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Art. 6. § 1. De nietigheid van de arbeidsovereenkomst kan niet worden ingeroepen ten aanzien van de 
toepassing van deze wet.

§ 2. Elke overeenkomst strijdig met de bepalingen van deze wet is van rechtswege nietig.
§ 3. De rechter ziet bij uitspraak over de rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden ambtshalve na

of de bepalingen van deze wet nageleefd worden.
Art. 10. Wanneer de getroffene ingevolge het arbeidsongeval overlijdt, wordt een vergoeding voor 

begrafeniskosten toegekend die gelijk is aan dertigmaal het gemiddelde dagloon. In geen geval mag die ver-
goeding evenwel minder bedragen dan het bedrag van de overeenkomstige vergoeding dat, op de dag van
het overlijden, wordt toegekend met toepassing van de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invalidi-
teitsverzekering.

Art. 11. Benevens de vergoeding voor begrafeniskosten draagt de verzekeraar de kosten voor het over-
brengen van de overledene getroffene naar de plaats waar de familie haar overledene wenst te laten begra-
ven, de verzekeraar zorgt tevens voor de overbrenging, met inbegrip van de vervulling van de administra-
tieve formaliteiten .

Art. 12. Wanneer de getroffene ten gevolge van het arbeidsongeval overlijdt, wordt een lijfrente, gelijk aan
30% van diens basisloon, toegekend :
1° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het ongeval noch uit de echt, noch van tafel en bed is geschei-

den,
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, op voorwaarde dat :
a) het huwelijk gesloten na het ongeval minstens een jaar voor het overlijden van de getroffene plaatsvond

of,
b) uit het huwelijk 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 conventioneel onder-
houdsgeld 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.

Art. 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 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,
zo hun afstamming vaststaat op het ogenblik van het overlijden van de getroffene.

§ 3. De bij § l en § 2 bedoelde kinderen, die wees zijn van vader en moeder, ontvangen elk een rente die
gelijk is aan 20% van het basisloon zonder dat het totaal 60% van dit loon mag overschrijden.

§ 4. Kinderen van wie de afstamming slechts ten aanzien van één van hun ouders vaststaat, worden voor de
toepassing van dit artikel met wezen gelijkgesteld.

§ 5. Gerechtelijke vaststelling van afstamming komt voor de toepassing van dit artikel slechts in aanmerking
voorzover de procedure tot vaststelling van de afstamming werd ingeleid vóór de datum van het overlijden
ten gevolge van een arbeidsongeval, behalve indien het kind verwekt maar nog niet geboren was.

§ 6. De rente die bij toepassing van § 2 en § 3 wordt toegekend aan de kinderen van de echtgenoot van de
getroffene, wordt verminderd met het bedrag van de rente die aan voornoemde kinderen wegens een ander
dodelijk arbeidsongeval wordt toegekend. Het totaal bedrag van de aldus verminderde rente en van de 
andere rente mag evenwel niet lager zijn dan het bedrag van de rente toegekend aan de kinderen van de
getroffene.

Art. 14 § 1. De kinderen die vóór het overlijden door één persoon zijn geadopteerd 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 een van de adoptanten de andere overleeft, zonder dat het totaal 45% van dit

loon mag overschrijden,
b) 20% van het basisloon zo één van de adoptanten vooroverleden is, zonder dat het totaal 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 familie. De 
geadopteerden kunnen steeds op hun keuze terugkomen wanneer zich in hun oorspronkelijke of in hun
adoptieve familie een nieuw ongeval met dodelijke afloop voordoet.

§ 4. In geval 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 vinden eveneens toepassing in de gevallen bedoeld bij artikel 355 van het
Burgerlijk Wetboek.

Art. 15 § 1. De vader en de moeder van de getroffene die op het tijdstip van het overlijden noch echtge-
noot, noch rechthebbende kinderen nalaat, ontvangen ieder een lijfrente gelijk aan 20% van het basisloon.

Laat de getroffene op het tijdstip van het overlijden een echtgenoot zonder rechthebbende kinderen na,
dan is de rente voor ieder van de in het vorige lid bedoelde rechtverkrijgenden gelijk aan 15% van het 
basisloon.

