Reglement arbeidsongevallen voor het personeel
van de Politie
Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex)
in uitvoering van art. X.III.10. §3 van het KB van 30/3/2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de Politie (BS 31/3/2001).
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1. Definities
o

« De wet van 3 juli 1967 »
De wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector.

o

« De overheid »
a) Wat betreft de personeelsleden van de Federale Politie: de minister of
zijn afgevaardigde
b) Wat betreft de personeelsleden van de Lokale Politie:
▪ in de zones met één gemeente: de gemeenteraad
▪ in de zones met meerdere gemeentes: de politieraad

o

« Het besluit »
a) Wat betreft de personeelsleden van de Federale Politie: een ministerieel
besluit
b) Wat betreft de personeelsleden van de Lokale Politie:
▪ in de zones met één gemeente: een besluit van de
gemeenteraad
▪ in de zones met meerdere gemeentes: een besluit van de
politieraad

o

« Betrekking met volledige prestaties »
Betrekking die prestaties omvat zodat deze volledig een normale
beroepsactiviteit in beslag neemt.

o

« GGD »
GGD is de afkorting van “Gerechtelijke Geneeskundige Dienst” en deze
dienst maakt deel uit van de dienst Evaluatie Lichamelijke Schade van
Medex.

o

« Medex »
Medex is het Bestuur van medische expertise, vroeger Administratieve
Gezondheidsdienst genoemd. De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade is
de dienst van Medex die arbeidsongevallen en beroepsziekten afhandelt.

o

« De dienst »
Deze dienst, bedoeld in artikel X.III.7 van het KB van 30/3//2001, is de
bevoegde dienst van de werkgever.

o

« Medisch centrum »
De regionale medische centra van Medex die bevoegd zijn om de dossiers
van de Politie te behandelen. Adressen van deze centra:
www.medex.belgium.be.

o

« Arbeidsongeval »
Het "ongeval" wordt gedefinieerd als een plotse gebeurtenis die een fysiek
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en/of psychisch letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de
oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt1.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening
van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt 2.
Op basis van jurisprudentie van het Hof van Cassatie, kan het slachtoffer
slechts spreken over een ongeval als hij het bestaan van een letsel en een
plotselinge gebeurtenis kan aanwijzen die zich heeft voorgedaan tijdens de
uitoefening van het ambt. Indien de plotselinge gebeurtenis en het letsel
bewezen zijn, wordt het letsel vermoed door het ongeval veroorzaakt te
zijn.
Het ongeval dat zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk
wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

1
2

o

« Tijdelijke arbeidsongeschiktheid »
De term "tijdelijke arbeidsongeschiktheid" verwijst naar de onmogelijkheid
voor het slachtoffer om zijn normaal ambt uit te oefenen.
Deze is dus als dusdanig in de tijd beperkt en loopt af, ofwel als het
slachtoffer volledig genezen is, ofwel op het moment van de consolidatie,
ofwel eventueel op datum van het overlijden.
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan volledig of gedeeltelijk zijn. In dit
laatste geval moet het slachtoffer minstens de helft van de normale duur
van een voltijdse functie kunnen uitoefenen.

o

« Consolidatie en blijvende ongeschiktheid »
De consolidatie is het moment vanaf wanneer de toestand van de patiënt
niet meer beduidend kan evolueren, noch spontaan noch door middel van
een behandeling. Op dit moment krijgt de eventuele ongeschiktheid een
blijvend karakter.
Het is aan de overheid, die eveneens een kopie van de beslissing van
Medex ontvangt, om de toekenning van een rente te bepalen. Deze wordt
nooit uitbetaald door Medex.

