere mag evenwel niet lager zijn 
dan het bedrag van de rente toegekend aan 
de kinderen van de getroffene.

Artikel 14
§ 1 De kinderen die door één persoon zijn ge-
adopteerd ontvangen een rente die voor ieder 
kind gelijk is aan 20% van het basisloon van 
de overleden adoptant, zonder dat het totaal 
60% van dit loon mag overschrijden.
§ 2 De kinderen die door twee personen zijn 
geadopteerd ontvangen voor ieder kind, een 
rente gelijk aan:
a) 15% van het basisloon zo één van de adop-
tanten de andere overleeft, zonder dat het 
totaal 45% van dit loon mag overschrijden;
b) 20% van het basisloon zo één van de adop-
tanten vooroverleden is, zonder dat het to-
taal 60% van dit loon mag overschrijden.
§ 3 De geadopteerden die overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 365 van het Burgerlijk 
Wetboek rechten kunnen doen gelden in hun 
oorspronkelijke familie en in hun adoptieve 
familie, mogen de rechten, waarop zij in elke 
van deze families aanspraak kunnen maken, 
niet samenvoegen. Zij mogen echter kiezen 
tussen de rente, waarop zij recht hebben in 
hun oorspronkelijke of in hun adoptieve fa-
milie. De geadopteerden kunnen steeds op 
hun keuze terugkomen wanneer zich in hun 
oorspronkelijke of in hun adoptieve familie 
een nieuw ongeval met dodelijk afloop voor-
doet.
§ 4 Ingeval van samenloop van de belangen 
van de geadopteerde kinderen met die van de 
andere kinderen mag de rente toegekend aan 
de geadopteerde kinderen niet hoger zijn dan 
deze toegekend aan de andere kinderen.

§ 5 De bepalingen van dit artikel zijn uitslui-
tend van toepassing op de gewone adoptie.

Artikel 15
§ 1 De vader en de moeder van de getroffene 
die op het tijdstip van het overlijden noch 
echtgenoot, noch wettelijk samenwonende 
partner, noch rechthebbende kinderen na-
laat, ontvangen ieder een lijfrente gelijk aan 
20% van het basisloon.
Laat de getroffene op het tijdstip van het 
overlijden een echtgenoot of een wettelijk sa-
menwonende partner zonder rechthebbende 
kinderen na, dan is de rente voor ieder van de 
in het vorig lid bedoelde rechtsverkrijgenden 
gelijk aan 15% van het basisloon.
De adoptanten hebben dezelfde rechten als 
de ouders van de getroffene.
§ 2 Bij vooroverlijden van de vader of de moe-
der van de getroffene ontvangt ieder van de 
bloedverwanten in opgaande lijn van de 
vooroverledene een rente gelijk aan:
a) 15% van het basisloon zo er noch een echt-
genoot, noch een wettelijk samenwonden 
partner, noch rechthebbende kinderen zijn;
b) 10% van het basisloon zo er een echtge-
noot of een wettelijk samenwonende partner 
zonder rechthebbende kinderen is.

Artikel 16
De kleinkinderen van de getroffene die geen 
rechthebbende kinderen nalaat, ontvangen, 
zo hun vader of moeder overleden is, een ren-
te voor ieder van hen gelijk aan 15% van het 
basisloon, zonder dat het totaal 45% van dit 
loon mag overschrijden.
Zo hun vader en moeder overleden zijn ont-
vangen zij een rente voor ieder van hen gelijk 
aan 20% van het basisloon, zonder dat het 
totaal 60% van dit loon mag overtreffen.
Indien er rechthebbende kinderen zijn, heb-
ben de kleinkinderen, die wees van vader of 
moeder zijn, bij staken, gelijke rechten als de 
kinderen; de rente toegekend aan elke staak 
van kleinkinderen wordt op 15% bepaald en 
bij hoofden verdeeld.
Zo de kleinkinderen bedoeld in voorgaand lid 
wees van vader en moeder zijn, wordt de ren-
te per staak gebracht op 20%.
De rente toegekend aan de kleinkinderen 
wordt verminderd met het bedrag van de ren-
te die aan voornoemde kleinkinderen wegens 
een ander arbeidsongeval werd toegekend.
Met kleinkinderen worden gelijkgesteld, voor 
zover zij nog niet gerechtigd zijn op rente we-
gens hetzelfde dodelijk arbeidsongeval, de 
kinderen waarvoor uit hoofde van de presta-
ties van de getroffene of van de echtgenoot 
kinderbijslag werd genoten, zelfs zo hun va-
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der en moeder nog in leven zijn. Laat de ge-
troffenen geen rechthebbende kinderen na, 
dan ontvangt ieder van hen een rente gelijk 
aan 15% van het basisloon, zonder dat het 
totaal 45% van het basisloon mag overschrij-
den. Indien de getroffene rechthebbende kin-
deren of kleinkinderen nalaat, worden de met 
kleinkinderen gelijkgestelde kinderen geacht 
een staak te vormen. De rente toegekend aan 
deze staak wordt bepaald op 15% en wordt 
verdeeld per hoofd.