De adoptanten hebben dezelfde rechten als de ouders van de getroffene.
Gerechtelijke vaststelling van afstamming komt voor de toepassing van dit artikel slechts in aanmerking

voorzover de procedure tot vaststelling van de afstamming werd ingeleid vóór de datum van het overlijden
ten gevolge van een arbeidsongeval.

§ 2. Bij vóóroverlijden van de vader of de moeder van de getroffene ontvangt ieder van de bloedverwanten
in opgaande lijn van de vóóroverlevende een rente gelijk aan :
a) 15% van het basisloon zo er noch echtgenoot noch rechthebbende kinderen zijn,
b) 10% van het basisloon zo er een echtgenoot zonder rechthebbende kinderen is.

Art. 16. De kleinkinderen van de getroffene die geen rechthebbende kinderen nalaat, ontvangen, zo hun
vader of hun moeder overleden is, een rente 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 ontvangen 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, hebben 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 rente per staak
gebracht op 20%.

De rente toegekend aan de kleinkinderen wordt verminderd met het bedrag van de rente die aan voor-
noemde kleinkinderen wegens een ander arbeidsongeval werd toegekend.

Met kleinkinderen worden gelijkgesteld, voorzover zij nog niet gerechtigd zijn op rente wegens hetzelfde
dodelijk arbeidsongeval, de kinderen waarvoor uit hoofde van de prestaties van de getroffene of van de echt-
genoot kinderbijslag werd genoten, zelfs zo hun vader en moeder nog in leven zijn. Laat de getroffene 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 overschrijden. Indien de getroffene rechthebbende kinderen 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.

Art. 17. De broeders en zusters van de getroffene die geen andere rechthebbenden nalaat ontvangen ieder
een rente gelijk aan 15% van het basisloon, zonder dat het totaal 45% van dit loon mag overschrijden.

Art. 18. Indien er meer dan drie rechthebbenden, bedoeld in de artikelen 13, 14, 16 of 17 zijn, wordt het
bedrag van 15% of 20% voor elke rechthebbende verminderd door het te vermenigvuldigen met een breuk,
waarvan de teller gelijk is aan 3 en de noemer gelijk aan het aantal rechthebbenden.

De maximumbedragen van 45% en 60% blijven toepasselijk op al de rechthebbenden samen, zolang hun
aantal niet beneden drie daalt. Blijven er niet meer dan twee rechthebbenden 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.

Art. 19. De kinderen, kleinkinderen, broeders en zusters 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, klein-

kinderen, broers en zusters een rente overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Koning. De Koning
bepaalt eveneens de wijze waarop de ontoereikendheid van de vermindering van de lichamelijke of geeste-
lijke geschiktheid van deze rechthebbenden wordt vastgesteld.

Art. 20. De bloedverwanten in de opgaande lijn, de kleinkinderen en de broeders en zusters ontvangen de
rente alleen wanneer zij rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene haalden. Worden als zodanig
aangezien degenen die onder hetzelfde dak woonden.

Is de getroffene een leerling die geen loon genoot, dan hebben bovenvermelde personen niettemin recht
op de rente zo zij onder hetzelfde dak woonden.

Art. 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 leveren dat de getroffene voor
hen de belangrijkste kostwinner was.

Art. 21. De bij de artikelen 12 tot 17 bedoelde renten zijn verschuldigd vanaf de dag van het overlijden van
de getroffene.

Art. 22. Wanneer het ongeval een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, heeft de 
getroffene, vanaf de dag die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid, recht op een dagelijkse 
vergoeding gelijk aan 90% van het gemiddelde dagloon.

Voor de dag waarop het ongeval zich voordoet of de arbeidsongeschiktheid aanvangt, is de vergoeding
gelijk aan het normaal dagloon, verminderd met het loon dat de getroffene eventueel heeft verdiend.

Art. 23. Ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, kan de verzekeraar aan de 
werkgever vragen de mogelijkheid van een wedertewerkstelling te onderzoeken, hetzij in het beroep dat de
getroffene voor het ongeval uitoefende, hetzij in een passend beroep dat voorlopig aan de getroffene kan 
worden opgedragen. De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na een gunstig advies van de arbeidsge-
neesheer wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming
of wanneer de getroffene zichzelf niet geschikt acht om het werk te hervatten.

