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5 e KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012

Arbeidsongeval
Tegensprekelijk
Definitief

ln de zaak:

Appellant, vertegenwoordigd door mr. VAN BRABANT Leen loco mr.
CRISPYN Peter, advocaat te 9030 MARIAKERKE (GENT), Mazestraat 16;

Tegen:

De Lokale Politiezone TIENEN-HOEGAARDEN, met maatschappelijke
zetel te 3300 TIENEN, Grote Markt 23,

Geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. VALCKE Tobias jaco mr.
STAELENS Bart, advocaat te 8000 BRUGGE, Gerard Davidstraat 46 bus
1 (Stockhouderskasteel);

*
* *

Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

_ het op tegenspraak gewezen tussenarrest van deze kamer van het Hof van 21
juni 2010;

_ het deskundig verslag van dr. G. Vyncke, ontvangen ter griffie op 16 februari
2011;

_ de conclusies na deskundig verslag voor de appellant, neergelegd ter griffie
op 2 maart 2012;
de voorgelegde stukken.
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De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare
terechtziUing van 26 november 2012, waarna de debaUen werden gesloten en de
zaak in beraad werd genomen.

"* "*
1.VOORGAANDE RECHTSPLEGING

Met arrest van 21 juni 2010 vernietigde het arbeidshof het vonnis dat op 10 februari
2009 werd gewezen door de Arbeidsrechtbank te Leuven, en zegde het voor recht
dat de heer L op 12 december 2007 het slachtoffer werd van een
arbeidsongeval.

Alvorens verder recht te doen werd dr. G. Vyncke aangesteld ais deskundige met ais
opdracht de heer l te onderzoeken en de letsels te omschrijven die het
gevolg zijn of kunnen zijn van het arbeidsongeval van 12 december 2007 en zijn
advies te geven over de graad en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de
datum van consolidatie en de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid.

II. VERDERE BEOORDELING

a.-
ln zijn verslag, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 16 februari 2011,
adviseerde de gerechtsdeskundige de gevolgen van het arbeidsongeval ais volgt te
bepalen:

- volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 12 december 2007 tot en met 5 februari
2008

- consolidatiedatum 6 februari 2008
- geen blijvende arbeidsongeschiktheid (blijvende fysische invaliditeit 2 %)
- ais huidige klachten weerhoudt de deskundige een stijfheidsgevoel ter hoogte

van de wervelkolom en achterhoofdpijnklachten linkszijdig door de
verkramping van de Iinkerhefspier van het schouderblad, doch aile
beroepshandelingen mogen normaal uitgevoerd worden.

b.-
Het arbeidshof stelt vast dat het deskundig onderzoek grondig is gebeurd en dat de
conclusies voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. De deskundige heefl
rekening gehouden met de opmerkingen van partijen en deze op afdoende wijze
beantwoord.
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De conclusies van de deskundige kunnen dan ook worden onderschreven.

c.-
De heer L vordert met toepassing van artikel 3 van de Arbeidsongevallenwet
Openbare Sector terugbetaling van medische kosten, en toont aan dat hij deze
kosten ook werkelijk heeft gedragen.

Zijn vordering tot betaling van 1.259,09 EUR is dan ook gegrond, evenals de
vordering tot betaling van de vergoedende intrest aan de wettelijke intrestvoet vanaf
de gemiddelde datum 1 april 2008.

d.-
De heer L vordert verder de regularisatie van zijn wedde over de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 12 december 2007 tot en met 5 februari 2008, in
de zin dat hem de gemiddelde vergoeding aan toeslagen voor dienstprestaties
tijdens de nacht, het weekend op een feestdag dient te worden vergoed, zulks met
toepassing van artikel 4.2 van de omzendbrieven GPI 36 van 26 maart 2003 en GPI
36bis van 20 mei 2008. -

De omstandigheid dat een vergoeding of een toelage bij een reglement slechts wordt
toegekend ingeval de ambtenaar met andere taken wordt belast dan de normale
taken die behoren tot de functie waartoe hij werd benoemd, belet niet dat dergelijke
vergoeding of toelage wordt beschouwd alsof zij verschuldigd is op grond van het
statuut van de ambtenaar; bijgevolg is deze vergoeding of toelage wei degelijk
begrepen in de bezoldiging die de personeelsleden gedurende de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid verder blijven genieten wanneer zij door een
arbeidsongeval zijn getroffen.
(vgl. Casso22 maart 1993, Arr. Casso1993,304)

Dit onderdeel van zijn vordering, provisioneel begroot op 1,00 EUR, te vermeerderen
met de vergoedende intrest aan de wetlelijke intrestvoet sedert 6 februari 2008, kan
dan worden toegewezen zoals gevorderd.

1<:

1<: 1<:
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Gelet op de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot
op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24;

Rechtsprekend op tegenspraak en na erover beraadslaagd te hebben:

Zegt voor recht dat de gevolgen van het arbeidsongeval waarvan de heer L
op 12 december 2007 het slachlofferwas ais volgt kunnen worden bepaald:

- tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van vanaf 12 december 2007 tot en
met 5 februari 2008

- consolidaliedatum 6 februari 2008
- geen blijvende arbeidsongeschiktheid

Veroordeell de Lokale Politiezone Tienen-Hoegaarden tot betaling aan de heer
L van 1.259,09 EUR medische kosten, te vermeerderen met de verwijlintrest
aan de wetlelijke inlrestvoet vanaf de gemiddelde datum 1 april 2008;

Veroordeelt de Lokale Politiezone Tienen-Hoegaarden verder tot betaling aan de
heer L 1,00 EUR provisioneel loontoeslagen, te vermeerderen met de
vergoedende intrest aan de wetlelijke intrestvoet sedert 6 februari 2008;

Verwijst de Lokale Politiezone Tienen-Hoegaarden tenslotle in de kosten van het
geding, aan de zijde van beide partijen vereffend op 109,32 EUR
rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank en 160,36 EUR rechtsplegings-
vergoeding arbeidshof.
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Aldus gewezen en ondertekend door de vijfde kamer van het Arbeidshof te
Brussel, samengesteld uit:

G. ACOBSG.BO

L. COEN.

D. RYCKX, raadsheer
G. JACOBS, raadsheer in sociale zaken ais werkgever
G. BONNEWIJN, raadsheer in sociale zaken ais werknemer-arbeider
blj,.'!aa" doo" L.COEN, dd. ,riffle,.h"fd '"" dr'!

Uitgesproken op de openbare terechtzitting van de vijfde kamer van het Arbeidshof
te Brussel op 3 november 2012 door de heer D. Ryckx, raadsheer, bijgestaan door
de heer D. De Raedt, griffier.

} RYCKX.
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