
 7 MAART 2016 S.15.0053.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.15.0053.N 

STAD AARSCHOT, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en 

schepenen, met zetel te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde 1, 

eiseres, 

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

satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eiseres woon-

plaats kiest, 

tegen 

R.G. 

verweerder. 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 21 

januari 2013. 
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 21 januari 2016 een schriftelijke 

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 

Middel 

1. Krachtens artikel 19, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, 

worden alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die 

over de vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, ver-

wezen naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de 

vorderingen met betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake her-

stel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet.  

2. Krachtens artikel 4, § 2, derde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidsperso-

neel, stelt de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vast waarop de arbeids-

ongeschiktheid wordt bepaald. 

Krachtens die bepaling kan de Koning een regeling invoeren tot bindende erken-

ning van de graad van blijvende invaliditeit van het personeelslid.  

3. Krachtens artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit 13 juli 1970 betreffende 

de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, 

gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van ge-

meenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en 

verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de 
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Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen 

en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (hierna KB 13 juli 1970), zo-

als hier toepasselijk, wordt, voor de toepassing van dit besluit, verstaan onder 

“geneeskundige dienst”, de geneeskundige dienst belast met de erkenning van de 

ongeschiktheid die aan het personeelslid recht geeft op een definitief of tijdelijk 

vervroegd pensioen. 

Krachtens artikel 8 KB 13 juli 1970, zoals hier toepasselijk, oordeelt de genees-

kundige dienst of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de let-

sels en bepaalt overeenkomstig de voorschriften van het door de Sociaal-

Medische Rijksdienst toegepast reglement betreffende de arbeidsongevallen, het 

percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch let-

sel dat door het ongeval werd veroorzaakt. 

Hij maakt aan de overheid zijn oordeel over het oorzakelijk verband tussen het 

ongeval en de letsels, zomede zijn met redenen omklede beslissing omtrent de 

vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit bekend. 

Krachtens artikel 9, eerste lid, KB 13 juli 1970, zoals hier toepasselijk, gaat de 

overheid na of de voorwaarden tot toekenning van de vergoedingen vervuld zijn. 

In bevestigend geval onderzoekt zij de bestanddelen van de overkomen schade en 

oordeelt of er aanleiding bestaat het percentage van de blijvende invaliditeit, vast-

gesteld door de geneeskundige dienst, te verhogen. 

4. Uit die bepalingen volgt dat er van een bindende beslissing van de genees-

kundige dienst slechts sprake kan zijn in zoverre die dienst een percentage van 

blijvende invaliditeit vaststelt, welk percentage door de overheid kan worden ver-

hoogd.  

Het arrest dat oordeelt dat de beslissing van de geneeskundige dienst over de da-

tum van de consolidatie bindend is voor de eiseres, schendt de in het middel ver-

melde wetsbepalingen. 

Het middel is gegrond. 
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Kosten 

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

Overheidspersoneel dient de eiseres te worden veroordeeld tot de kosten.  

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de consolidatiedatum. 

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

telijk vernietigde arrest. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 325,57 euro. 

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

gesteld uit afdelingsvoorzitter Christian Storck, als voorzitter, en de raadsheren 

Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens en Eric de Formanoir, en in 

openbare rechtszitting van 7 maart 2016 uitgesproken door afdelingsvoorzitter 

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

bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 
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V. Van de Sijpe E. de Formanoir  A. Lievens 

M. Delange K. Mestdagh Chr. Storck 
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