Indien de getroffene de wedertewerkstelling aanvaardt, heeft hij recht op een vergoeding die gelijk is aan
het verschil tussen het loon verdiend vóór het ongeval en het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling
ontvangt.

De getroffene geniet, tot de dag van zijn volledige wedertewerkstelling of van de consolidatie, de vergoe-
ding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid.
1° wanneer hij niet opnieuw te werkt wordt gesteld maar zich onderwerpt aan een behandeling, die hem met

het oog op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld,
2° wanneer hij niet opnieuw aan het werk wordt gesteld en hem geen behandeling met het oog op zijn weder-

aanpassing wordt voorgesteld,
3° wanneer hij de hem aangeboden wedertewerkstelling of de voorgestelde behandeling om een geldige

reden weigert of stopzet.
Ingeval 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 oorspronkelijk of voorlopig aangeboden beroep.

Ingeval de getroffene zonder geldige redenen de behandeling die hem met het oog op zijn wederaan-
passing wordt voorgesteld, weigert of voortijdig verlaat, dan heeft hij recht op een vergoeding die over-
eenstemt 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 toe-
gezegd wordt voor het geval hij 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 tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid.

Art. 23bis. Onverminderd de bepalingen van artikel 39, worden na een termijn van drie maanden, te 
rekenen van de dag van het ongeval, de vergoedingen bedoeld bij de artikelen 22 en 23, aangepast aan het
indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende
inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste
van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen 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 consumptieprij-
zen worden gekoppeld. Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt de dagelijkse vergoeding gekop-
peld aan de spilindex die op de datum van het ongeval van kracht is bij toepassing van artikel 4, § l, van de 
voornoemde wet van 2 augustus 1971.

Art. 24. Indien de verzekeraar de getroffene genezen verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid,
geeft hij van deze beslissing aan de getroffene kennis volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.

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 ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont : dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een 
overeenkomst tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.

In afwijking op de bepalingen van het vorige lid wordt deze jaarlijkse vergoeding verminderd met 50%,
indien de graad van ongeschiktheid minder dan 5% bedraagt en met 25% verminderd indien de graad van
ongeschiktheid 5% of meer, maar minder dan 10% bedraagt.

Indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, kan hij 
aanspraak maken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze
hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds
werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.

Het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding mag het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet overschrijden.

Bij opneming van de getroffene, ten laste van de verzekeraar, in een verplegings- of verzorgingsinstelling is
de vergoeding voor de hulp van derden, bedoeld in vorig lid, niet meer verschuldigd vanaf de 91e dag
ononderbroken opneming.

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

Art. 24bis. Voor de ongevallen overkomen vóór l januari 1998 kan de vergoeding voor de hulp van derde
door de verzekeraar op grond van artikel 24, zesde lid, slechts ingehouden worden tot het einde van de in
artikel 72 bepaalde termijn.

Bij opneming van de getroffene ten laste van het Fonds in een verplegings- of verzorgingsinstelling, na het
einde van de in artikel 72 bedoelde termijn, zijn de indexatie of de vergoeding niet meer verschuldigd vanaf
de 91e dag ononderbroken opneming en dit tot beloop van de vergoeding voor de hulp van derden bedoeld
in artikel 24, vierde lid, verhoogd met de indexatie of de vergoeding voor deze verstrekking.

Art. 24ter. Voor de toepassing van artikel 24, zesde lid, en 24bis, tweede lid, van deze wet wordt iedere 
nieuwe opneming binnen 90 dagen volgend op het einde van de voorgaande opneming, beschouwd als een
voortzetting van deze laatste.

Art. 25. Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het arbeidsongeval zodanig verergert
dat de getroffene het beroep, waarin hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan uitoefenen, heeft hij 
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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 professionele revalidatie-

maatregelen, met inbegrip van alle problemen gesteld door de prothesen, te herzien of te hernemen, wan-
neer dit de uitoefening van het beroep, waarin de getroffene gereclasseerd was, tijdelijk, geheel of gedeel-
telijk onmogelijk maakt.