Cass. 22 september 1976
Art.2 wet 3/7/1967
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2. Een aangifte arbeidsongeval indienen
Medex is exclusief bevoegd voor arbeidsongevallen van het personeel bedoeld in
het KB van 30/3/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
Politie (RPPol).
2.1. Naar welke dienst moet de aangifte worden gestuurd?
De overheid wijst de dienst aan waar elk ongeval dat kan worden beschouwd als
een arbeidsongeval moet worden aangegeven. Ze brengt de personeelsleden op
de hoogte van deze dienst3.
2.2. Wie kan er een aangifte arbeidsongeval indienen?
De aangifte moet worden gedaan door het slachtoffer, door zijn rechthebbenden,
door zijn hiërarchisch meerdere of door elke andere betrokken persoon 4.
2.3. Vormvereisten
De aangifte gebeurt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de hand van een
formulier “aangifte arbeidsongeval – model A” en moet opgestuurd worden
naar de dienst bedoeld in punt 2.1. Dit formulier moet steeds worden vergezeld
van een doktersattest5, model B.
Het model van het formulier en het doktersattest wordt door de minister bepaald
(MB van 28/12/2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de Politie – modellen 9 en 11).
2.4. Termijn voor de indiening van de aangifte bij Medex
Binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte, bepaalt de dienst of het al
dan niet gaat om een arbeidsongeval in de zin van de wet van 3 juli 1967 en
maakt hij zijn beslissing bekend aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden 6.
De dienst of de verzekeraar registreert de gegevens van het model A van
de aangifte en een scan van het doktersattest model B via de toepassing
Publiato. Ook de juridische beslissing wordt geregistreerd in Publiato.
De gegevens ingegeven in Publiato worden automatisch naar Medex
doorgestuurd.
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Art. X.III.7 RPPol
Art. X.III.8 du PJPol
5
Art. X.III.8.RPPol
6
Art. X.III.9 RPPol
4
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3. Rol van Medex
3.1. Onderzoeksopdracht
Medex bepaalt de volgende medische aspecten7:
o de aard van de fysische en psychische letsels;
o het medisch causaal verband tussen de letsels of het overlijden en de
aangegeven feiten;
o de graad van blijvende ongeschiktheid die voortvloeit uit het fysisch en
psychisch letsel door het ongeval veroorzaakt;
o de datum van consolidatie van de letsels;
o de tijdelijke arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit het ongeval.
3.1.1. Consolidatie van de dossiers door middel van een
genezingsgetuigschrift
3.1.1.1.

In welke gevallen stuurt men een genezingsattest?

Voor niet-ernstige ongevallen waarvan men kan aannemen dat ze geen
blijvende ongeschiktheid tot gevolg zullen hebben, kan Medex een beroep
doen op de procedure van het genezingsattest8.
De duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de diagnose zijn één van
de elementen die determineren of er een genezingsattest verstuurd wordt8.
Wanneer er een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen
bestaat, stuurt Medex een genezingsattest.
Het is daarom noodzakelijk dat Medex de periodes van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk ontvangt om de genezingsattesten
gepast te kunnen versturen.
3.1.1.2.

Modaliteiten

Medex stuurt zo’n genezingsattest in drievoud aan het slachtoffer ongeveer 3
maanden na het ongeval.
Indien het gaat om een dossier met als diagnose “prikaccident”, “menselijke
beet”, “vermoedelijk contact met speeksel”, “contact met bloed”, bedraagt de
termijn voor de verzending van het genezingsattest 6 maanden.
•

7
8

Als het een arbeidsongeval van een slachtoffer betreft dat in een politiezone
werkt, zal Medex het genezingsattest in 3 exemplaren, samen met een
begeleidend schrijven voor het slachtoffer, versturen naar de zone. Deze
documenten moeten zo snel mogelijk ter ondertekening voorgelegd worden
aan het slachtoffer. Binnen de 50 dagen moet er een reactie zijn. Eenmaal
ondertekend, stuurt de dienst een exemplaar naar het slachtoffer, bewaart één
exemplaar en stuurt het derde exemplaar op naar Medex.

Art.X.III.10.§1 RPPol
Art. X.III.12 du PJPol
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•

Als het een arbeidsongeval van een slachtoffer betreft dat bij de Federale
Politie werkt, zal het genezingsattest in 3 exemplaren naar het slachtoffer
verstuurd worden. Het slachtoffer heeft 30 dagen tijd om 2 ondertekende
exemplaren naar Medex te sturen. Medex zal dan 1 van deze 2 exemplaren
doorsturen naar de dienst.

Indien het slachtoffer akkoord gaat met het genezingsattest kruist hij het vakje
“voor akkoord” aan, ondertekent en dateert het genezingsattest. Het slachtoffer
wordt dan niet opgeroepen voor een medisch onderzoek.
Indien het slachtoffer op ons genezingsattest aanduidt dat het niet akkoord gaat met
ons voorstel, zal het door Medex opgeroepen worden voor een medisch onderzoek
in een regionaal medisch centrum.
Indien het slachtoffer niet binnen de termijnen reageert op dit genezingsattest,
zal onze dienst Medische Kwaliteit het dossier opnieuw evalueren. Het is dan
mogelijk dat de arts een consolidatie voorstelt aan het slachtoffer op basis van
het medisch dossier en niet op basis van een medisch onderzoek.
3.1.2. Medisch onderzoek
3.1.2.1.

