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BELANGRIJKE MEDEDELING 
 
 
Op 9 januari 2014 sprak de Raad van State 

een arrest uit in verband met de omzendbrief 

GPI 70. 

VSOA-politie behaalde hierbij een belangrijke 

overwinning. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARREST 226000 VAN 9 JANUARI 2014 
 
 
Op 30 juli 2012 verspreidde de minister van Binnenlandse Zaken 

een omzendbrief GPI 70: “de herverzekering voor de vergoeding 

voor arbeidsongevallen en de rol van deze 

herverzekeringsondernemingen. 

 

Deze omzendbrief was onderwerp van discussie op een 

onderhandelingscomité voor politiediensten waarbij het VSOA-

politie zich pertinent verzette dat een personeelslid verplicht 

wordt om zich aan te bieden bij de raadgevend geneesheer van 

de herverzekeringsonderneming op vraag van de overheid. 

In het kader van deze onderhandeling hebben wij duidelijk 

uitgelegd dat de herverzekeringsonderneming een louter 

financiële rol is toebedeeld, de medische beoordeling valt 

volledig onder de bevoegdheid van de gerechtelijke 

geneeskundige dienst. 

 

Wij hebben bij de Raad van State een beroep ingesteld tot 

nietigverklaring van de omzendbrief met hulp van twee van onze 

afgevaardigden. 

 

In het hiervoor vermelde arrest heeft de Raad van State ons gelijk 

gegeven op basis van onze argumenten die wij reeds in het 

onderhandelingscomité hadden gebracht. 

 

De Raad van State vernietigt de volgende zin in de GPI 70 van 30 

juli 2012 betreffende de herverzekering voor de vergoeding voor 

arbeidsongevallen en de rol van de 

herverzekeringsondernemingen: “het personeelslid is dan ook 

gehouden zich, op vraag van de overheid, aan een dergelijk 

onderzoek te onderwerpen met het oog op het vaststellen van 

de aan het juridisch erkend arbeidsongeval gelinkte financiële 

reserves voor de herverzekeringsonderneming en het 

uitbetalen van voorschotten.” 

 

Ingevolge dit arrest is het personeelslid niet meer verplicht om zich 

aan te bieden bij een raadgevend geneesheer van de 

herverzekeringsonderneming noch om enig gevolg te geven aan 

de vraag van de overheid in dit kader. 

Wij verzekeren jullie dat onze organisatie waakzaam is en zal 

blijven betreffende de toepassing van dit arrest. 
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