
Arbeidsongevallen 
 
Arbeidsongeval: “plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of één 
der oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt. Bovendien moet het ongeval de werknemer tijdens 
en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (of het ambt) overkomen” en ook “het ongeval 
overkomen op de weg naar en van het werk dat aan de vereisten voldoet om dit karakter te hebben in de zin 
van artikel 8 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971”  
Uitgebreide info - zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#1  
 
1. Principes 
Het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten het bewijs leveren van het bestaan van een ongeval. 
Wanneer het om een arbeidsongeval gaat, dient het bewijs geleverd te worden: 
- van een letsel 
- van een plotselinge gebeurtenis 
- dat het ongeval overkomen is tijdens de uitvoering van het ambt of de arbeidsovereenkomst. 
Bij arbeidswegongevallen dient het bewijs te worden geleverd: 
- van een letsel 
- van een plotselinge gebeurtenis (met het voordeel van het eerste wettelijk vermoeden) 
- dat het ongeval overkomen is op de normale arbeidsweg. 
 
2. Bewijsvoering 
Het is de taak van het slachtoffer kort na de feiten te zorgen voor voldoende bewijsmateriaal. 
Het bewijs kan geleverd worden door alle rechtsmiddelen, getuigen en feitelijke vermoedens inbegrepen, 
het getuigenbewijs is het eenvoudigste. (document:  http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/bestand.ashx?nr=27 ). 
 
3. Tegenbewijs 
Als het Agentschap het ongeval niet als arbeidsongeval erkent ondanks het feit dat de getroffene (of zijn 
rechthebbenden) de drie voormelde elementen bewijst, dan dient door het Agentschap het tegenbewijs te 
worden geleverd. 
 
4. Onderworpen personen 
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#2  
 
5. Aangifte van het ongeval 
Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk moet zo snel mogelijk (binnen 4 dagen) 
aangegeven worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 
Aangifteformulieren 
- Model A. - Aangifte van ongeval (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=33 ).  
- Model B. Doktersattest (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=31 ).  
- Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval (http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=32  ).  
- Getuigenverklaring (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=27  ).  
Bijkomende documenten 
- Werk- of lessenrooster 
- Reisweg 
- Arbeidsovereenkomst 
 
6. Ongeval met derde 
In dat geval moet ”Opgave van informatie over een arbeidsongeval met een aansprakelijke derde” ingevuld 
worden (http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/bestand.ashx?nr=32 ). 
 
7. Bijkomende verplichtingen 
- Het slachtoffer verwittigt de hiërarchische overste dat zij/hij verhinderd is om te komen werken. 
- Invullen Medisch attest MEDEX 
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Als de behandelende dokter van oordeel is dat het slachtoffer minimaal één dag arbeidsongeschikt is 
tengevolge van het ongeval moet er een Medisch attest MEDEX ingevuld worden door de dokter. Dit formulier 
moet gestuurd worden naar MEDEX – medische attesten (Victor Hortaplein 40 bus 50 te 1060 Brussel). 
- Verplichtingen werkgever 

a. formulier PERS 3 of elektronische melding (dienstonderbreking) 
b. indien arbeidsongeschiktheid > 4 dagen, arbeidsongevallensteekkaart: afschrift van de steekkaart 
moet bezorgd worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer belast met het medisch toezicht. 

 
Voor een ernstig arbeidsongeval zijn er nog een aantal bijkomende formaliteiten te vervullen. Zie http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#3-5-3  
 
8. Laattijdige aangifte 
Een laattijdige aangifte heeft niet noodzakelijk een niet- erkenning van het ongeval als arbeidsongeval tot 
gevolg. Het slachtoffer moet wel het bewijs kunnen leveren van een plotselinge gebeurtenis, van een letsel en 
dat het ongeval overkomen is tijdens de uitvoering van het ambt of op de normale arbeidsweg.  
 
