
In het onderwijs ben je goed verzekerd tegen arbeidsongevallen. 
Toch kan je plots voor een onaangename verrassing komen te 
staan. Dat ondervond kleuterjuf Jessie1, een COV-lid, een paar 
jaar geleden.

Zoals dat zo vaak gaat, ging het om een banaal ongeluk. Bij een 
verkeerde beweging op een trap had Jessie haar voet omgesla-
gen. Het gevolg was een complexe fractuur en een lange periode 
van revalidatie. De administratieve opvolging verliep de eerste 
maanden vlot. Het ongeval werd zonder problemen erkend als 
arbeidsongeval. Voor de periodes van arbeidsongeschiktheid 
moest Jessie geen ziektedagen afgeven en de medische kosten 
kreeg ze netjes terugbetaald. Jessie kon zich dus ten volle con-
centreren op de vele onderzoeken en behandelingen.

Tot zeven maanden later de controlearts van Medex haar dossier 
plots afsloot zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Wanneer 
een letsel nauwelijks nog evolueert in positieve of negatieve zin 
mag een controlearts overgaan tot het afsluiten - in de officiële 
terminologie het ‘consolideren’ - van het ongeval. Op dat ogen-
blik zal de arts ook het percentage blijvende arbeidsongeschikt-
heid bepalen. De consolidatie op zich was gerechtvaardigd. De 
beslissing van 0% blijvende arbeidsongeschiktheid ging evenwel 

totaal voorbij aan de aanzienlijke restletsels die Jessie nog had 
en die haar blijvend zouden hinderen. Hierdoor misliep zij niet al-
leen de levenslange financiële compensatie waarop zij recht had, 
zij verloor ook het recht op terugbetaling van medische kosten. 
Ondersteund door haar behandelend arts tekende zij beroep aan 
bij Medex, maar dit leverde niets op.
Wij hebben voor Jessie een procedure opgestart bij de arbeids-
rechtbank.  
En jawel, onlangs werd de onjuiste beslissing van de controlearts 
rechtgezet. De rechter weerhoudt een blijvende arbeidsonge-
schiktheid van 10%. Hierdoor zal Jessie jaarlijks een bedrag van 
2.433 euro ontvangen. Bovendien heeft zij blijvend recht op te-
rugbetaling van een speciaal type voetspalk. De gerechtelijke 
procedure om tot dit resultaat te komen, kostte Jessie niets. Het 
COV betaalde haar raadsgeneesheer en advocaat.

Wij procederen regelmatig voor leden die geconfronteerd worden 
met gelijkaardige problemen en in heel wat dossiers slagen wij 
erin een meer rechtvaardige regeling te bekomen. Moraal van dit 
verhaal: als lid van het COV kan je op basis van het solidariteits-
principe genieten van rechtsbijstand wanneer het onverwachts 
misgaat.2 Essentieel om te weten. En zeker om te vertellen aan 
collega’s die geen lid zijn.
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1. Jessie is een fictieve naam.
2. Het reglement voor rechtsbijstand van het COV vind je op www.cov.be (rubriek arbeidsongevallen).
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