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Hof van Cassatie van België 

Arrest  

Nr. S.19.0073.N 

ETHIAS nv, met zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24, ingeschreven bij de 

KBO onder het nummer 0404.484.654, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger en mr. Willy van Eeckhoutte, advo-

caten bij het Hof van Cassatie, deze laatste met kantoor te 9051 Gent, Drie Konin-

genstraat 3, waar de eiseres woonplaats kiest, 

tegen 

LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 

Brussel, Haachtsesteenweg 579 bus 40, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 

0411.702.543, 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweerder woon-

plaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

deling Hasselt van 7 augustus 2019. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 14 september 2020 een schrifte-

lijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Antoine Lievens 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 24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet kan de getroffene, in-

dien zijn toestand volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, aan-

spraak maken op een bijkomende jaarlijkse vergoeding, die vastgesteld wordt in 

functie van de noodzakelijkheid van deze hulp op basis van het gewaarborgd ge-

middeld minimum maandinkomen zoals het op het ogenblik dat de ongeschiktheid 

een bestendig karakter vertoont, is vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereen-

komst die afgesloten is in de Nationale Arbeidsraad voor een voltijdse werknemer 

die minstens negentien jaar is en die ten minste zes maanden anciënniteit heeft in 

de onderneming die hem tewerkstelt. 

2. Krachtens artikel 28 Arbeidsongevallenwet, heeft de getroffene recht op de 

geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen. 

Deze zorgen zijn onderscheiden van de hulp waarvan sprake in artikel 24, vierde 

lid, van die wet. 

3. Krachtens artikel 34, eerste lid, eerste zin, en tweede zin, 11°, ZIV-wet be-

staan de geneeskundige verstrekkingen, die zowel de preventieve als de curatieve 
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verzorging betreffen, onder meer uit de verstrekkingen die worden verleend door 

centra voor dagverzorging die door de bevoegde overheid erkend zijn. 

Artikel 37, § 12, eerste lid, ZIV-wet bepaalt in de eerste zin dat de minister, op 

voorstel van het Verzekeringscomité, de tegemoetkoming voor de in artikel 34, 11°, 

bedoelde verstrekkingen alsmede de voorwaarden van die tegemoetkoming vast-

stelt. 

Volgens artikel 147, § 3, Uitvoeringsbesluit ZIV-wet bestaat de tussenkomst van 

de verzekering voor de in artikel 34, 11°, van de gecoördineerde wet bedoelde ver-

strekkingen uit een dagelijkse tegemoetkoming die tegemoetkoming voor verzor-

ging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven wordt genoemd. 

Die tegemoetkoming wordt voor de centra voor dagverzorging die zich richten tot 

de patiënten die de voorwaarden vervullen bedoeld in artikel 148bis, eerste lid, Uit-

voeringsbesluit ZIV-wet (centra voor dagverzorging voor afhankelijke bejaarden), 

op een forfaitaire wijze (F-forfait) in artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 

22 juni 2000 vastgesteld. 

Een patiënt vervult de voorwaarden bedoeld in voornoemd artikel 148bis, eerste 

lid, als hij voor sommige handelingen van het dagelijks leven afhankelijk is van 

zowel de verzorging als van de bijstand van derden, gedurende ten minste zes uur 

per dag is opgenomen in een centrum in uitvoering van een overeenkomst, en, onder 

meer, fysiek afhankelijk is, dit is afhankelijk om zich te wassen en te kleden én 

afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en/of voor naar het toilet te gaan. 

4. Volgens artikel 147, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, Uitvoeringsbesluit ZIV-wet omvat-

ten, wat de centra voor dagverzorging betreft, de verstrekkingen bedoeld in artikel 

34, 11°, ZIV-wet: 

- de verzorging verleend door verpleegkundigen;  

- de kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door de 

daartoe bevoegde zorgverstrekkers; 

- de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot reac-

tivatie en sociale reïntegratie, inclusief de ergotherapie; 
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- de producten en het materiaal ter preventie van nosocomiale ziekte, alsook an-

dere producten waarvan een gedetailleerde lijst wordt opgesteld door het Verze-

keringscomité. 

Uit die bepaling blijkt dat de verstrekkingen die in een centrum voor dagverzorging 

worden verleend en die aanleiding geven tot de betaling van het in artikel 1, 1°, van 

het ministerieel besluit van 22 juni 2000 bedoelde forfait ruimer zijn dan de hulp 

van derden in de zin van artikel 24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet en genees-

kundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen in de zin van artikel 28 

van die wet omvatten. 

5. Geen enkele wetsbepaling verbiedt de cumulatie van de bijkomende vergoe-

ding waarin door voornoemd artikel 24, vierde lid, wordt voorzien en het litigieus 

forfait. 

6. Door de subrogatoire vordering van de verweerder gegrond te verklaren, 

schendt het arrest geen van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 242,42 euro en op 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, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Christian Storck, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen 

Mestdagh en Mireille Delange, en de raadsheren Antoine Lievens en Ilse Couwen-

berg, en in openbare rechtszitting van 5 oktober 2020 uitgesproken door sectievoor-

zitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, 

met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 
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M. Van Beneden I. Couwenberg A. Lievens 

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck 

 