Oproeping in het medisch centrum

Het slachtoffer wordt opgeroepen in het regionaal centrum telkens de arts van
Medex dit nodig acht. De “dienst” ontvangt een kopie van de oproeping en dringt
bij het slachtoffer aan zich te melden op dit medisch onderzoek.
Indien het slachtoffer zich niet aanbiedt op het medisch onderzoek zonder
geldige reden en na twee opeenvolgende oproepingen waarvan de tweede
oproeping via aangetekende brief, verliest het slachtoffer zijn rechten. Medex
brengt de dienst hiervan op de hoogte 9.
De notie van geldige reden wordt als volgt omschreven:
• In het geval van overmacht, bewezen door middel van een schriftelijke
rechtvaardiging;
• In het geval het niet mogelijk is zich aan te bieden en dit omwille van
medische redenen gestaafd door een medisch attest.
Deze dienst zal zijn positieve beslissing over de erkenning van het ongeval als
arbeidsongeval dan niet meer handhaven. Wat impliceert dat de eventuele
periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden beschouwd als ziekte, enz.
3.1.2.2.

Medische experten

Voor de uitvoering van de eigenlijke onderzoeken, doet Medex beroep op medisch
experten. Indien dit nodig blijkt, kunnen deze experten het advies van specialisten
vragen.

9

Art. X.III.13 du PJPol
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3.1.2.3.

Beslissing10

Na het medisch onderzoek stuurt Medex zijn gemotiveerde beslissing over de
medische aspecten aangetekend aan het slachtoffer (zie 3.1).
Alvorens de medische besluiten worden betekend, worden ze voorgelegd aan
een arts van de dienst Medische Kwaliteit van de GGD. Deze arts verifieert of de
expertise volledig en correct is uitgevoerd.
In geval van blijvende onenigheid tussen de medisch expert en de arts van de
dienst Medische Kwaliteit van de GGD, kan het dossier worden voorgelegd aan het
College van gerechtelijk- geneeskundige rechtspraak waarvan de beslissing
definitief zal zijn; dit is evenwel eerder uitzonderlijk.
3.1.2.4.

Beroep

Het slachtoffer kan beroep indienen tegen de beslissing in eerste aanleg via een
aangetekende brief aan Medex binnen een termijn van dertig dagen na de
verzending van de medische beslissing11. Een gemotiveerd medisch rapport aan
de aanvraag kan toegevoegd worden.
Indien het slachtoffer geen beroep aantekent binnen deze termijn, deelt Medex
zijn gemotiveerde beslissing aan de dienst mee.
Indien het slachtoffer afziet van het beroep, moet hij dit schriftelijk meedelen aan
Medex.
Er zijn 5 beroepskamers: Brussel, Gent, Luik, Leuven en Namen.
Deze beroepskamers bevinden zich op hetzelfde adres als de medische centra
waar de eerste expertises plaatsvinden.
De beroepskamer roept het slachtoffer op voor onderzoek12. Na het onderzoek
deelt de beroepskamer de beslissing per aangetekend schrijven mee aan het
slachtoffer; de “dienst” ontvangt een kopie van deze beslissing via de e-Box van de
onderneming.
Indien het slachtoffer niet verschijnt voor de beroepskamer zonder geldige reden,
en na twee opeenvolgende oproepingen waarvan de tweede oproeping via
aangetekende brief, behoudt Medex de beslissing van eerste aanleg. Medex licht
de dienst hierover in.
Na onderzoek, maakt de beroepskamer haar beslissing per aangetekende brief
over aan het slachtoffer; ook de dienst ontvangt de beslissing.

10

Art X.III.14 RPPol
Art. X.III.15 RPPol
12
Art. X.III.16 du PJPol
11
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3.1.2.5.

