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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.17.0058.N 

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

G.V.,  

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Antwerpen, af-

deling Hasselt, van 26 januari 2017. 
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Eerste voorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 52 Arbeidsongevallenwet houdt de verzekeringsonderne-

ming of de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 556, § 2, 1°, van de wet van 13 

maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzeke-

ringsondernemingen de integrale polis- en schadedossiers in België ter beschikking 

van de in artikel 87 bedoelde ambtenaren. 

De personen op wie deze wet van toepassing is, de nadere categorieën van personen 

bedoeld in artikel 3, alsook de rechthebbenden met toepassing van hoofdstuk II van 

deze wet, hebben het recht om een afschrift van de polissen, schadedossiers of do-

cumenten die op hen betrekking hebben, te ontvangen in de taal die bij de wet of 

het decreet is opgelegd. 

Krachtens artikel 877 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, wanneer er gewichtige, 

bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of 

een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend 

feit, bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier 

van de rechtspleging wordt gevoegd. 

2. Uit deze bepalingen volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar krachtens de 

wet gehouden is om een afschrift van de polissen, schadedossiers of documenten 

die op hen betrekking hebben aan de rechthebbenden te overhandigen. 

Uit deze bepalingen volgt tevens dat bij gebreke aan deze wettelijke verplichting te 

voldoen en met uitzondering van die gevallen waar een wettige weigeringsreden 

voorhanden is, de rechter met toepassing van de gemeenrechtelijke procedure van 
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overlegging van stukken van de artikelen 877 tot en met 882 Gerechtelijk Wetboek, 

kan bevelen dat het stuk of een eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier 

van de rechtspleging wordt gevoegd. 

3. Een “inspectieverslag” dat een eenzijdig onderzoeksverslag uitmaakt van een 

inspecteur van een verzekeringsonderneming naar aanleiding van een aangifte van 

een arbeidsongeval, maakt deel uit van het schadedossier en maakt een document 

uit in de zin van artikel 52, tweede lid, Arbeidsongevallenwet. 

Het middel dat volledig ervan uitgaat dat een inspectieverslag van de arbeidsonge-

vallenverzekeraar enkel een intern document uitmaakt dat persoonlijke notities be-

vat van een aangestelde van die verzekeraar en die aldus uitsluitend bestemd zouden 

zijn voor het persoonlijk gebruik van de betrokken inspecteur met uitsluiting van 

anderen, en daarom geen document in de zin van artikel 52 Arbeidsongevallenwet, 

noch een ter zake dienend feit in de zin van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek uit-

maakt, kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 335,07 euro en de som van 20 euro ten gunste 

van het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-

steld uit eerste voorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Eric 

Dirix, en de raadsheren Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Koenraad Moens, en 

in openbare rechtszitting van 27 mei 2019 uitgesproken door eerste voorzitter Beat-

rijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met 

bijstand van griffier Mike Van Beneden. 
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M. Van Beneden K. Moens A. Lievens 

K. Mestdagh E. Dirix B. Deconinck 

 


