
De arbeidsongevallen in de overheidssector wor-
den geregeld door de wet van 3 juli 1967 betref-
fende de preventie van of de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg van en naar het werk en voor beroepsziek-
ten in de overheidssector, en door zijn uitvoe-
ringsbesluiten.

De verzekering Arbeidsongevallen – 
Wet 67
De overheidsdiensten staan zelf in voor de vergoeding van de 
arbeidsongevallen bij hun personeelsleden. Medische beslissingen 
over het verband tussen het letsel en het ongeval evenals de even-
tuele graad van blijvende ongeschiktheid worden evenwel door een 
onafhankelijke medische dienst genomen (MEDEX). 

Sommige overheidsdiensten beschikken daarnaast echter over 
de mogelijkheid om een herverzekeringscontract af te sluiten 
dat gedeeltelijk of volledig de vergoedingsplicht dekt. Ze zijn dus 
verantwoordelijk voor de vergoeding van arbeidsongevallen, maar 
kunnen de betaling ervan geheel of gedeeltelijk overlaten aan de 
verzekeraar.

Voor wie?
Werkgevers in de openbare sector op wie de wet van 3 juli 1967 
van toepassing is en die zich kunnen laten verzekeren tegen de 
financiële gevolgen van een arbeids(weg)ongeval. Hieronder vallen 
onder andere de gemeenten, OCMW’s, overheidsbedrijven …

Waarborgen en vergoedingen 
 > Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: wanneer een werknemer 
tijdelijk (volledig of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is ten gevolge 
van een arbeidsongeval, krijgt hij een dagvergoeding. Deze 
dagvergoeding bedraagt 100 % van de dagbezoldiging van het 
slachtoffer op de dag van het ongeval. 

Verzekering Arbeidsongevallen  
Wet 67 : Overheidspersoneel

Een verzekeraar tot uw dienst :
Talrijk mogelijke uitbreidingen : opdrachten 24 uur per 
dag, samenwonende partner, thuisarbeid, bijstandsverze-
kering, …

Belfius Prevention Team & Opleiding: veiligheid is onze 
prioriteit! Intern team van ingenieurs experten, geperso-
naliseerd preventie plan, opleidingen Atrium, info sessies, 
…

Gespecialiseerde en beschikbare gesprekspartners 
voor polis- en schadebeheer en voor de boekhouding

Follow-up van de statistieken met de schadegevallen 
en planning van periodieke vergaderingen

Samenwerking met Mensura, specialist op het vlak van 
preventie, veiligheid en gezondheid (controle van absen-
teïsme)

Volmacht: Belfius vervult gratis - mits de opdrachtgever 
hiertoe volmacht verleent –  de wettelijke verplichtingen 
(project Publiato)

Belfius Safety & Accident Manager: het meest volledige 
softwarepakket op de markt voor de verwerking en de 
beheersing van arbeidsongevallen en “bijna-ongevallen”

POBOS: psychologische begeleiding bij traumatische 
gebeurtenissen, bijstand aan slachtoffers en collega’s
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 > Blijvende arbeidsongeschiktheid: na een tijdelijke arbeidson-
geschiktheid bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel herstelt 
het slachtoffer helemaal, ofwel zijn er blijvende letsels en is de 
werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In dit laat-
ste geval wordt er een geïndexeerde rente uitgekeerd, berekend 
op basis van de bezoldiging op het ogenblik van het ongeval. Deze 
bezoldiging is onderworpen aan het wettelijk vastgelegd plafond. 

 > Uitkering bij overlijden: bij een arbeidsongeval met dodelijke 
afloop betaalt de maatschappij de begrafeniskosten.  Er wordt 
ook een geïndexeerde rente uitgekeerd op basis van de bezoldi-
ging van het slachtoffer op het moment van het ongeval. Deze 
rente is onderworpen aan het wettelijk vastgelegd plafond. 

 > Tussenkomst in de medische en verplaatsingskosten: wij 
betalen de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, 
prothese en orthopedie. Deze kosten worden maximaal vergoed 
ten belope van de Riziv-barema’s. Protheses en orthopedische 
toestellen worden vergoed volgens de tarieflijst van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen.

Facultatieve waarborgen
 > Waarborg Excedent: voor personen die meer verdienen dan het 
wettelijk plafond is het wenselijk het excedent te verzekeren. Zo 
vermijden zij een aanzienlijk inkomensverlies bij een arbeidsonge-
val. 