Artikel 17
De broeders en zusters van de getroffene die 
geen andere rechthebbenden nalaat ontvan-
gen ieder een rente gelijk aan 15% van het ba-
sisloon, zonder dat het totaal 45% van dit 
loon mag overschrijden.

Artikel 17bis
Zo de afstamming vastgesteld of de adoptie 
toegekend wordt na het overlijden van de ge-
troffene en indien de afstamming of adoptie 
een invloed heeft op de rechten van andere 
rechthebbenden, heeft ze pas uitwerking 
voor de toepassing van deze afdeling vanaf de 
dag waarop de definitieve beslissing die de 
afstamming vaststelt of de adoptie toekent, 
aan de verzekeringsonderneming wordt bete-
kend.
Indien de rechten van andere rechthebben-
den door een overeenkomst of een gerechte-
lijke beslissing werden vastgesteld, wordt die 
wijziging van deze rechten door een nieuwe 
overeenkomst of door een nieuwe gerechtelij-
ke beslissing vastgesteld.

Artikel 18
Indien er meer dan drie rechthebbenden, be-
doeld in de artikelen 13, 14, 16 of 17 zijn, 
wordt het bedrag van 15% of 20% voor elke 
rechthebbende verminderd door het te ver-
menigvuldigen met een breuk, waarvan de 
teller gelijk is aan 3 en de noemer gelijk aan 
het aantal rechthebbenden.
De maximumbedragen van 45% en 60% blij-
ven toepasselijk op al de rechthebbenden sa-
men, zolang hun aantal niet beneden drie 
daalt. Blijven er niet meer dan twee rechtheb-
benden over, dan heeft ieder recht op een 
rente van 15% of 20%.
Voor de toepassing van dit artikel wordt elke 
staak als een eenheid beschouwd in het geval 
bedoeld in artikel 16, derde, vierde en zesde 
lid.

Artikel 19
De kinderen, kleinkinderen, broeders en zus-
ters ontvangen een rente zolang zij gerechtigd 

zijn op kinderbijslag en in ieder geval tot hun 
18 jaar.
De rente is verschuldigd tot op het einde van 
de maand waarin het recht vervalt.
Onverminderd de bepalingen van het eerste 
en tweede lid, ontvangen de gehandicapte 
kinderen, kleinkinderen, broers en zusters 
een rente overeenkomstig de voorwaarden 
bepaald door de Koning. De Koning bepaalt 
eveneens de wijze waarop de ontoereikend-
heid van de vermindering van de lichamelijke 
of geestelijke geschiktheid van deze rechtheb-
benden wordt vastgesteld.

Artikel 20
De bloedverwanten in de opgaande lijn, de 
kleinkinderen en de broeders en zusters ont-
vangen de rente alleen wanneer zij recht-
streeks voordeel uit het loon van de getroffe-
ne haalden. Worden als zodanig aangezien 
degenen die onder hetzelfde dak woonden.
Is de getroffene een leerling die geen loon ge-
noot, dan hebben bovenvermelde personen 
niettemin recht op de rente zo zij onder het-
zelfde dak woonden.

