4. Verjaring
De rechtsvordering tot betaling
vergoedingen verjaart na 3 jaar.

5. Uitbetaling van het derde in kapitaal
van

de

Aanvangspunt van de verjaringstermijn
In geval van een dodelijk ongeval begint die
termijn voor de rechthebbenden te lopen op de
datum van het overlijden.
Voor de andere ongevallen begint die termijn voor
de getroffene te lopen op de dag dat hij niet
meer in staat is om een normaal loon te verdienen.
Meestal is dat de dag van het ongeval.

Stuiting en schorsing van de verjaring
De verjaring wordt gestuit of geschorst op de
volgende wijzen:
o
een rechtsvordering tot schadeloosstelling op
basis van de Arbeidsongevallenwet;
o
iedere betaling door de
verzekeringsonderneming aan de getroffene;
o
iedere vorm van erkenning van de aanspraken
van de getroffene, zoals een uitdrukkelijke
of stilzwijgende erkenning door de
verzekeringsonderneming van het recht van
de getroffene op vergoeding;
o
een ter post aangetekende brief verzonden
naar de verzekeringsonderneming;
o
een rechtsvordering tot betaling wegens het
arbeidsongeval gesteund op een andere
rechtsgrond (bv. de rechtsvordering in
gemeen recht tegen de derde aansprakelijke
voor het ongeval).

De gerechtigden
De overlevende echtgenoot kan op elk ogenblik
vragen dat ten hoogste een derde van de waarde
van de rente als kapitaal wordt uitbetaald.
Die aanvraag kan na het verstrijken van de
herzieningstermijn eveneens worden gedaan door
de getroffene wiens graad van blijvende
ongeschiktheid meer dan 19 % bedraagt.

De procedure
De getroffene of de rechthebbende dient zijn
aanvraag in bij de verzekeringsonderneming, die
ervoor zorgt dat de zaak bij de arbeidsrechtbank
aanhangig wordt gemaakt.
De rechter beslist zo voordelig mogelijk ten
gunste van de vragende partij.

De procedures bij
ARBEIDSONGEVAL

De betaling
Het kapitaal wordt berekend en uitbetaald
uiterlijk op de 1e dag van het kwartaal dat volgt
op de beslissing van de rechter.
In geval van niet-betaling binnen de termijn is van
rechtswege intrest verschuldigd op dat kapitaal.
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Fedris verstrekt in deze folder uitleg over
bepaalde procedures die bij de regeling van
een arbeidsongeval worden gevolgd.
De informatie stoelt op de reglementering
die op 01.07.2012 van kracht is.

1. Aangifte van het ongeval
Formaliteiten die de werkgever moet vervullen
De werkgever of zijn aangestelde is verplicht het
ongeval bij de verzekeringsonderneming aan te
geven binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag na
het ongeval.
Bij zware ongevallen gelden er voor de werkgever nog
andere verplichtingen jegens de arbeidsinspectie.
De aangifte gebeurt ofwel op papier met een
formulier, ofwel door middel van een elektronisch
model (www.socialsecurity.be).
In geval van weigering of verzuim vanwege de
werkgever kan de aangifte gedaan worden door
de getroffene of door diens rechthebbenden.

Formaliteiten die de verzekeringsonderneming
moet vervullen
Indien de verzekeringsonderneming het ongeval
aanvaardt, stelt zij de getroffene of de
rechthebbenden in kennis.
Indien de verzekeringsonderneming weigert het
ongeval ten laste te nemen of twijfels heeft over
de toepassing van de wet op het ongeval,
verwittigt zij de getroffene en Fedris binnen 30
dagen na de ontvangst van de aangifte.
Die kennisgeving wordt automatisch doorgestuurd
aan het ziekenfonds en geldt als een verklaring
van
arbeidsongeschiktheid,
waardoor
de
getroffene aanspraak kan maken op de
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen die door het
ziekenfonds worden uitbetaald.
Fedris kan (ook op vraag van de getroffene) een
onderzoek instellen naar de omstandigheden van
het ongeval.

2. Bekrachtiging van de overeenkomst

3. Rechtsvordering tot herziening

De verzekeringsonderneming legt de overeenkomst
die
zij
met
de
getroffene
of
diens
rechthebbenden sluit in verband met de
vergoeding
van
het
arbeidsongeval
ter
bekrachtiging aan Fedris voor.
Fedris gaat over tot bekrachtiging van de
overeenkomst nadat het heeft vastgesteld dat
het ongeval volgens de wet geregeld werd.
Een afschrift van de bekrachtigde overeenkomst
wordt aangetekend naar elke partij gestuurd.
Indien Fedris echter van oordeel is dat één van
de elementen in de overeenkomst (bv. de
berekening van het basisloon of de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid) niet volgens de
wet werd vastgesteld, dan weigert het de
overeenkomst te bekrachtigen. Het brengt zijn
gemotiveerd standpunt ter kennis van de
verzekeringsonderneming en van de getroffene.
De meest gerede partij – gewoonlijk de
verzekeringsonderneming - maakt het geschil
aanhangig bij de arbeidsrechtbank en geeft
daarbij kennis van het standpunt van Fedris.
Fedris kan in de zaak geroepen worden, maar
treedt slechts op om zijn eigen standpunt uiteen
te zetten en niet om een van de partijen te
vertegenwoordigen of te verdedigen.
Indien de getroffene of zijn rechthebbenden
niet akkoord gaan met het voorstel van de
verzekeringsonderneming, moet het geschil
voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank. De
zaak wordt ingeleid bij de rechtbank door middel
van een dagvaarding door een deurwaarder, door
een vrijwillige verschijning van de partijen of
door een verzoekschrift op tegenspraak.
De procedurekosten (deurwaarderskosten en
erelonen van de deskundige) vallen ten laste van
de verzekeringsonderneming. Dat geldt niet voor
de kosten van verdediging (advocaat, bijstand van
een geneesheer).

De herzieningstermijn is de periode van 3 jaar
die volgt op de definitieve regeling van het
ongeval bij overeenkomst of vonnis. Het is een
vooraf bepaalde termijn, wat betekent dat hij
geschorst noch gestuit kan worden, bv. door het
sturen van een aangetekende brief.

Voorwaarden voor die rechtsvordering
a.

De lichamelijke toestand van de getroffene
ingevolge het ongeval moet veranderd zijn,
d.w.z. ofwel verergerd, ofwel verbeterd.

Kunnen geen aanleiding geven tot herziening:
de leeftijd, de oppensioenstelling en de
economische recessie.
b. De nieuwe overeenkomst moet bekrachtigd
worden of de rechtsvordering moet
ingesteld worden binnen 3 jaar te rekenen
vanaf de datum van de bekrachtiging van de
overeenkomst door Fedris.
Indien de regeling van het ongeval bij vonnis
wordt vastgelegd, loopt de herzieningstermijn van
3 jaar vanaf het verstrijken van de termijn van
hoger beroep of verzet, m.a.w. vanaf een maand
na de betekening van het vonnis.
In geval van genezing zonder blijvende
ongeschiktheid loopt de herzieningstermijn:
o
vanaf de datum van het ongeval indien de
tijdelijke
arbeidsongeschiktheid
geen
7 dagen overschrijdt;
o
vanaf de betekening van de genezenverklaring
aan de getroffene indien de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid 7 dagen overschrijdt.

