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Fiche info délégué.e.s v. 16.02.2021 

 

Checklist pièces nécessaires 

- 

Introduc�on de dossiers juridiques 

auprès du secteur 

Non-reconnaissance  

d’une maladie professionnelle 

 

ο Vérifier que le dossier a bien été envoyé au Fonds des Maladies Profes-

sionnelles par  le Conseiller en préven on. 

ο Demande d’interven on juridique par la sec on. 

ο Le sujet exact de la demande. 

ο Un explica f concret par la sec on, avec ligne du temps, etc. 

ο Demande de reconnaissance faite auprès de l’autorité et tout courrier 

rela f à celle-ci. Copie du refus éventuel. 

ο Dossier médical complet + inventorisa on par pièce (classement par 

ordre chronologique). 

ο Rapport complet établi par un un expert médico-légal agréé en mala-

dies professionnelles concernant la maladie et la demande de recon-

naissance.  

ο Si la sec on doit aller consulter le dossier de l’affilié.e aux RH : deman-

der une procura on sur papier reprenant l’accord de la personne 

(confiden alité des données et GDPR). 

 

Informa	on:  

La jurisprudence est très claire et stricte en ce�e ma	ère. Afin de pouvoir être reconnue 

comme maladie professionnelle, la maladie est soumise à des condi	ons très par	culières 

(notamment être repris dans la liste officielle des maladies professionnelles reconnue par le 

SPF p.ex.). 

Parmi les condi	ons de la reconnaissance de la maladie professionnelle figurent : 

L'exposi	on au risque professionnel : ne peuvent donner lieu à l'indemnisa	on que 

les maladies dont le risque est inhérent à la profession et auquel les travailleurs sont plus ex-

posés que le reste de la popula	on. Le risque doit donc cons	tuer un danger pra	quement 

constant et non une menace fortuite. 

Le lien de causalité entre l'exercice de la profession et la maladie : l'exercice de la profession 

doit être la cause déterminante et directe de la maladie. Déterminante : il ne suffit pas que 

l'exercice de la profession ait joué un rôle fortuit ou un rôle catalyseur. Directe : le rapport 

causal doit être quasiment incontestable. L'éventualité que l'affec	on se soit également ma-

nifestée en dehors de l'exposi	on professionnelle doit être négligeable.  
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Infofiche afgevaardigden v. 16.02.2021 

 

Checklist vereiste onderdelen 

- 

Indienen van een juridisch dossier 

bij de sector 

Niet-erkenning van een  

beroepsziekte 

ο Nakijken dat het dossier wel degelijk verstuurd werd naar het Fonds 

voor Beroepsziekten door de preventieadviseur.  

ο  Verzoek om juridische bijstand door de afdeling. 

ο  Het exacte onderwerp van het verzoek. 

ο  Een concrete toelichting van de afdeling, met een tijdslijn.  

ο  De erkenningsaanvraag dat bij de overheid werd ingediend en alle 

briefwisseling hieromtrent. Kopie van elke weigering. 

ο  Volledig medisch dossier + geïnventariseerde stukken (in chronolo-

gische volgorde ingedeeld). 

ο  Volledig verslag van de gecertificeerde forensische beroepsziektedes-

kundige over de ziekte en de aanvraag om erkenning.  

ο  Als de afdeling het dossier van het lid bij HR moet raadplegen: vraag 

een schriftelijke volmacht waarin de persoon zijn/haar akkoord geeft 

(vertrouwelijkheid van de gegevens en de AVG). 

Informatie:  

De jurisprudentie is heel duidelijk en strikt wat dit punt betreft. Om als beroepsziekte te worden erkend, 

moet de ziekte aan specifieke voorwaarden voldoen (namelijk opgenomen zijn in de officiële lijst van de 

door de FOD erkende beroepsziekten).  

De voorwaarden voor de erkenning van een beroepsziekte zijn onder meer de volgende: 

Blootstelling aan het beroepsrisico: kunnen enkel die ziekten aanleiding geven tot schadeloosstelling, 

waarvan het risico van nature innig verbonden is aan het beroep en waaraan bepaalde werknemers 

meer zijn blootgesteld dan de rest van de bevolking. Met andere woorden moet het risico aanwezig zijn, 

niet als een toevallige bedreiging, maar als een min of meer constant gevaar. 

Het oorzakelijk verband tussen de ziekte en de beroepsuitoefening: de beroepsuitoefening moet de de-

terminerende en rechtstreekse oorzaak van de ziekte zijn. Determinerend: Het volstaat dus niet dat de 

beroepsuitoefening slechts een toevallige, uitlokkende of licht verergerende rol heeft gespeeld. Recht-

streeks: het oorzakelijk verband tussen beroepsuitoefening en ziekte moet vrijwel zeker zijn. De kans dat 

de aandoening zich ook zonder de beroepsblootstelling zou hebben gemanifesteerd moet verwaarloos-

baar klein zijn. 