Artikel 20bis
Voor de bloedverwanten in opgaande lijn is 
de rente verschuldigd tot op het ogenblik 
waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar 
zou bereikt hebben, tenzij zij het bewijs leve-
ren dat de getroffene voor hen de belangrijk-
ste kostwinner was.
De getroffene wordt als de belangrijkste kost-
winner beschouwd wanneer het gedeelte van 
zijn inkomen dat effectief diende als bijdrage, 
zowel in geld als in natura, in het onderhoud 
van de bloedverwanten in opgaande lijn op 
het ogenblik van het ongeval meer bedroeg 
dan het geglobaliseerd inkomen van de 
bloedverwanten in opgaande lijn, waarin de 
bijdrage, zowel in geld als in natura, van de 
getroffene niet is begrepen. Bij de vaststelling 
van de financiële bijdrage, zowel in geld als in 
natura, van de getroffene worden de kosten 
voor zijn eigen onderhoud niet in aanmerking 
genomen.

Artikel 21
De bij de artikelen 12 tot 17 bedoelde renten 
zijn verschuldigd vanaf de dag van het overlij-
den van de getroffene.

Afdeling 2.  
Arbeidsongeschiktheid

Artikel 22
Wanneer het ongeval een tijdelijke en algehe-
le arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, heeft 
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de getroffene, vanaf de dag die volgt op het 
begin van die arbeidsongeschiktheid, recht 
op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90% 
van het gemiddeld dagbedrag.
Voor de dag waarop het ongeval zich voor-
doet of de arbeidsongeschiktheid aanvangt, 
is de vergoeding gelijk aan normaal dagloon, 
verminderd met het loon dat de getroffene 
eventueel heeft verdiend.

Artikel 23
Ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
gedeeltelijk is of wordt, kan de verzeke-
ringsonderneming aan de werkgever vragen 
de mogelijkheid van een wedertewerkstelling 
te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de 
getroffenen voor het ongeval uitoefenende, 
hetzij in een passend beroep dat voorlopig 
aan de getroffene kan worden opgedragen. 
De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren 
na een gunstig advies van de arbeidsgenees-
heer wanneer dit advies voorgeschreven 
wordt in het algemeen reglement voor de ar-
beidsbescherming of wanneer de getroffene 
zichzelf niet geschikt acht om het werk te her-
vatten.
Indien de getroffene de wedertewerkstelling 
aanvaardt, heeft hij recht op een vergoeding 
die gelijk is aan het verschil tussen het loon 
verdiend voor het ongeval en het loon dat hij 
ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt.
De getroffene geniet, tot de dag van zijn vol-
ledige wedertewerkstelling of van de consoli-
datie, de vergoeding voor tijdelijk, algehele 
arbeidsongeschiktheid:
1° wanneer hij niet opnieuw te werk wordt 
gesteld maar zich onderwerpt aan een be-
handeling, die hem met het oog op zijn we-
deraanpassing wordt voorgesteld;
2° wanneer hij niet opnieuw aan het werk 
wordt gesteld en hem geen behandeling met 
het oog op zijn wederaanpassing wordt voor-
gesteld;
3° wanneer hij de hem aangeboden wederte-
werkstelling of de voorgestelde behandeling 
om een geldige reden weigert of stopzet.
Wanneer de getroffene zonder geldige reden 
de hem aangeboden wedertewerkstelling 
weigert of voortijdig verlaat, heeft hij recht 
op een vergoeding die overeenstemt met zijn 
graad van arbeidsongeschiktheid, berekend 
naar zijn arbeidsmogelijkheden in zijn oor-
spronkelijk of voorlopig aangeboden beroep.
Ingeval de getroffene zonder geldige redenen 
de behandeling die hem met het oog op zijn 
wederaanpassing wordt voorgesteld, weigert 
of voortijdig verlaat, dan heeft hij recht op 
een vergoeding die overeenstemt met zijn 
graad van arbeidsongeschiktheid, berekend 

naar zijn arbeidsmogelijkheden in zijn oor-
spronkelijk beroep of in een voorlopig beroep 
dat hem op de wijze bepaald in het eerste lid, 
schriftelijk toegekend wordt voor het geval bij 
de behandeling zou volgen.
Gedurende de tijd nodig om de procedure 
van wedertewerkstelling, beschreven in dit 
artikel, te volgen heeft de getroffene recht op 
vergoeding voor tijdelijk algehele arbeidson-
geschiktheid.

