
 

 

VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
 

• Verzekeraar:   Ethias 
 

• Verzekerden:   Arbeiders en bedienden 
 

• Wettelijke dekking: 
 

Arbeidsongevallen wet van 10 april 1971. De polis arbeidsongevallen waarborgt de integrale vergoedingen en 
sommen voorzien in de wet van 10 april 1971, inzake: 

- Overlijden 
- Bijvende werkongeschiktheid 
- Tijdelijke werkongeschiktheid 
- Medische kosten 

 
inclusief iedere latere wijziging van deze wet. De vergoedingen zullen berekend worden op het wettelijk maximum 
van 40.927,18 EUR (2013 – geïndexeerd). 

 

• Buitenwettelijke dekking: 
 

De “aanvullende buitenwettelijke verzekering tegen arbeidsongevallen en/of ongevallen op de weg van het werk” 
wordt toegestaan overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, exclusief KB 530, t.t.z. geen 
indexering van de renten bij overlijden en blijvende werkongeschiktheid. Deze vergoeding wordt begrensd tot 3x 
het wettelijk maximum. 

De behandelingskosten, welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief, worden bijkomend 
terugbetaald tot beloop van maximaal  éénmaal het RIZIV-tarief  tot aan het verstrijken van de herzieningstermijn. 

 

BIJKOMENDE WAARBORGEN 
 

• Partnerclausule 
Behoudens er een wettelijk rechthebbende op een lijfrente overeenkomstig art. 12 lid 1 van de 
arbeidsongevallenwet is, wordt een bovenwettelijke lijfrente uitgekeerd aan :  

- de wettelijk samenwonende partner (er bestaat geen overeenkomst tot hulp vereist voor een    wettelijke rente) 
van de getroffene van een dodelijk arbeidsongeval  

- bij afwezigheid hiervan, aan de partner waarmee de getroffene feitelijk samenwoont en  waarbij die 
samenwoning slechts kan aangetoond worden met een bewijs van gemeenschappelijke domiciliëring, afgeleverd 
door het gemeentebestuur.  

In beide gevallen kan de partner een persoon van gelijk of verschillend geslacht zijn, maar mag er geen  familiale 
band bestaan met de getroffene. 

 

De toekenning van de bovenwettelijke lijfrente gebeurt naar analogie met de arbeidsongevallenwet,  met inbegrip 
van de samenstelling van het basisloon.   Dit wordt beperkt door het wettelijk plafond of door de in de polis 
voorziene loongrens wanneer die het wettelijk plafond overschrijdt.  De krachtens deze bovenwettelijke waarborg 
door Ethias verschuldigde lijfrente kan nooit meer dan 30% van het basisloon bedragen. 

 

 
 



 

 

 

• Thuiswerkers  
Ethias past ook de wetswaarborg toe op het arbeidsongeval dat de thuiswerker op zijn verblijfplaats overkomt 
zelfs als die laatste niet het bewijs kan leveren dat het ongeval zich voordeed tijdens de  uitvoering van het werk. 
De verzekeraar blijft evenwel gerechtigd aan te tonen dat het ongeval zich niet tijdens of door de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst voordeed. 

 

• Evenementen georganiseerd door de verzekeringsnemer of waaraan de verzekeringsnemer 
deelneemt 

Indien een personeelslid deelneemt aan een sportief of ander evenement, georganiseerd door de 
verzekeringsnemer of waaraan de verzekeringsnemer deelneemt, zijn gebeurlijke ongevallen gedekt als 
arbeidsongeval. 

Voor gevaarlijke activiteiten zoals o.m. bergbeklimmen, skiën, gevechtssporten, gemotoriseerde sporten, 
parachutisme, parasailing, benji-springen enz… dient Ethias vooraf in kennis gesteld te worden en kan er een 
bijpremie aangerekend worden. 

 

• Afstand van verhaal 
De verzekeraar heeft er kennis van dat, krachtens de overeenkomsten die tussen de verzekeringsnemer en de 
contractanten (fysieke- of rechtspersonen) tot stand gekomen zijn of tot stand kunnen komen, deze contractanten 
vragen af te zien van elk verhaal tegen hen en/of tegen hun personeel in geval van ongevallen overkomen aan de 
leden van het personeel van de verzekeringsnemer, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. 

Deze afstand van verhaal wordt enkel toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze vennootschappen 
en hun verzekeraars eveneens verzaken  aan alle verhaal tegen de verzekeringsnemer.                                

 

• Gewaarborgd loon na arbeidsongeval 
Voor de periode van tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeids(weg)ongeval, wordt het volledige 
verschil tussen de loonlast van de verzekeringsnemer (wettelijk verschuldigd gewaarborgd loon en 
werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid) en de met deze periode overeenstemmende uitkering 
arbeidsongevallen vergoed. De begunstigde van de vergoeding is de verzekeringsnemer. 

 

• Opdrachten in het buitenland 
De waarborgen van de wettelijke dekking blijven automatisch 24 uur op 24 verworven voor de personeelsleden 
tijdens hun verblijf in het buitenland in opdracht van de werkgever. 

 

• Oorlogsrisico 
De waarborgen van deze verzekeringsovereenkomst (wettelijke en bovenwettelijke verzekering) blijven 
“automatisch” verworven voor ongevallen die zich, als gevolg van oorlog, politieke of burgerlijke onlusten, in 
dienstopdracht in het buitenland kunnen voordoen. 

Met betrekking tot de “bovenwettelijke verzekering” (excedent) is de verzekeringsnemer er evenwel toe gehouden 
om Ethias “voorafgaandelijk” in kennis te stellen van de “risico-reizen” naar het buitenland in dienstopdracht en dit 
met vermelding van de volgende inlichtingen : 

- naam, voornaam, geboortedatum en gezinstoestand (gehuwd, ongehuwd, aantal kinderen ten laste) ; 
- bestemming ; 
- periode ; 
- excedentair loon. 

 
Ethias behoudt zich het recht hiervoor een “bijpremie” te innen. 

 

 


