
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN 

AANSCHRIJVING Nr. 262 

Aan de instellingen gemachtigd voor de verzekering tegen arbeidsongevallen. 

Brussel, 2 l -06- 2004 

Betreft : Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van getroffenen 
met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan dertig dagen. 

1. Toepasselijke wetgeving 

Artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals gewijzigd door 
artikel 135 van de programmawet (1) van 24 december 2002 met inwerkingtreding op 1 
januari 2003, bepaalt : 

"Indien de verzekeringsonderneming de getroffene genezen verklaart zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid bij een tijdelijk arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen, geeft 
de verzekeringsonderneming van deze beslissing aan de getroffene kennis volgens de nadere 
regels bepaald door de Koning. Indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan dertig 
dagen bedraagt, wordt de beslissing van de verzekeringsonderneming tot genezenverklaring 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene gestaafd door een medisch 
getuigschrift opgesteld door een geneesheer geraadpleegd door de getroffene of door de 
raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming volgens het model bepaald door de 
Koning. Indien de getroffene zonder kennisgeving van een geldige reden en na een 
aangetekende ingebrekestelling door de verzekeringsonderneming afwezig blijft op het 
onderzoek bij de raadsgeneesheer van de verzekeringsonderneming kan de 
verzekeringsonderneming de getroffene in kennis stellen van zijn beslissing tot 
genezenverklaring. " 

Deze wetsbepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 9 oktober 2003 (Belgische 
Staatsblad van 21 november 2003) dat in werking is getreden op 1 december 2003. 
Overeenkomstig de bepalingen van dit besluit geschiedt, bij een tijdelijke ongeschiktheid van 
meer dan dertig dagen, de kennisgeving van de genezenverklaring, behoudens afwijking op 
diens schriftelijk verzoek, aan de hoofdverblijfplaats van de getroffene bij een afzonderlijke 
brief. Tevens wordt in bijlage model vastgesteld van het medisch attest van 
genezen verklaring. 
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Deze bepalingen moeten worden gelezen in samenhang met de bepalingen van artikel 72, 
eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, luidens welke de 
getroffene die werd genezen verklaard zonder blijvende arbeidsongeschiktheid na een 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen, of zijn rechthebbenden : 

1. binnen drie jaar die volgen op de kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring, 
een eis tot herziening van de vergoedingen kunnen instellen, gegrond op een wijziging 
van het verlies van de arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de 
gevolgen van het ongeval; 

2. binnen drie jaar die volgen op de dag van de kennisgeving van de beslissing tot 
genezenverklaring, tegen deze beslissing een rechtsvordering kunnen instellen. 

2. Modaliteiten van de genezenverklaring zonder medisch getuigschrift 

De vereiste van de staving van de genezenverklaring na een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
van meer dan dertig dagen met een medisch getuigschrift enerzijds en de noodzaak om het 
dossier te kunnen afsluiten en de herzieningstermijn te laten aanvangen anderzijds, kunnen 
maar verzoend worden wanneer de verzekeringsondememing de onmogelijkheid aantoont om 
een medisch getuigschrift van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid te verkrijgen. 

Daarom verzoek ik de verzekeringsondememingen de volgende principes na te leven in geval 
van genezenverklaring van getroffene van een arbeidsongeval die niet reageren op de 
uitnodiging voor een medisch onderzoek. 

2.1. Wanneer de getroffene niet ingaat op het verzoek vanwege de verzekeringsondememing 
om het officieel genezingsartest te laten opstellen door een geneesheer van zijn keuze, 
kan de verzekeringsondememing de genezing nog niet betekenen. In dit geval moet zij 
de getroffene steeds laten uitnodigen bij de raadsgeneesheer. 

Aangezien artikel 24, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt 
dat het medisch getuigschrift van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
opgesteld wordt door de geneesheer geraadpleegd door de getroffene of door de 
raadsgeneesheer van de verzekeringsondememing, kan de onmogelijkheid van het 
verkrijgen van een medisch attest tot staving van de beslissing tot genezenverklaring 
enkel blijken wanneer op de beide mogelijkheden niet gereageerd wordt. 