Artikel 23bis
Onverminderd de bepalingen van artikel 39 
worden na een termijn van drie maanden, te 
rekenen van de dag van het ongeval, de ver-
goedingen bedoeld bij de artikelen 22 en 23, 
aangepast aan het indexcijfer der consump-
tieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van 
de wet van 2 augustus 1971 houdende inrich-
ting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, 
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen 
ten laste van de Openbare Schatkist, sommi-
ge sociale uitkeringen, de bezoldigingsgren-
zen waarmede rekening dient gehouden bij 
de berekening van sommige bijdragen van de 
sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de 
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd 
aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Voor de toepassing van het voorgaande lid, 
wordt de dagelijkse vergoeding gekoppeld 
aan de spilindex die op de datum van het on-
geval van kracht is bij toepassing van artikel 
4, § 1, van de voornoemde wet van 2 augus-
tus 1971.

Artikel 24
Indien de verzekeringsonderneming de ge-
troffene genezen verklaard zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid bij een tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid van meer dan zeven da-
gen, geeft de verzekeringsonderneming van 
deze beslissing aan de getroffene kennis vol-
gens de nadere regels bepaald door de Ko-
ning. Indien de tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid meer dan dertig dagen bedraagt, wordt 
de beslissing van de verzekeringsonderne-
ming tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene ge-
staafd door een medisch getuigschrift opge-
steld door een geneesheer geraadpleegd door 
de getroffene of door de raadsgeneesheer van 
de verzekeringsonderneming volgens het mo-
del bepaald door de Koning. Indien de ge-
troffene zonder kennisgeving van een geldige 
reden en na een aangetekende ingebrekestel-
ling door de verzekeringsonderneming afwe-
zig blijft op het onderzoek bij de raadsgenees-
heer van de verzekeringsonderneming, kan 
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de verzekeringsonderneming de getroffene in 
kennis stellen van zijn beslissing tot genezen-
verklaring.
Indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is 
of wordt, vervangt een jaarlijkse vergoeding 
van 100% berekend op het basisloon en de 
graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse 
vergoeding vanaf de dag waarop de onge-
schiktheid een bestendig karakter vertoont; 
dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een 
overeenkomst tussenpartijen of bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing.
In afwijking op de bepalingen van het vorig lid 
wordt deze jaarlijkse vergoeding verminderd 
met 50%, indien de graad van ongeschiktheid 
minder dan 5% bedraagt en met 25% vermin-
derd indien de graad van ongeschiktheid 5% 
of meer, maar minder dan 10% bedraagt.
Indien de toestand van de getroffene vol-
strekt de geregelde hulp van een ander per-
soon vergt, kan hij aanspraak maken op een 
bijkomende jaarlijkse vergoeding, die vastge-
steld wordt in functie van de noodzakelijk-
heid van deze hulp op basis van het gewaar-
borgd gemiddeld minimum maandinkomen 
zoals het op het ogenblik dat de ongeschikt-
heid een bestendig karakter vertoont, is vast-
gesteld bij een collectieve arbeidsovereen-
komst die afgesloten is in de Nationale 
Arbeidsraad voor een voltijdse werknemer 
die minstens negentien jaar oud is en die ten 
minste zes maanden anciënniteit heeft in de 
onderneming die hem tewerkstelt.
Het jaarlijks bedrag van deze bijkomende ver-
goeding mag het bedrag van het gewaar-
borgd gemiddeld minimum maandinkomen, 
vermenigvuldigd met 12, niet overschrijden.
Als het gebruik van een prothese of een or-
thopedisch toestel dat ten laste genomen 
wordt door de verzekeringsonderneming en 
waarin niet voorzien werd op het ogenblik 
van de regeling van het arbeidsongeval, een 
weerslag heeft op de graad van behoefte aan 
de geregelde hulp van een ander persoon, kan 
deze graad herzien worden door een overeen-
komst tussen partijen of door een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing, zelfs na het 
verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
72.
Bij opneming van de getroffene, ten laste van 
de verzekeringsonderneming, in een zieken-
huis zoals omschreven in artikel 12 van de bij 
koninklijk besluit van 7 augustus 1987 geco-
ordineerde wetgeving op de ziekenhuizen is 
de vergoeding voor de hulp van derden, be-
doeld in vorig lid, niet meer verschuldigd van-
af de 91e dag ononderbroken opneming.

