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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.17.0080.N 

AG INSURANCE nv,  

eiseres, 

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

kantoor te 1000 Brussel, Bergstraat 11, waar de eiseres woonplaats kiest, 

tegen 

A.V.B.,  

verweerder, 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

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

deling Antwerpen, van 24 november 2016. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 18 mei 2018 een schriftelijke 

conclusie neergelegd. 
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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 

1. Krachtens artikel 25 Arbeidsongevallenwet heeft de getroffene van een ar-

beidsongeval, indien de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het ar-

beidsongeval zodanig verergert dat hij het beroep, waarin hij gereclasseerd werd, 

tijdelijk niet meer kan uitoefenen, gedurende deze periode recht op de vergoedin-

gen zoals bepaald in de artikelen 22, 23 en 23bis. 

Met deze toestand worden gelijkgesteld alle periodes nodig om de medische en 

professionele revalidatiemaatregelen, met inbegrip van alle problemen gesteld 

door de prothesen, te herzien of te hernemen, wanneer dit de uitoefening van het 

beroep, waarin de getroffene gereclasseerd was, tijdelijk, geheel of gedeeltelijk 

onmogelijk maakt. 

Ingeval deze tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na de termijn be-

paald bij artikel 72, zijn deze vergoedingen slechts verschuldigd bij een blijvende 

arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct. 

2. Krachtens artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 

1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet 

van 10 april 1971 (hierna KB Bijslagen Arbeidsongevallen), wordt een bijslag 

wegens verergering toegekend aan de getroffene wiens toestand als gevolg van het 

arbeidsongeval, blijvend verergert na het verstrijken van de termijn, bedoeld in ar-

tikel 72 van de wet, voor zover de graad van arbeidsongeschiktheid, na deze ver-

ergering, ten minste 10 pct. bedraagt. 
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3. Uit artikel 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet volgt dat bij tijdelijke verer-

gering na het verstrijken van de herzieningstermijn de vergoedingen zoals bepaald 

in de artikelen 22, 23 en 23bis Arbeidsongevallenwet slechts verschuldigd zijn in-

dien de blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10 pct. bedroeg op het ogen-

blik dat de verergering zich voordoet. 

Die vergoedingen zijn ook verschuldigd indien voor de tijdelijke verergering zich 

een verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid heeft voorgedaan na de 

herzieningstermijn en op grond daarvan aan het slachtoffer een bijslag wordt toe-

gekend wegens verergering van blijvende arbeidsongeschiktheid tot minstens 

10 pct., met toepassing van artikel 9, eerste lid, KB Bijslagen Arbeidsongevallen. 

De toekenning van de bijslag op grond van artikel 9, eerste lid, KB Bijslagen Ar-

beidsongevallen opent aldus ook het recht voor de voormelde vergoedingen voor 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor periodes die zich voordoen vanaf de aan-

vang van de periode waarvoor een bijslag voor verergering van blijvende arbeids-

ongeschiktheid tot minstens 10 pct. is toegekend. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Kosten 

3. Overeenkomstig artikel 68 Arbeidsongevallenwet, dient de eiseres te wor-

den veroordeeld tot de kosten. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 154,15 euro. 

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

gesteld uit sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter 

Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Bart   

Wylleman, en in openbare terechtzitting van 18 juni 2018 uitgesproken door sec-
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tievoorzitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri  

Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 

   

M. Van Beneden B. Wylleman A. Lievens 

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck 
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