FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

AANSCHRIJVING NR. 271

Aan de verzekeringsondernemingen toegelaten tot de arbeidsongevallenverzekering of
die deze in België mogen beoefenen.
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Betreft: Arbeids(weg)ongevallen en (syndicale) vornûngslessen

Verscheidene bepalingen in de Arbeidsongevallenwet van 10 aprill971 (AOW) hebben
betrekking op de ongevallen van werknemers die deel nemen aan vormingslessen of aan
syndicale vmmingslessen in het bijzonder. Teneinde een leidraad te bieden voor de
toepassingspraktijk worden ze hiema nader toegelicht.
l. De relevante wetsbepalingen in de AOW
Artikel 7. Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aangezien elk

ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens
tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.
Art. 8. § 1. Wordt eveneens als arbeidsongeval aangezien het ongeval dat zich voordoet

op de weg naar en van het werk.
Ondèr de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd.
De werknemer wordt geacht zich eveneens op de plaats waar hij werkt te bevinden,
wanneer hij onder meer:
3° met de uitdmkkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever vmmingslessen

bijwoont welke tijdens de nmmale arbeidsuren plaats hebben.

§ 2. Met weg naar en van het werk wordt onder meer gelijkgesteld het traject afgelegd:
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;

11o door de werknemer die, in zijn hoedanigheid van vakbandsafgevaardigde of
vertegenwoordiger van de werknemers, syndicale vormingslessen volgt, van zijn
verblijfplaats of van zijn arbeidsplaats naar het vormingscentrum waar hij de lessen volgt,
en omgekeerd.

2. Commentaar
Het volgen van opleidingen, al dan niet met het oog op een beroepsopleiding, maar met
de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever en op voorwaarde dat die
tijdens de nmmale arbeidsuren plaats hebben, wordt voor alle werknemers gelijkgesteld
met de "uitvoering van de arbeidsovereenkomst". Het feit dat een dergelijke opleiding
gebeurt in het kader van het betaald educatief verlof heeft hierop geen invloed. De
werknemer is bijgevolg gedekt tegen het arbeidsongevalrisico, zowel wanneer hij zich op
de plaats bevindt waar de vmming wordt gegeven (op basis van artikel 7 AOW), als op
het (normale) traject van en naar de plaats waar de vorming wordt gegeven (op basis van
art. 8 § 1, derde lid, 3° AOW).
Voor de beroepsopleidingen, die niet beantwoorden aan de criteria van artikel 8, § 1,
derde lid, 3° AOW is het traject van de plaats waar de werknemer werkt naar de plaats
waar hij leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding en van die plaats naar zijn
verblijfplaats gedekt.
Een bijkomend met de arbeidsweg gelijkgesteld traject geldt voor een specifieke
categorie van werknemers: de werknemer moet vakhondsafgevaardigde of
vertegenwoordiger van de werknemers zijn en in die hoedanigheid het traject afleggen;
Onderstaand schema beoogt hetgeen voorafgaat op een overzichtelijke wijze samen te
vatten.
Type van werknemer en

Plaats van de cursus

1. Alle werknemers die
cursus volgen tijdens
normale arbeidsmeu en met
toestemming van de
werkgever
2. Alle werknemers die
beroepsopleidingen, andere
dan onder I, volgen
3. Syndicale afgevaardigden
of vertegenwoordigers, die
deelnemen aan syndicale
vormingscursus

Weg naar en van de
cursus

van cursus

Gedekt

Gedekt

Niet gedekt

Tr[\ject van werk naar
cursus en van cursus naar
verblijfplaats is gedekt
Traject tussen werk en
cursus (HIT) is gedekt
Traject tussen verblijfplaats
en cursus (HIT) is gedekt

Niet gedekt

3. Toepassing

De verzekeringsondememingen worden verzocht om aan de voormelde bepalingen een
correcte toepassing te willen verlenen.

De Staatssecretaris voor Sociale Zaken,
belast met Beroepsrisico's,

