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Hof van Cassatie van België 

Arrest  

Nr. S.19.0045.N 

R.C.,  

eiser, 

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

kantoor te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, met 

kantoor te 1000 Brussel, Waterloolaan 115, ingeschreven bij de KBO onder het 

nummer 0308.357.753, 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerder woonplaats 

kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

deling Antwerpen, van 12 november 2018. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 8 april 2020 een schriftelijke con-

clusie neergelegd. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel 

1. De Koning heeft de regeling voor het herstel van schade ten gevolge van ar-

beidsongevallen bepaald bij de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, toepas-

selijk verklaard op onder meer het personeel van de federale besturen bij koninklijk 

besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de 

personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongeval-

len op de weg naar en van het werk, hierna KB Arbeidsongevallen Overheidsper-

soneel. 

Krachtens artikel 19, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, worden 

alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vast-

stelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de 

rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met 

betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade uit 

arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. 
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Krachtens artikel 4, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, stelt 

de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vast waarop de arbeidsongeschiktheid 

wordt bepaald. 

Krachtens artikel 8 KB Arbeidsongevallen Overheidspersoneel, zoals hier van toe-

passing, bepaalt het Bestuur van de medische expertise (Medex) het percentage van 

de blijvende arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het fysiologisch letsel ver-

oorzaakt door het arbeidsongeval. 

Artikel 9 KB Arbeidsongevallen Overheidspersoneel, zoals hier van toepassing, be-

paalt:  

“Het Bestuur van de medische expertise maakt aan de minister zijn met redenen 

omklede beslissing bekend omtrent de vaststelling van het ongeschiktheidspercen-

tage.  

De minister of zijn afgevaardigde gaat na of de toekenningsvoorwaarden van de 

vergoedingen vervuld zijn; hij onderzoekt de bestanddelen van de geleden schade 

en stelt het slachtoffer of zijn rechthebbenden de betaling van een rente voor. In dat 

voorstel worden de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard van het 

letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie vermeld.  

Wanneer het ongeval geen blijvende ongeschiktheid heeft veroorzaakt, legt de in 

artikel 6 bedoelde dienst het slachtoffer of zijn rechthebbenden het resultaat van 

het onderzoek, met de conclusie dat er geen verminderde geschiktheid werd vast-

gesteld, voor akkoord voor.  

Indien het slachtoffer of zijn rechthebbenden akkoord gaat, wordt het in het tweede 

of derde lid bedoelde voorstel neergelegd in een ministerieel besluit dat ter kennis 

gebracht wordt van het slachtoffer of zijn rechthebbenden.” 

2. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepalingen volgt dat de beslissing van Me-

dex voor de minister bindend is in zoverre die een blijvende invaliditeit erkent en 

dat hij alleen het vastgestelde percentage kan verhogen. 

Hieruit volgt dat de arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking 

tot het percentage aan blijvende invaliditeit van een personeelslid van een federaal 

bestuur, zoals bedoeld in artikel 19 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, 
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geen lager percentage van blijvende invaliditeit kan toekennen dan datgene dat door 

Medex is erkend. 

Het arrest dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 

(…) 

Kosten 

3. Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, tweede zin, Arbeidsongevallenwet 

Overheidspersoneel dient de verweerder te worden veroordeeld tot de kosten. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de graad van de blijvende arbeidson-

geschiktheid van de eiser bepaalt. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest. 

Veroordeelt de verweerder tot de kosten. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 186,09 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, derde kamer, samenge-

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

Mestdagh en Mireille Delange, en de raadsheren Antoine Lievens en Eric de For-

manoir, en in openbare rechtszitting van 11 mei 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 E. de Formanoir A. Lievens 

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck 

 


