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Aan. de instellingen gemachtigd voor de verzekering tegen arbeidsongevallen. 

Betreft: 

Brussel, 23 juli 2008 

Tçepassing van artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 

Sinds de ministeriële aanschrijving nr. 216 van 20 juni 1986 werd goedgekeurd, werd 
het artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 meermaals gewijzigd. 
Dàarom lijkt het mij nuttig een nieuwe aanschrijving op te stellen waarin rekening 
gehouden wordt met de verschillende wijzigingen. 

Het artikel 72; eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
vermeldt dat "De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging 
van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of van de noodzakelijkheid 
van de geregelde hulp van een ander persoon of op het overlijden van de getroffe,ne 
aan de gevolgen van het ongeval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op 
de datum van homologatie of de bekrachtiging van de ovèreenkomst tussen de 
partijen of van de in ilrtikèl 24 bedoelde beslissing of kennisgeving of de datum van 
het ong�val indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geen zeven dagen overschrijdt 
en indien de verzekeringsonderneming de getroffene genezen verklaart zonder 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

De getroffene of zijn rechthebbenden kunnen binnen de drie jaar die volgen op de dag 
van de in artikel 24 bedoelde kennisgeving, een rechtsvor_4ering instellen tegen de 
beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeids01igf:Jschiktheid. In dat geval 
kan de in het eerste lid bedoelde eis ingesteld wàrdèn binnen drie jaar die volgen op 
de datum van de in artikel24 bedoelde beslissing." 

Een groot aantal getroffenen bl�jkt niet op de hoogte te zijn van deze. bepalingen en, in 
het bijzonder, de termijn die hen is toege.staan en de procedure die ze moeten volgen 
om een rechtsvordering tot herziening in te stellen. 

Daarom worden de verzekeringsonderneriiingen verzocht om de getroffenen waarvan 
het arbeidsongeval definitief werd geregeld met toekenning van een graad van 
blijvende ongeschiktheid, hierover schriftelijk te informeren. Zes maanden voor het 
einde van de herzieningstermijn dient de getroffenen meegedeeld te worden,dat zij 
nog over de mogelijkheid beschikken om eventueel de graad van blijvende 
ongeschiktheid of de noodzakelijkheid van de geregelde hulp van een ander persoon 
te laten wijzigen. 



Ze zouden'de aandacht van de betrokkenen moeten vestigen op het feit dat: 

1) De aanvraag tot herziening dient gegrond te zijn op een medisch getuigschrift 
met vennelding van: 

a. hetzij dat de ernst van de letsels werd gewUzigd ten opzichte van deze 
vastgesteld bij de consolidatie; 

b. hetzij dat het arbeidsongeval een oorzakelijk verband heeft met het 
overlijden. 

2) De herzieningsovereenkomst moet bekrachtigd worden door het Fonds voor 
arbeidsongevallen vóór het einde van de herzieningstermijn (de datum moet 
bepaald worden). 

Bij a:furezigheid van een overeenkomst tussen de getroffene en de 
verzekeringsondememing moet de vordering tot herziening ingeleid worden door 
vrijwillige verschijning, door verzoekschrift op tegenspraak, of door dagvaarding 
betekend bij deurwaardersexploot, eveneens vóór het einde van de herzieningstermijn. 

De herzieningstermijn is een vaste termijn die niet kan worden geschorst of verlengd, 
en waarvan het verstrijken leidt tot het verval van het recht zelf. Bijgevolg zal de 
rechter de vordering ambtshalve onontvankelijk verklaren vanaf de dag waarop de 
herzieningstermijn afgelopen is en de vordering tot herziening niet bij de 
arbeidsrechtbank werd ingediend. 

Ik verzoek de verzekeringsondememingen met aandrang om als volgt te handelen: 

1: Indien de verzekeringsonderneming kennis heeft van een mogelijke wijziging 
van de graad van ongeschiktheid, van het optreden of het toenemen van de 
noodzaak van hulp van derden, is het wenselijk de nodige maatregelen te 
treffen om de zaak tijdig aanhangig te maken b�j de arbeidsrechtbank voor 
zover de betrokkene daartoe zelf geen initiatief heeft genomen. 

2. Indien de betrokkene een aanvraag tot herziening van de graad van blijvende -
ongeschiktheid of van de noodzaak van hulp van derden of een aanvraag tot 
toekenning van de geregelde hulp van een derde, waarmee de 
verzekeringsondememing niet akkoórd gaat, indient, is het wenselijk dat deze 
laatste de betrokkene ten minste twee maanden vóór het einde van de 
herzieningstermijn verwittigt. Hiervoor is het noodzakelijk om de zaak in tè 
leiden bij verzoekschrift op tegenspraak of een bij deurwaardersexploot 
betekende dagvaarding, vóór het einde van bovenvermelde termijn waarvan de 
datum moet vermeld worden. De verzekeringsondememing zal eveneens de 
formaliteiten die nodig zijn om de rechtsvordering in te stellen, verduidelijken 
en zal vermelden dat de gerechtskosten niet door de getroffene betaald moeten 
worden, tenzij bij tergend of roekeloos karakter van de vordering. 

Ten slotte worden de verzekeringsondememingen verzocht om de getroffenen van 
arbeidsongevallen in te lichten over de conclusies van het herzieningsonderzoek, zelfs 
wanneer daaruit gebleken is dat de letsels na de consolidatie niet meer veranderd zijn. 



Deze aanschrijving vervangt de aanschrijving nr. 216 van 20 juni 1986. 

De verzekeringsondememingen worden verzocht ontvangst te melden van deze 
aanschrijving. 

De Minister van Werk, 

J.Milquet 
-----------··-·····---