 > Waarborg Privéleven: met deze uitbreidende waarborg is het 
personeel ook financieel beschermd bij een ongeval in het kader 
van zijn privéleven. 

 > Waarborg Lichamelijke Ongevallen: personen die niet onder de 
wet van 1967 vallen zoals de burgemeester, de OCMW-voorzit-
ter, de schepenen, gemeenteraadsleden, vrijwilligers, brandweer-
vrijwilligers enz., kunnen ook verzekerd worden tegen lichamelijke 
ongevallen.

Algemene uitsluitingen
Wordt bijvoorbeeld niet gedekt door de wettelijke waarborg: ziektes 
die niet het gevolg zijn van een ongeval of ongevallen die opzettelijk 
veroorzaakt of erger gemaakt zijn door het slachtoffer.

Zijn onder meer uitgesloten van de facultatieve waarborgen: zelf-
doding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen als 
gevolg van winstgevende sportbeoefening, ongevallen als gevolg 
van de beoefening van gevaarlijke sporten of ongevallen terwijl 
men onder de invloed is van alcohol of drugs.

Belfius Prevention Team: veiligheid is 
onze prioriteit!
Preventie heeft als doel alle uit te voeren techni-
sche, fysieke, psychologische of organisatorische 
maatregelen voor te stellen, in alle stadia van de 
activiteit en op alle niveaus, om beroepsrisico’s en 
dus arbeidsongevallen, materiële en immateriële 
schade te voorkomen of te verminderen. Voor meer 
details verwijzen we naar www.belfius-verzekerin-
gen.be. 

Belfius Safety & Accident Manager: het 
meest volledige softwarepakket op de 
markt!
Belfius Safety & Accident Manager laat toe om 
elektronisch en online de aangifte, het beheer en 
de opvolging van arbeidsongevallen te doen. Deze 
applicatie is in netwerkversie voorhanden. Hierdoor 
kunnen verschillende werknemers of verschillende 
diensten tegelijk gebruik maken van het programma. 
De inhoud ervan wordt voortdurend geactualiseerd 
voor en door praktijkmensen. Ten slotte worden wij-
zigingen in de regelgeving onmiddellijk doorgevoerd 
in de tool. De verzekering Arbeidsongevallen is ook 
steeds te consulteren in het algemeen overzicht van 
verzekeringspolissen via de tool Belfius Insurance 
Net. Voor meer details verwijzen we naar www.bel-
fius-verzekeringen.be.

Een offerte aanvragen?

Wend u rechtstreeks tot een consultant of 

relatiebeheerder.

U kunt de lijst van onze commerciële experts 

ook raadplegen via contactpagina’s op  

www.belfius-verzekeringen.be.



Dit document is up-to-date op 25 Februari 2016 en kan worden gewijzigd. Er is op ieder moment een bijgewerkte versie beschikbaar op onze website www.belfius-verzekeringen.be .
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Waar is de verzekering geldig? 
De waarborg geldt in de gehele wereld voor zover op het ogenblik 
van het ongeval de wet van toepassing is of blijft overeenkomstig 
de internationale overeenkomsten in voege op dat ogenblik.

Aanvullende inlichtingen
 > Belfius Verzekeringen is een merk en een handelsnaam van Bel-
fius Insurance NV, verzekeringsonderneming gevestigd in België 
en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5, B-1210 Brus-
sel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 
0116, BIC GKCCBEBB.

 > Behoudens afwijking bepaald in de bijzondere voorwaarden, 
wordt het verzekeringscontract Arbeidsongevallen - wet 67 
gesloten voor een duur van 1 jaar. Het wordt stilzwijgend ver-
lengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve wan-
neer het door een van de partijen wordt opgezegd ten laatste drie 
maanden vóór het verstrijken van de lopende periode.

 > De verzekering Arbeidsongevallen - wet 67 valt onder het Bel-
gisch recht. De voorwaarden van de verzekering Arbeidsonge-
vallen - wet 67 van Belfius Verzekeringen (eigen risico, gedekte 
goederen, dekkingslimieten enz.) zijn verkrijgbaar bij uw contact-
persoon. U kunt ze ook raadplegen op www.belfius-verzekeringen.
be. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang 
op de commerciële brochures.

 > Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht 
kan u in de eerste plaats terecht bij uw consultant, relatiebeheer-
der of polisbeheerder.

 Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot 
de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5 te 
1210 Brussel of via e-mail: klachten@belfius-insurance.be.

 U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan 
kunt u zich steeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail: info@
ombudsman.as. 

 U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende link: 
http://www.ombudsman.as.