Procedure voor de arbeidsrechtbank

Indien het slachtoffer niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan hij zich
richten tot de arbeidsrechtbank.
Meestal start het slachtoffer een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank op
na uitputting van de administratieve beroepsprocedure binnen Medex, maar het
slachtoffer is niet verplicht om deze volledige procedure binnen Medex uit te
putten.
Indien de procedure in eerste instantie te lang aansleept binnen Medex, kan het
slachtoffer reeds beslissen om zich rechtstreeks te wenden tot de
arbeidsrechtbank. Medex stopt dan de lopende procedure.
Het slachtoffer van een arbeidsongeval beschikt over een termijn van 3 jaar vanaf
de verzending van de medische beslissing om beroep in te stellen bij de
arbeidsrechtbank.
Enkel de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de
woonplaats van het slachtoffer is bevoegd om zich uit te spreken over de
eventuele geschillen.
In geval van een betwisting van de medische beslissing, wordt de dienst,
gedagvaard, niet Medex.
3.1.2.6.

Aangepast werk ten gevolge van een arbeidsongeval

De medische experten van Medex zijn niet bevoegd om aan een aanvraag tot
aangepast werk gevolg te geven (aanvragen om vrijstelling om te schieten, voor
sportieve activiteiten, om enkel bureauwerk te verrichten, enz.).
Deze aanvragen vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsgeneeskundige
dienst van de politie.
3.1.2.7. Verminderde prestaties ten gevolge van een
arbeidsongeval
Niettegenstaande dat Medex de bevoegde dienst is voor de goedkeuring van
verminderde prestaties als gevolg van een arbeidsongeval, ontvangt Medex
zelden dergelijke aanvragen. Meestal vraagt het slachtoffer immers verminderde
prestaties wegens ziekte aan zoals voorzien in de artikelen VIII.10.12-16 van het
KB van 30/3/2001. De verminderde prestaties zijn in dat kader in principe
beperkt tot 12 maanden.
Betrokkene kan bij Medex een aanvraag indienen tot verminderde prestaties als
gevolg van een arbeidsongeval, zonder tijdsbeperking, overeenkomstig art. 11
van het KB van 26/8/2003 houdende de tenlasteneming en de betaling van de
kosten, vergoedingen en de renten inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten
overkomen aan personeelsleden van de geïntegreerde politie.
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In heel wat gevallen moet de arts van Medex dan ook met terugwerkende kracht
de aanvraag goedkeuren of weigeren aangezien het slachtoffer reeds onder dit
regime werkt.
Indien de arts van Medex een ongunstig advies verleent, worden de reeds
uitgevoerde verminderde prestaties beschouwd als verminderde prestaties
wegens ziekte.
Het slachtoffer beschikt over een termijn van 10 dagen om in beroep te gaan
indien de arts weigert om hem verminderde prestaties toe te staan.
De beslissing, zowel de goedkeuring als de weigering, wordt aan het slachtoffer
en de werkgever meegedeeld.
Het slachtoffer moet minstens 50% kunnen werken en heeft dus ook recht op
verminderde prestaties na de consolidatiedatum.Net als bij tijdelijke periodes
arbeidsongeschiktheid à 100% wordt een werkhervatting met verminderde
prestaties na consolidatie slechts voor een beperkte tijd goedgekeurd door Medex.
Dit kan bvb het geval zijn wanneer een slachtoffer geleidelijk weer het werk wenst
te hervatten na een operatieve ingreep die in verband staat met het
arbeidsongeval.
3.2. Medische zorgen
De expertiseopdracht die aan Medex wordt toegekend, sluit de verstrekking van
medische zorgen door Medex uit.
Wanneer de toestand van het slachtoffer medische zorgen vereist, begeeft hij
zich naar een arts of in een ziekenhuisinstelling van zijn keuze en zal hij zich
houden aan de instructies die hem hieromtrent worden gegeven door de
“overheid” waarvan hij afhangt.
3.3.Medische kosten en verplaatsingskosten
Voor de terugvordering van medische kosten en verplaatsingskosten moeten de
slachtoffers de richtlijnen van de “overheid” volgen.
Medex komt niet tussen in deze kosten.
3.4. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
arbeidsongeval
3.4.1. Hoe wordt Medex op de hoogte gebracht van een tijdelijke
afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval?
Sinds 1 januari 2017 werd er een beveiligde elektronische informatieuitwisseling opgezet tussen de Federale Politie en Medex. Deze uitwisseling
bevat gegevens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheden. Dit kanaal
wordt gebruikt voor zowel de slachtoffers van de politiezones als voor de
