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Algemeen
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als
gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de
schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente
arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.
Basiswaarborgen
1. “Arbeidsongevallen” - Wet 10.04.1971
De wettelijke verplichte verzekeringsdekking “Arbeidsongevallen” die tot doel heeft het contractuele arbeidersen bediendepersoneel te vergoeden wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval tijdens de uitoefening
van hun beroepsactiviteit of op de weg ervan en ernaar. Het gaat dus over een wettelijk vastgelegde vergoeding
ten gevolge van een lichamelijk letsel in de gevallen van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en
overlijden. Een aantal kosten zoals medische, begrafenis- en verplaatsingskosten wordt eveneens vergoed. De
basis tot vergoeding onder dit luik is, op voorschrift van de wetgever, steeds beperkt tot het wettelijk maximum
van toepassing op het ogenblik van het zich voordoen van het ongeval.
2. “Excedent” vergoeding aanvullend op Wet 10.04.1971 voor contractueel personeel
De tussenkomst onder de “Arbeidsongevallenverzekering Wet 10.04.1971” is steeds beperkt tot de bij wet
vastgelegde maximumvergoeding. Het “Excedent Arbeidsongevallen Wet 10.04.1971” neemt, voor werknemers
die op het ogenblik van het arbeidsongeval meer verdienen dan deze maximumvergoeding, het overschrijdende
gedeelte van de bezoldiging ten laste.
3. Kleine statuten
De waarborgen met betrekking tot de “kleine statuten” zijn deze voorzien door de wet van 21 december 2018,
rekening houden met diverse bepalingen op sociaal gebied, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 17
januari 2019. Het betreft personen die arbeid verrichten in het kader van een leerwerkcontract (een
overeenkomst waarbij het verrichten van arbeidsprestaties deel uitmaakt van een opleiding tot betaalde arbeid).
Optionele Waarborgen
• Excedent arbeidsongevallen – wet 03.07.1967
• Lichamelijke ongevallen vrijwilligers
Clausules
•
•
•
•

Sport-, educatieve en socio-culturele activiteiten
Samenwonende partner
Uitwisseling personeel
Opleidingen

Voor meer informatie over dit verzekeringsproduct contacteer IC Verzekeringen op het nummer
02/509.96.11.

De inhoud van deze infofiche is louter informatief. De infofiche heeft enkel tot doel om de deelnemende
organisaties te informeren over de overheidsopdracht verzekeringen die werd geplaatst door de
aankoopcentrale DOKO. De waarborgen, uitsluitingen en premieberekening worden vermeld in de
algemene en bijzondere voorwaarden die iedere deelnemende organisatie ontvangt.
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