In dit verband moet erop gewezen worden dat de door de getroffene geraadpleegde 
geneesheer wel meestal de geneesheer is die hem behandelde, maar dat deze zich niet 
steeds bevoegd acht om te beslissen of de restletsels al dan niet een blijvende 
arbeidsongeschiktheid teweegbrengen, gelet op het specifiek karakter van deze 
beoordeling. De verzekeraar moet zich voor het bekomen van dergelijke attesten dan 
steeds richten naar de getroffene en niet rechtstreeks tot een geneesheer die de 
getroffene behandeld heeft. 
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2.2. De getroffene wordt minstens eenmaal bij gewone zending en eenmaal bij aangetekende 
zending uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij de raadsgeneesheer van de 
verzekeringsondememing. Het afsluiten van het dossier na één uitnodiging kan niet 
aanvaard worden, omdat de mogelijkheid bestaat dat de getroffene de uitnodiging niet 
(tijdig) ontving. 

De uitnodiging moet eveneens vermelden dat de getroffene een geldige reden moet 
opgeven indien hij zich niet op de voorgestelde datum bij de raadsgeneesheer kan 
aanbieden. 

2.3. De briefwisseling aan de getroffene moet gericht zijn aan zijn hoofdverblij:fplaats. 
Warmeer de postdiensten de brief als onbestelbaar terugsturen omdat de getroffene niet 
meer op het aangegeven adres woont, moet de verzekeraar de getroffene op zijn nieuw 
adres contacteren. Het is aangewezen bij het verzenden van een oproepingsbrief de 
juistheid van de adresgegevens te verifiëren. 

Ik herinner er bij deze gelegenheid aan dat de verzekeringsondememingen verplicht zijn 
tot "integratie" (bekendmaking) van de aangegeven ongevallen in de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid (KSZ).- Ingevolge deze integratie worden periodiek via het Fonds 
voor Arbeidsongevallen aan de verzekeringsondememingen de adreswijzigingen van de 
getroffenen meegedeeld. Een correcte integratie van de ongevallen in de KSZ en een 
vlotte verwerking van de periodiek meegedeelde adreswijzingen, zal ertoe bijdragen dat 
de getroffene de uitnodiging bij de raadsgeneesheer werkelijk ontvangt. 

2.4. Wanneer de uitnodigingen voor een onderzoek bij de raadsgeneesheer door de 
administratieve diensten van de verzekeringsonderneming opgesteld en verstuurd 
worden, kan in de laatste uitnodiging reeds meegedeeld worden dat de getroffene door 
de verzekeringsondememing als genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
beschouwd wordt, indien hij niet reageert op de uitnodiging. 

Het is in zodanig geval deze brief die de herzieningstermijn, evenals de termijn binnen 
dewelke de beslissing tot genezenverklaring kan worden aangevochten, zal doen 
aanvangen. Dit feit moet duidelijk vermeld worden. 

Wanneer de uitnodigingen niet door de diensten van de verzekeringsondememing 
verstuurd worden, maar door het medisch secretariaat van de aangestelde 
raadsgeneesheer, moet de verzekeringsondememing zelf met een afzonderlijke brief de 
beslissing tot genezenverklaring meedelen. 

2. 5. Bij de kennisgeving van een genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
na meer dan dertig dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, die niet gestaafd wordt door 
een medisch getuigschrift, moet de verzekeringsondememing meedelen waarom het niet 
mogelijk is om een attest van genezing te verkrijgen. Dit kan gebeuren met de volgende 
formulering : "U gaf geen gevolg aan de oproep voor een medisch onderzoek door onze 
raadgenees heer. Het is de bedoeling van dit onderzoek om na te gaan of de letsels die u 

opgelopen hebt bij uw arbeidsongeval al dan niet een graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Bijgevolg zien we ons genoodzaakt uw dossier af te 
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sluiten en verklaren we u genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Indien u 
zich toch nog wenst aan te bieden voor een medisch onderzoek, gelieve ons te 
contacteren. ". 

Ten slotte wens ik de verzekeringsondemerningen erop te wijzen dat iedere individuele 
beslissing tot genezenverklaring uiteindelijk toch nog beoordeeld dient te worden op basis van 
de medische gegevens van het dossier. Wanneer de letsels van die aard zijn dat ze naar alle 
waarschijnlijkheid een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaken, zal de 
verzekeringsondememing voldoende onderzoeken moeten instellen, zodat deze kan 
vastgesteld worden. Inmiddels blijft de verzekeringsondememing er toe gehouden 
voorschotten uit te betalen op grond van de door haar voorgestelde graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

De Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie 
en Welzijn op het werk, 
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