Ingeval deze tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na de termijn bepaald bij artikel 72, zijn deze
vergoedingen slechts verschuldigd bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct.

Art. 25bis. Voor de ongevallen overkomen voor l januari 1988 worden, ingeval de in artikel 25, derde lid,
bedoelde tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na de termijn bepaald bij artikel 72 bij een blijven-
de arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct de vergoedingen vastgesteld en uitgekeerd door het Fonds
voor arbeidsongevallen.

Art. 26. De getroffene heeft recht op de herstellings- en vervangingskosten van de prothesen en orthope-
dische toestellen, waaraan het ongeval schade heeft veroorzaakt.

Deze bepaling geldt eveneens indien het ongeval geen letsel heeft veroorzaakt.
Zo de getroffene ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde schade een tijdelijke arbeidsongeschiktheid

oploopt, heeft hij tijdens de periode die voor het herstellen of het vervangen van de prothesen en orthope-
dische toestellen nodig is, recht op de vergoedingen bepaald in de artikelen 22 of 23 en 23bis.

Art. 27. Voor de dagen waarop de getroffene op verzoek van de verzekeraar of van een arbeidsgerecht zijn
arbeid onderbreekt met het oog op een onderzoek voortvloeiend uit het ongeval, is door de verzekeraar aan
de getroffene een vergoeding verschuldigd gelijk aan het normale 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.
Art. 27bis. De renten bedoeld bij de artikelen 12 tot en met 17 en de jaarlijkse vergoedingen en renten

voor een arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct worden aangepast aan het indexcijfer der consump-
tieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stel-
sel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare
Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen 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 gekop-
peld.

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, § l, van de voormelde wet van 2 augustus
1971.

Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing op de jaarlijkse vergoedingen en renten die overeen-
stemmen met een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct tot minder dan 16 pct en waarvan
de waarde in kapitaal wordt uitbetaald aan het Fonds voor Arbeidsongevallen in toepassing van artikel 45quar-
ter, derde en vierde lid.

In afwijking van het voorgaande lid worden voor de in artikel 45quarter, derde en vierde lid, bedoelde
ongevallen, die zijn overkomen voor l januari 1997, de jaarlijkse vergoedingen overeenstemmend met een
graad van arbeidsongeschiktheid van 10 pct tot minder dan 16 pct aangepast aan het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen tot op de datum van l januari 1997.

Aan sommige categorieën van getroffenen of hun rechthebbenden worden daarenboven bijslagen ver-
leend waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden bepaald worden door de Koning.

Art. 27ter. Voor de ongevallen overkomen vóór l januari 1988 zijn de indexatie en de bijslagen bedoeld in
artikel 27bis en voor de ongevallen bedoeld bij artikel 45quarter zijn de door de Koning bepaalde bijslagen
ten laste van het Fonds voor arbeidsongevallen.

Art. 27quater. De door een ongeval getroffene en de rechthebbenden bedoeld in de artikelen 12 tot en
met 17, kunnen ten laste van het Fonds voor arbeidsongevallen aanspraak maken op een bijzonder bijslag,
zo het bewijs geleverd wordt dat het ongeval op het ogenblik van het schadelijk feit, geen aanleiding gaf tot
schadeloosstelling als arbeidsongeval of als ongeval op de weg naar en van het werk, terwijl de toepassing van
de wet op het ogenblik van de aanvraag geleid zou hebben tot toekenning van een rente.

De Koning bepaalt het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere bijslag, alsmede de voor-
waarden inzake de tegemoetkoming van het Fonds aan de gerechtigden op de bijzondere bijslag inzake de
tenlasteneming van de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, van de medische, heelkundige, far-
maceutische en verplegingszorgen, alsook van de prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het
ongeval nodig zijn.

Art. 28. De getroffene heeft recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszor-
gen en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, op de prothesen en orthopedische toestellen die
ingevolge het ongeval nodig zijn.