Bij het verstrijken van de herzieningstermijn, 
bedoeld bij artikel 72 wordt de jaarlijkse ver-
goeding door een lijfrente vervangen.

Artikel 24bis
Voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 
1988 kan de vergoeding voor de hulp van der-
de door de verzekeringsonderneming op 
grond van artikel 24, zevende lid, slechts inge-
houden worden tot het einde van de in artikel 
72 bepaalde termijn.
Bij opneming van de getroffene ten laste van 
het Fonds in een ziekenhuis zoals omschreven 
in artikel 2 van de wet op de ziekenhuizen ge-
coördineerd op 7 augustus 1987, na het einde 
van de in artikel 72 bedoelde termijn, zijn de 
indexatie of de vergoeding niet meer ver-
schuldigd vanaf de 91e dag ononderbroken 
opneming en dit tot beloop van de vergoe-
ding voor de hulp van derden bedoeld in arti-
kel 24, vierde lid, verhoogd met de indexatie 
of de vergoeding voor deze verstrekking.
Voor arbeidsongevallen die voor 1 januari 
1988 zijn overkomen, in geval van tenlastene-
ming door het Fonds, na het verstrijken van 
de in artikel 72 bedoelde termijn, van een 
prothese of een orthopedisch toestel waarin 
niet voorzien is op het ogenblik van de rege-
ling van het arbeidsongeval en waarvan het 
gebruik een weerslag heeft op de graad van 
behoefte aan de geregelde hulp van een derde 
persoon, wordt het recht van de getroffene 
op de indexaanpassingen en bijslagen te laste 
van het Fonds overeenkomstig de door de Ko-
ning bepaalde voorwaarden berekend in 
functie van deze weerslag.

Artikel 24ter
Voor de toepassing van artikel 24, zesde lid, 
en 24bis, tweede lid, van deze wet wordt iede-
re nieuwe opneming binnen 90 dagen vol-
gend op het einde van de voorgaande opne-
ming, beschouwd als een voortzetting van 
deze laatste.

Artikel 25
Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakt door het arbeidsongeval zoda-
nig verergert dat de getroffene het beroep, 
waarin hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet 
meer kan uitoefenen, heeft hij gedurende 
deze periode recht op de vergoedingen zoals 
bepaald in de artikelen 22, 23 en 23bis.
Met deze toestand worden gelijkgesteld alle 
periodes nodig om de medische en professio-
nele revalidatiemaatregelen, met inbegrip 
van alle problemen gesteld door de prothe-
sen, te herzien of te hernemen, wanneer dit 
de uitoefening van het beroep, waarin de ge-
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troffene gereclasseerd was, tijdelijk of gedeel-
telijk onmogelijk maakt.
Ingeval deze tijdelijk verergeringstoestanden 
zich voordoen na de termijn bepaald bij arti-
kel 72, zijn deze vergoedingen slechts ver-
schuldigd bij een blijvende arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 10%.

Artikel 25bis
Voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 
1988 worden, ingeval de in artikel 25, derde 
lid, bedoelde tijdelijke verergeringstoestan-
den zich voordoen na de termijn bepaald bij 
artikel 72 bij een blijvende arbeidsonge-
schiktheid van ten minste 10% de vergoedin-
gen vastgesteld en uitgekeerd door het Fonds 
voor arbeidsongevallen.