slachtoffers van de Federale Politie.
Het is een manier om Medex zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de
afwezigheid die voortvloeit uit het arbeidsongeval.
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3.4.2. Afwezigheden na consolidatie
In uitzonderlijke gevallen kan de arts-expert bij herval na consolidatie beslissen
om bepaalde afwezigheden toch te erkennen als een periode van tijdelijke
werkonbekwaamheid gelinkt aan het arbeidsongeval. Dit is bv. het geval wanneer
het gaat om de verwijdering van osteosynthesemateriaal na een breuk.
Dergelijke afwezigheid komt niet tot bij Medex via de informatie-uitwisseling zoals
hierboven beschreven (zie 3.4.1.). In een dergelijk geval moet het slachtoffer
aan het afwezigheidsattest dat hij opstuurt naar Medex ook een medisch verslag
toevoegen van zijn behandelend arts als bewijs dat het wel degelijk gaat om een
afwezigheid die nog uitzonderlijk kan erkend worden na consolidatie.
De gevolgen verbonden aan deze afwezigheden (vergoeding,
ziektecontingentering, …) vallen onder de bevoegdheid van de Politie.
3.5. Herziening op basis van een verergering of een vermindering van de
arbeidsongeschiktheid
Een aanvraag tot herziening kan worden ingediend door het slachtoffer op basis
van een verergering van de arbeidsongeschiktheid. De nabestaanden kunnen een
aanvraag indienen op basis van een overlijden, ten gevolge van het ongeval.
De dienst kan in principe een aanvraag indienen op basis van een
vermindering van de blijvende arbeidsongeschiktheid. In de praktijk gebeurt dit
meestal enkel op basis van het resultaat van een ambtshalve heronderzoek
waarbij de arts-expert van Medex van mening is dat het percentage kan
verminderd worden.
Volgens de jurisprudentie moet de aanvraag gebaseerd zijn op een nieuw feit dat
niet te voorzien was bij de consolidatie.
3.5.1. Termijn
Een aanvraag tot herziening kan ingediend worden gedurende 3 jaar na de
definitieve beslissing.
Indien het slachtoffer dus bv. de besluiten van Medex niet voor akkoord wil
ondertekenen of wanneer er nog geen beslissing is genomen om een rente toe
te kennen, kan er geen aanvraag tot herziening wegens verergering worden
ingediend aangezien de driejarige herzieningstermijn niet kan opstarten in
dergelijk geval.
Indien het slachtoffer niet akkoord gaat met de besluiten van Medex die door
de “overheid” zijn voorgelegd en die voor akkoord dienen te worden
ondertekend, kan hij dus enkel nog een procedure inleiden voor de
arbeidsrechtbank.
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3.5.2. Vormvereisten13
De aanvraag tot herziening moet in twee exemplaren worden verstuurd door het
slachtoffer via aangetekende brief aan de “dienst”, dus niet rechtstreeks aan
Medex.
De aanvraag moet worden vergezeld van alle medische bewijsstukken.
Deze “dienst” stuurt binnen de dertig dagen van ontvangst van de aanvraag,
een exemplaar naar de dienst Evaluatie Lichamelijke Schade van Medex.
De herziening (en dus de eventuele wijziging van de rentes) gaat in vanaf de eerste
dag van de maand die volgt op de maand van de indiening van de aanvraag tot
herziening door het slachtoffer.
3.5.3. Medisch onderzoek
Medex roept het slachtoffer binnen de drie maanden na het indienen van
de aanvraag op voor een medisch onderzoek.
Na afsluiting van de procedure (het slachtoffer kan meermaals worden
opgeroepen), stuurt Medex aan het slachtoffer (per aangetekend schrijven) en
aan de “dienst” de medische beslissing na herziening. Hierin wordt de
consolidatiedatum niet vermeld, alleen het percentage blijvende
werkonbekwaamheid en de eventuele arbeidsongeschiktheden gelinkt aan het
ongeval worden vermeld.
Indien het slachtoffer deze beslissing niet goedkeurt, beschikt het over 30 dagen
om beroep aan te tekenen. De beroepsprocedure is identiek met deze beschreven
in punt 3.1.2.4. Aan het einde van deze termijn wordt de beslissing
gecommuniceerd aan de dienst.
3.6. Ambtshalve herziening
3.6.1. Termijn
Indien er geen aanvraag tot herziening werd ingediend, vraagt de “overheid”
ambtshalve en uiterlijk zes maanden voor de afloop van de herzieningstermijn
aan Medex om het slachtoffer te onderzoeken 14.
3.6.2. Procedure
De aanvraag moet aan de dienst Evaluatie Lichamelijke Schade van Medex
worden gestuurd. Het slachtoffer wordt onderzocht in het regionaal medisch
centrum van Medex.
Medex roept het slachtoffer binnen de 3 maanden op voor een medisch
onderzoek.