Art. 28bis. Voor de ongevallen overkomen vóór l januari 1988, vallen de kosten van de in artikel 28 bedoel-
de zorgen slechts tot het einde van de bij artikel 72 bepaalde termijn ten laste van de verzekeraar.

Na deze termijn vallen ze ten laste van het Fonds voor arbeidsongevallen.
Voor de ongevallen overkomen vóór l januari 1988 vallen de kosten voor prothesen en orthopedische toe-

stellen slechts ten laste van de verzekeraar tot de datum van de homologatie of van de bekrachtiging van de
overeenkomst of van de bij artikel 24 bedoelde beslissing.

Een bijkomende vergoeding, die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing en herstel-
ling van de toestellen, wordt vastgesteld bij de overeenkomst of de beslissing en berekend op de door de
Koning bepaalde wijze.

Deze vergoeding wordt door de verzekeraar, binnen de maand na de homologatie of de bekrachtiging van
de overeenkomst of de bij artikel 24 bedoelde beslissing bij het Fonds voor arbeidsongevallen gestort.

Art. 29. De getroffene kan geneesheer, apotheker of medische, farmaceutische en verplegingsdienst vrij
kiezen, behoudens wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn :
l ° de werkgever of de verzekeraar, op eigen kosten en in de voorwaarden bepaald door de Koning, een medi-

sche, farmaceutische en verplegingsdienst heeft ingesteld,
2° de dienst werd erkend.  De erkenning wordt verleend en ingetrokken door de Koning onder de voor-

waarden die Hij bepaalt,
3° de werkgever of de verzekeraar ten minste drie geneesheren heeft aangewezen tot wie de getroffene zich

kan wenden,
4° wanneer de dienst wordt ingesteld door een verzekeraar dan moet deze de werkgever daaromtrent behoor-

lijk inlichten,
5° de oprichting van de dienst en de namen van de geneesheren vermeld zijn in het arbeidsreglement of, wat

de zeelieden betreft, in de monsterrol,
6° het Veiligheidscomité werd geraadpleegd in de voorwaarden bepaald door de Koning in het Algemeen

reglement voor de arbeidsbescherming.
Wanneer de getroffene wegens dringende noodzaak moest opgenomen worden in een andere dienst dan

deze krachtens het eerste lid ingesteld door de werkgever of door de verzekeraar dan kunnen zij de over-
brenging van de getroffene naar hun dienst niet eisen. In dit geval zijn de kosten voor de medische, farma-
ceutische en verplegingskosten ten laste van de verzekeraar.

Art. 30. De werkgever of de verzekeraar wijzen ten minste drie geneesheren aan buiten de medische, far-
maceutische en verplegingsdienst bedoeld bij artikel 29, tot wie de getroffene zich kan wenden voor de voort-
zetting van en het toezicht op de medische behandeling die door deze dienst oorspronkelijk werd voorge-
schreven en toegepast en voor de controle op zijn arbeidsongeschiktheid. Deze aanwijzing kan tijdelijk of  toe-
vallig zijn telkens wanneer de getroffene zijn verblijfplaats heeft buiten de streek waar de medische, farma-
ceutische en verplegingsdienst is ingesteld of waar de als vast erkende geneesheer gevestigd is.

Het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen of, bij ontstentenis, de syndicale
afvaardiging kan de drie geneesheren bedoeld in het eerste lid aanduiden zo :
l ° de werkgever of de verzekeraar nalaten drie geneesheren aan te duiden,
2° de werkgever of de verzekeraar geneesheren aanduiden die gevestigd zijn buiten de streek waar getroffe-

ne zijn verblijfplaats heeft met het oog op zijn volledig herstel.
De Koning bepaalt de grenzen van de streek die in aanmerking dient genomen voor de toepassing van

deze bepaling.
Art. 31. Wanneer de getroffene vrije keus van geneesheer, apotheker en verplegingsdienst heeft, worden

de kosten van geneeskundige verzorging terugbetaald volgens een door de Koning vastgesteld tarief.