Artikel 25ter
Indien de werkgever overeenkomstig de arti-
kelen 52, 70 of 71 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten ge-
waarborgd loon verschuldigd is aan de ge-
troffene voor een arbeidsongeval overkomen 
in dienst van een andere werkgever wordt hij 
in de rechten gesteld van de getroffene vol-
gens de door de Koning bepaalde modalitei-
ten.
In dit geval bepaalt de Koning aan wie de ver-
goedingen voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid die betrekking hebben op de periode die 
door het gewaarborgd loon wordt gedekt, 
worden uitbetaald.

Artikel 26
Indien de getroffene prothesen of orthopedi-
sche toestellen nodig heeft, maakt de gene-
zenverklaring zonder blijvende arbeidsonge-
schiktheid het voorwerp uit van een 
overeenkomst tussen partijen of van een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing.
De getroffene heeft recht op de herstellings- 
en vervangingskosten van de prothesen en 
orthopedische toestellen, waaraan het onge-
val schade heeft veroorzaakt.
Zo de getroffene ten gevolge van de in het eer-
ste lid bedoelde schade een tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid oploopt, heeft hij tijdens de 
periode die voor het herstellen of het vervan-
gen van de prothesen en orthopedische toe-
stellen nodig is, recht op de vergoedingen 
bepaald in de artikelen 22 of 23 en 23bis.

Artikel 27
Voor de dagen waarop de getroffene op ver-
zoek van de verzekeringsonderneming of van 
een arbeidsgerecht zijn arbeid onderbreekt 
met het oog op een onderzoek voortvloeiend 
uit het ongeval, is door de verzekeringsonder-

neming aan de getroffene een vergoeding ver-
schuldigd gelijk aan het normaal dagloon, 
verminderd met het loon dat de getroffene 
eventueel heeft verdiend. Voor de toepassing 
van de sociale wetgeving worden de dagen 
van arbeidsonderbreking gelijkgesteld met 
dagen van werkelijke arbeid.
Het eerste lid is eveneens van toepassing voor 
het Fonds voor arbeidsongevallen.

Afdeling 2bis.  
Bijslagen

Artikel 27bis
De renten bedoeld bij de artikelen 12 tot en 
met 17 en de jaarlijkse vergoedingen en ren-
ten voor een arbeidsongeschiktheid van ten 
minste 10% worden aangepast aan het index-
cijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig 
de bepalingen van de wet van 2 augustus 
1971 houdende inrichting van een stelsel 
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toe-
lagen en tegemoetkomingen ten laste van de 
Openbare Schatkist, sommige sociale uitke-
ringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede 
rekening dient gehouden bij de berekening 
van sommige bijdragen van de sociale zeker-
heid der arbeiders, alsmede de verplichtingen 
op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandi-
gen, aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen worden gekoppeld.
Deze jaarlijkse vergoedingen of de werkelijk 
uitbetaalde renten worden gekoppeld aan de 
spilindex die op de datum van het ongeval 
van kracht is bij toepassing van artikel 4, § 1 
van de voormelde wet van 2 augustus 1971.
Het eerste en tweede lid vinden geen toepas-
sing op de jaarlijkse vergoedingen en renten 
die overeenstemmen met een graad van blij-
vende arbeidsongeschiktheid van 10% tot 
minder dan 19% inbegrepen, en waarvan de 
waarde in kapitaal wordt uitbetaald aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen in toepassing 
van artikel 45quater, derde tot en met zesde 
lid.
In afwijking van het voorgaande lid worden 
voor de in artikel 45quater, derde en vierde 
lid, bedoelde ongevallen, die zijn overkomen 
voor 1 januari 1997, de jaarlijkse vergoedin-
gen overeenstemmend met een graad van 
arbeidsongeschiktheid van 10% tot minder 
dan 16% aangepast aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen tot op de datum van 1 ja-
nuari 1997. 
In afwijking van het eerste en het tweede lid 
volgen de jaarlijkse vergoeding en de in artikel 
24, vierde lid, bedoelde rente, de ind-
exaanpassingen en de aanpassingen van het 
gewaarborgd minimum maandinkomen, zo-