13
14

Art.X.III.20 e.v. RPPol
Art.X.III. 24, 1°, 1ste lid RPPol
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De medische beslissing moet minstens drie maanden voor de afloop van de
herzieningstermijn aan de “overheid” en het slachtoffer worden meegedeeld. Op
grond van die besluiten kunnen zowel de “overheid” als de betrokkene dan een
herzieningsaanvraag indienen15.
De ambtshalve herziening leidt tot één van de 3 volgende vaststellingen met
betrekking tot de toestand van het slachtoffer:
o De toestand is onveranderd;
o De toestand is verslechterd (het slachtoffer kan een
verergeringsaanvraag indienen bij de “dienst”);
o De toestand is verbeterd, en meer in het bijzonder de invloed
van de restletsels op de arbeidsgeschiktheid is verminderd (de
“dienst” van de werkgever kan een herzieningsaanvraag bij
vermindering bij Medex indienen).
De besluiten van Medex na een ambtshalve herziening zijn louter raadgevend en er
kan dus niet in beroep worden gegaan.
3.7.

Verergeringsbijslag

Een verergeringsbijslag kan aangevraagd worden door een slachtoffer op grond
van een verergering van de arbeidsongeschiktheid of door de rechthebbenden als
het slachtoffer overleden is ten gevolge van het arbeidsongeval.
Volgens de jurisprudentie moet het verzoek gebaseerd zijn op een nieuw feit dat
ten tijde van de consolidatie niet te voorzien was.
3.7.1. Termijn
Een verzoek om een verergeringsbijslag is op zijn vroegst mogelijk na het
verstrijken van een periode van drie jaar na de eindbeslissing (verstrijken van de
herzieningstermijn).
Bijzonder kenmerk van het koninklijk besluit van 22/09/2019: voor een eventuele
verergering na de herzieningsperiode en vóór de inwerkingtreding van dit besluit is
de vergoeding ten vroegste vanaf 1 januari 2006 verschuldigd.
3.7.2. Formele eisen
Het verzoek om herziening moet door het slachtoffer per aangetekende brief aan
de "dienst" worden verzonden, en dus niet aan Medex. De aanvraag moet
vergezeld gaan van alle medische bewijsstukken, waaronder ten minste een
omstandig geneeskundig verslag.
De "dienst" stuurt de aanvraag binnen de 7 dagen naar de Dienst Evaluatie
Lichamelijke Schade van Medex, Victor Horta 40/10, 1060 Brussel.
De verhoogde bijslag (en dus de eventuele wijziging van de rente) gaat in op de
eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het slachtoffer de
aanvraag indient.

15

Art. X.III. 24, 1°, 2de lid RPPol
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3.7.3. Medisch onderzoek
Medex nodigt het slachtoffer uit voor een medisch onderzoek binnen 3 maanden na
de aanvraag.
Na afsluiting van de procedure (het slachtoffer kan meerdere malen worden
gedagvaard), stuurt Medex de medische beslissing per aangetekende brief naar het
slachtoffer en naar de "dienst". In het besluit na de verergeringsbijslag wordt geen
consolidatiedatum vermeld, maar alleen het nieuwe percentage van de blijvende
arbeidsongeschiktheid en de eventuele arbeidsongeschiktheid in verband met het
arbeidsongeval.
Om in aanmerking te komen voor de verergeringsbijslag moet de nieuwe graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid aan het einde van de procedure ten minste 10
% bedragen.
Als het slachtoffer het niet eens is met deze beslissing, heeft hij of zij 30 dagen de
tijd om in beroep te gaan. De beroepsprocedure is dezelfde als die beschreven in
punt 3.1.2.4. Aan het einde van deze periode wordt de beslissing meegedeeld aan
de "dienst".
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