9. Rol van de MEDEX-AGD 
Zie  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4  
 
10. Formaliteiten bij arbeidsongeschiktheid 

a. Invullen Medisch attest MEDEX 
Als een slachtoffer van een arbeidsongeval minstens één dag tijdelijk arbeidsongeschikt is tengevolge 
van het arbeidsongeval, dan dient door de behandelende dokter het Medisch attest MEDEX ingevuld 
te worden. (Formulier: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/bestand.ashx?nr=5737 ) 
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan volledig zijn, 100%, of gedeeltelijk, minimaal 50%. De 
behandelende dokter moet dan het voorgeschreven percentage vermelden bij de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Op deze manier wordt er een verlof voor verminderde prestaties ten 
gevolge van een arbeidsongeval aangevraagd. MEDEX zal het slachtoffer ter goedkeuring van de 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid oproepen in het medisch centrum. 
 
b. Controle 
De controle kan gebeuren op initiatief van MEDEX-AGD of op vraag van de werkgever van het 
slachtoffer. De controle gebeurt in het medisch centrum of in de verblijfplaats van het slachtoffer als 
die zich niet naar het medisch centrum van MEDEX-AGD kan begeven 
(Lijst van MEDEX-AGD-centra: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/bestand.ashx?nr=29  ) 
c. Bezwaarprocedure 
zie punt 4.3.3. van omzendbrief http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4-3-3  

 
11. Arbeidsongeschikt niet ten gevolge van het arbeidsongeval 
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4-3-4  
 
12. Wederinstorting 
Zie  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4-4  
 
13. Afwezigheden na consolidatie 
Zie  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4-5  
 
14. Schadeloosstelling 
Medische kosten 
Onder medische kosten worden verstaan: kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en 
orthopedie, herstellings- en vervangingskosten van de prothese en orthopedische toestellen waaraan het 
ongeval schade heeft veroorzaakt, de kosten voor tandarts, oogarts en kinesist.  
Het recht op vergoeding van de medische kosten is niet begrensd in de tijd.  
Vergoeding 
De medische kosten worden betaald door de MEDEX-AGD. 
Werkwijze 
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De hospitalisatiekosten worden door MEDEX-AGD terugbetaald ten belope van de normale prijs van de 
verpleegdag, zoals hij is vastgelegd krachtens de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (art. 3 K.B. 17-
10-2000). Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#5-1-2  
STUUR NOOIT GENEESKUNDIGE KOSTEN NAAR HET AGENTSCHAP. 
 
15. Verplaatsingskosten 
Zie 7  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#5-2  
 
16. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

a. TWO-vergoeding voor vastbenoemde personeelsleden 
Bij vastbenoemde personeelsleden wordt de periode van tijdelijke ongeschiktheid ten gevolge van een 
arbeidsongeval gelijkgesteld met dienstactiviteit, de normale wedde wordt doorbetaald.  
b. TWO-vergoeding voor tijdelijke personeelsleden 
Voor tijdelijk aangestelde personeelsleden wordt de periode van tijdelijke ongeschiktheid ten gevolge 
van een arbeidsongeval gelijkgesteld met dienstactiviteit zolang de aanstelling niet beëindigd is . 
Daarna geldt een andere betalingsregeling (zie  http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#5-3-2  
c. TWO-vergoeding voor contractuele personeelsleden 
Voor personeelsleden uit het Gemeenschapsonderwijs die aangenomen zijn met een 
arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomstenwet (3 juli 1978) van toepassing. 
d. TWO na consolidatie. 
Zie  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#4-4  

 
17. Blijvende arbeidsongeschiktheid 
Het slachtoffer van een arbeidsongeval heeft recht op een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. 
MEDEX-AGD stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast op basis van de opgelopen lichamelijke schade. 
 
18. Consolidatie 
Consolidatie met 0% blijvende arbeidsongeschiktheid 
Nadat het Agentschap of MEDEX-AGD het ongeval geconsolideerd heeft zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt deze beslissing met een aangetekende brief naar het slachtoffer gestuurd door de 
dossierbeheerder. 
Consolidatie met blijvende arbeidsongeschiktheid 
Wanneer MEDEX-AGD beslist heeft dat het ongeval geconsolideerd wordt met blijvende arbeidsongeschiktheid 
dan heeft het slachtoffer recht op een rentevergoeding of rente. 
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#5-4-3  
 
19. Dodelijk arbeidsongeval 
Zie  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#5-5  
 
20. Verjaring en betwisting 
Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142#6  
 
Volledige info: zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9142  
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