MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
BESTUUR VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
AANSCHRIJVING Nr. 256

Aan de instellingen gemachtigd voor de verzekering te2:en arbeidson2:evallen

Betreft:

Toepassing van artikel 63, §1, en 88 van de arbeidsongevallenwet van 10
april1971.

Op grond van artikel 63, §1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is de verzekeraar
die twijfelt of weigert om het ongeval ten laste te nemen, verplicht binnen de dertig dagen na
ontvangst van de aangifte het Fonds voor arbeidsongevallen hiervan op de hoogte te brengen.
Teneinde de diensten van het Fonds voor arbeidsongevallen in de mogelijkheid te stellen hun
opdracht naar behoren uit te voeren, ben ik zo vrij de gemachtigde verzekeringsinstellingen
erom te verzoeken voor de gevallen en binnen de termijn, voorzien in art. 63, §1, aan het
Fonds volgende stukken toe te zenden:
I.

afschrift van het document "aangifte van arbeidsongeval" ;

2.

een bondig verslag met de beweegredenen die toelaten te oordelen dat er met betrekking
tot de feitelijke omstandigheden van het ongeval twijfel over de toepassing van de wet
kan worden ingeroepen.

Indien een aangegeven ongeval het voorwerp uitmaakt vah een weigering, verzoek i k de
verzekeraar daarenboven in toepassing van artikel 88, 2°, b, van de wet, aan het Fonds voor
arbeidsongevallen alle documenten over te leggen alsmede de motivering van de beslissing
over te maken, zoals die in de kennisgeving van de weigeringsbeslissing

aan

de getroffene of

rechthebbende werd meegedeeld.
Overeenkomstig de artikelen 7, eerste lid, en 13, eerste lid, van de wet van !I april 1995 tot
invoering van het handvest van de sociaal verzekerde en artikel 20, §1, eerste lid van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, dient deze motivering
•

aan

volgende voorwaarden te voldoen:

Het is niet voldoende dat de feitelijke en juridische grondslagen waarop een beslissing
steunt in het dossier vervat zitten.
worden vermeld.

Ze moeten bij de kennisgeving van de beslissing

2

Dit kan ook bondig gebeuren. Bij betwistingen voor de arbeidsrechtbank behoudt de
rechter evenwel volheid van rechtsmacht en kan elk gebrek in de motivering geen
vrijbrief vormen voor onrechtmatige aanspraken van de sociaal verzekerde.
•

Indien de motivering verwijst naar adviezen (bijvoorbeeld, van de raadsgeneesheer) of
verslagen (bijvoorbeeld, van de inspecteur) moet het voorwerp en de inhoud van deze
stukken in de kennisgeving worden vermeld, zonder ze in extenso over te nemen of ze als
bijlage toe te voegen. De betrokkene heeft wel een inzagerecht in deze stukken en kan
langs die weg kennis krijgen van gegevens die eventueel niet in de motivering van de
beslissing waren opgenomen. Behalve voor welbepaalde verwerkingen stelt de wet geen
beperkingen aan dit toegangsrecht, dat beschouwd wordt als een hoeksteen van de
privacybescherming.

Wanneer

het

gaat

over

persoonsgegevens

betreffende

de

gezondheid kan de mededeling, op verzoek van de verantwoordelijke van de verzekering
of op verzoek van de betrokkene, gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene
gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
•

De motivering moet afdoende en pertinent zijn. De aangehaalde feiten en de juridische
argumenten moeten de beslissing dragen.

Stereotiepe formuleringen of loutere

verwijzingen naar wetsartikelen zijn geen afdoende motivering.

Er moet een relatie

worden gelegd tussen de feitelijke gegevens van het dossier en de juridische gronden om
aan te tonen hoe men tot de weigeringsbeslissing is gekomen.
•

Er moet daarbij gestreefd worden naar evenredigheid tussen het belang van de beslissing
en de motivering ervan. Weigeringen van ongevallen met een (vermoedelijke) blijvende
arbeidsongeschiktheid of overlijden tot gevolg dienen in de regel meer uitgebreid te
worden gemotiveerd.

Teneinde nutteloze briefwisseling te vermijden zonder het recht op informatie van de
getroffene of hun

rechthebbenden in het gedrang te brengen, verzoek ik u in de
weigeringsbrief die naar het slachtoffer of de rechthebbenden gestuurd wordt, de volgende

paragraaf op te nemen :
"Deze weigering wordt ter kennis gebracht van het Fonds voor arbeidsongevallen, Troonstraat
100, 1050 Brussel. Onder meer op uw vraag kan het Fonds een onderzoek instellen naar de
oorzaken en omstandigheden van het ongeval."
De aanschrijving nr. 237 van 9 januari 1997 wordt opgeheven.
Ik zou u dankbaar zijn indien u mij de ontvangst van onderhavige aanschrijving zou willen
berichten.
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