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VERJAARDAG ARBEIDSONGEVALLENWET

50 JARIG BESTAAN
ARBEIDSONGEVALLENWET
PRIVÉSECTOR
Op 10 april viert de arbeidsongevallenwet
haar 50ste verjaardag. Deze wet springt
voort uit de wet van 24 december 1903 en
is daarmee één van de oudste wetten
binnen ons sociaal zekerheidsstelsel.
Vóór de invoering van deze wet moesten
slachtoffers van een arbeidsongeval de
regels van het burgerlijk wetboek volgen om
een schadevergoeding te kunnen verkrijgen.
De arbeidsongevallenwet van 1971 verplicht
de werkgever om een verzekering voor
arbeidsongevallen af te sluiten bij een
erkende verzekeringsonderneming.
Deze

verzekingsondermening,

en

niet

langer de werkgever, staat in voor de
schadeloosstelling van het slachtoffer. De
werkgever

is

eveneens

arbeidsongeval te melden.

verplicht

elke

EVOLUTIES OVER 50 JAAR:
1971: Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) houdt toezicht op
de naleving van de verzekerings- en meldingsplicht voor
werkgevers en voorziet een ambtshalve aansluiting voor niet
verzekerde periodes. Als zich een ongeval voordoet bij een nietverzekerde werkgever, treedt het het FAO op als Waarborgfonds.
Ook controleert het FAO of de wet correct wordt toegepast door de
verzekeringsmaatschappijen en biedt ze slachtofferbegeleiding bij
dodelijke ongevallen.

1988:
Verzekeringsondernemingen
zijn
vanaf
heden
verantwoordelijk voor de uitkering van de schadevergoedingen
(voor ongevallen die zich na 1 januari 1988 hebben voorgedaan).
Een aantal nieuwe taken worden aan het FAO toevertrouwd:
controle op de overeenkomsten afgesloten tussen de sociaal
verzekerde en de verzekeringsmaatschappij (+/-7.000 per jaar)
optreden
als
verbindingspersoon
tussen
de
verzekeringsondernemingen en de andere takken van de
sociale zekerheid voor arbeidsongevallen
het bijhouden van een gecentraliseerde gegevensbank (waarin
gemiddeld 200.000 arbeidsongevallen per jaar worden
geregistreerd en die statistische gegevens verstrekt)
1994: Het Fonds voor Arbeidsongevallen staat opnieuw in voor de
betaling van vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid
van <10% en ontvangt hiervoor kapitalen van de
verzekeringsondernemingen. Later volgt hetzelfde voor de
vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid tussen 10 & 20%

NIEUWSBRIEF FEDRIS - APRIL 2021

VERJAARDAG
ARBEIDSONGEVALLENWET
2002: Opstart van het EVA-project in
samenwerking met de
verzekeringsondernemingen. Dit met
als doel de papieren
gegevensuitwisseling elektronisch te
laten verlopen. Deze verdere
informatisering wordt voortgezet.

2009: Het begrip "verzwaard risico"
wordt ingevoerd. Ondernemingen
die in verhouding tot hun
activiteitensector een hoog aantal
arbeidsongevallen registreren,
worden aangespoord om
preventieve maatregelen te nemen
en hun initiatieven worden
gecontroleerd.

2014 : Vanaf heden heeft het FAO
de mogelijkheid een procedure in te
leiden voor de Arbeidsrechtbank om
de rechten van de sociaal
verzekerden te beschermen, als zij
van oordeel is dat een ongeval ten
onrechte door een
verzekeringsmaatschappij is
geweigerd.

2017: Het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor de Beroepsziekten fusioneren tot het Federaal Agentschap
voor Beroepsrisico’s in het kader van de reorganisatie van de instellingen van sociale zekerheid.

Meer info:
www.fedris.be