Art. 32. Tijdens de behandeling, mag de verzekeraar, ingeval de getroffene de vrije keus van geneesheer,
apotheker en verplegingsdienst heeft en, in het tegenovergesteld geval, de getroffene of de rechthebbenden,
een geneesheer aanwijzen belast met het toezicht op de behandeling. Deze geneesheer zal de getroffene vrij
mogen bezoeken, mits hij de behandelende geneesheer vooraf verwittigt.

De Koning bepaalt de honoraria, die verschuldigd zijn aan de geneesheer aangewezen door de getroffene
of de rechthebbenden Zij zijn voor 90% ten laste van de verzekeraar.

Art. 33. Volgens de door de Koning te bepalen voorwaarden hebben de getroffene, de echtgenoot, de kin-
deren en de ouders recht op de vergoeding van de kosten voor verplaatsing die voortvloeien uit het ongeval.

Art. 45. De getroffene en de echtgenoot kunnen vragen dat ten hoogste één derde van de waarde van de
hun toekomende rente als kapitaal wordt uitbetaald.

Dit verzoek kan op elk ogenblik, zelfs na de vestiging van het kapitaal, worden gedaan.
De rechter beslist zo voordelig mogelijk voor de verzoeker.
Het kapitaal wordt berekend overeenkomstig het tarief vastgesteld door de Koning en in functie van de

leeftijd van de getroffene of de rechthebbende op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de beslissing
van de rechter. Vanaf deze datum is van rechtswege intrest verschuldigd op dit kapitaal.

Art. 45bis. Behalve voor de ongevallen bedoeld in de artikelen 45ter en 45quarter wordt, indien de rente
na het verstrijken van de herzieningstermijn berekend wordt op een graad van blijvende arbeidsongeschikt-
heid van minder dan 10 pct, de waarde van de lijfrente, verminderd overeenkomstig artikel 24, derde lid, aan
de getroffene als kapitaal uitbetaald binnen een maand na het verstrijken van bedoelde termijn.

Het kapitaal wordt berekend overeenkomstig het tarief vastgesteld door de Koning en in functie van de
leeftijd van de getroffene op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het verstrijken van de herzie-
ningstermijn. Vanaf deze datum is van rechtswege intrest verschuldigd op dit kapitaal.

Art. 45ter. Voor de ongevallen overkomen vóór l januari 1988 wordt de waarde van de rente die na het ver-
strijken van de bij artikel 72 bepaalde termijn berekend wordt op een graad van blijvende arbeidsonge-
schiktheid van minder dan 10 pct, als kapitaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen gestort zoals bepaald bij
artikel 51 bis.

In deze gevallen vindt het eerste lid van artikel 45 geen toepassing.
Art. 45quater. Voor de ongevallen overkomen vanaf  l januari 1988 en waarvoor de vaststelling van de graad

van blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 pct geschiedt hetzij bij een bekrachtiging van de
overeenkomst met datum van l januari 1994, hetzij bij een gerechtelijke beslissing die op een datum vanaf  
l januari 1994 in kracht van gewijsde treedt, wordt de waarde van de jaarlijkse vergoeding en van de rente als
kapitaal gestort bij het Fonds voor arbeidsongevallen, zoals bepaald in artikel 51 ter.

Deze regeling vindt eveneens toepassing op de ongevallen overkomen vanaf l januari 1998 waarvoor de
getroffene genezen verklaard werd zonder blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf l januari 1994 of waarvoor
de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct of meer geschiedt bij een in het
eerste lid bedoelde bekrachtiging of gerechtelijke beslissing, ingeval een bekrachtigde overeenkomstherzie-
ning of een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing de jaarlijkse vergoedingen en renten na
herziening vaststelt op een graad van minder dan l 0 pct.

Voor de ongevallen waarvoor de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct
tot minder dan 16 pct geschiedt bij een bekrachtiging van de overeenkomst met een datum vanaf l januari
1997, hetzij bij een gerechtelijke beslissing die op een datum vanaf l januari 1997 in kracht van gewijsde
treedt, wordt de waarde van een desgevallend aan de index van de consumptieprijzen gekoppelde jaarlijkse
vergoeding of rente als kapitaal gestort bij het Fonds voor Arbeidsongevallen zoals bepaald in artikel 51 ter.

Het voorgaande lid vindt eveneens toepassing op de ongevallen waarvoor de getroffene zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid genezen verklaard werd vanaf l januari 1997 of waarvoor de vaststelling van de graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 pct of tenminste 16 pct geschiedt bij een in het voor-
gaande lid bedoelde bekrachtiging of gerechtelijke beslissing, ingeval een bekrachtigde overeenkomst-her-
ziening of een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing de jaarlijkse vergoedingen en renten
na herziening vaststelt op een graad van l 0 pct tot minder dan 16 pct.

In die gevallen vindt artikel 45, eerste lid, geen toepassing.
Art. 49. De werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een daartoe

gemachtigde verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een gemachtigde gemeenschappelijke ver-
zekeringskas.

De duur van de verzekeringsovereenkomst mag niet langer zijn dan één jaar, deze duur moet, indien
nodig, worden verlengd met de periode die de datum van het ingaan van de overeenkomst scheidt van 
1 januari van het jaar dat erop volgt.

Behalve wanneer één der partijen zich er tegen verzet door een aangetekende brief die ten minste drie
maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst ter post is afgegeven, wordt deze stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes van een jaar.

Deze bepaling is niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten waarvan de duur korter is dan een
jaar.

In afwijking van de bepalingen van het tweede en derde lid, mag de duur drie jaar bedragen voor de ver-
zekeringsovereenkomsten gesloten met ondernemingen die op het ogenblik van het afsluiten of de verlen-
ging van de overeenkomst tien of meer personen tewerkstellen of die een loonvolume laten verzekeren van
meer dan tienmaal het maximumbasisjaarloon bedoeld bij artikel 39 van deze wet.

De Koning bepaalt de voorwaarden, de wijze en de termijnen waarop aan de verzekeringsovereenkomst
een einde wordt gemaakt.

In de gevallen waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt de overeenkomst na het zich voordoen
van een schadegeval op te zeggen, beschikt de verzekeringsnemer over hetzelfde recht. Deze bepaling is niet
van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten met een duur van drie jaar gesloten met ondernemingen
waarvan het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan honderd bedraagt of die een loonvolume
laten verzekeren van meer dan honderd maal het maximumbasisjaarloon bedoeld bij artikel 39.

De verzekeraar dekt alle bij de artikelen 7 en 8 vastgestelde risico's voor alle werknemers in dienst van een
werkgever en voor alle werkzaamheden waarvoor zij door die werkgever zijn tewerkgesteld.

De werkgever behoudt echter de mogelijkheid om alle werklieden of bedienden van zijn onderneming of
een exploitatiezetel ervan, of al het huispersoneel in zijn dienst te verzekeren bij afzonderlijke verzekeraars.

De werkgever die tevens arbeidsongevallen verzekert, dient de verplichte ongevallenverzekering voor zijn
werknemers af te sluiten bij een gemachtigde verzekeraar met wie hij juridisch of commercieel geen enkele
binding heeft.

Art. 50. De werkgever die geen verzekering heeft afgesloten is ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor
arbeidsongevallen, volgens de nadere regels bepaald door de Koning na advies van het beheerscomité van dit
fonds.

Art. 69. De rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar. De rechtsvordering tot
terugvordering van onverschuldigde vergoedingen verjaart na drie jaar

De rechtsvordering tot terugvordering van onverschuldigde vergoedingen die door bedrieglijke handelin-
gen of door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen werden bekomen, verjaart na vijf jaar.

In afwijking van de bepalingen van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van
het wetboek van strafvordering, verjaart de rechtsvordering tot betaling van de bijdragen bedoeld in artikel
59, 4°, na drie jaar.

Art. 72. De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeids-
ongeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van het ongeval, kan ingesteld wor-
den binnen drie jaar die volgen op de datum van de homologatie of de bekrachtiging van de overeenkomst
tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving.

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

De eis tot herziening mag bij tegenvordering tot bij het sluiten van de debatten worden ingesteld, bij wijze
van conclusies, die ter griffie worden neergelegd en aan de andere partijen worden meegedeeld. 
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