40- 2010 – 26 november t.e.m. 2 december

Systeem "verzwaard risico (op arbeidsongevallen)" aangepast
KB 23 november 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, BS 26 november 2010

Werkgevers die onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet vallen, zijn in bepaalde
omstandigheden naast een premie aan hun private arbeidsongevallenverzekeraar ook nog de volgende bijdragen verschuldigd:
een bijdrage van 0,30%, onderdeel van de globale RSZ- bijdrage, te betalen aan de RSZ,
een bijkomende bijdrage van 0,02%, te betalen aan de RSZ (zie www.sociaalcompendium.be),
een forfaitaire preventiecontributie van minimum 3.000 euro en maximum 15.000 euro op
jaarbasis (afhankelijk van de grootte van de onderneming), te betalen aan de private arbeidsongevallenverzekeraar.
De forfaitaire preventiecontributie is enkel verschuldigd door ondernemingen bij wie voor een bepaald jaar een verzwaard risico op arbeidsongevallen wordt vastgesteld en wordt daarom het systeem "verzwaard risico" genoemd. Een bespreking van het systeem "verzwaard risico" gaven wij u
in het verleden al (zie SoCompact nr. 48-2008 en 3-2009).
In het Belgisch Staatsblad van 26 november jl. is nu een koninklijk besluit gepubliceerd dat het
systeem "verzwaard risico" op 2 punten aanpast.
De invulling van het begrip "verzwaard risico"
Voortaan is er bij een onderneming sprake van een verzwaard risico op arbeidsongevallen wanneer
(de wijzigingen staan in het vet aangeduid):
er in de loop van de observatieperiode (= de 3 voorafgaande kalenderjaren) in de onderneming
minstens 5 arbeidsongevallen (arbeidswegongevallen niet meegerekend) gebeurden die de
oorzaak waren van:
- hetzij een tijdelijke ongeschiktheid van minstens 4 dagen (voorheen volstond een ongeschiktheid van 1 dag), de dag van het ongeval niet meegerekend,
- hetzij het overlijden,
en,
indien de risico-index (= het product van de frequentie-index en de ernst-index) op jaarbasis in
het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens 10
maal de risico-index bedraagt van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort, en
minstens 30 keer de risico-index van de privésector.
Vrijstelling van contributie
Voortaan is de bijdrage niet verschuldigd door de onderneming bij wie ook in het voorafgaande
jaar een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld, op voorwaarde dat die onderneming:
haar contributie voor het vorige jaar heeft betaald,
een actieplan met concrete preventiemaatregelen heeft opgesteld.
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Al deze aanpassingen treden in werking op 26 november 2010, datum waarop het wijzigende koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Het fonds voor arbeidsongevallen dat
het bestaan van een verzwaard risico vaststelt en ter kennis brengt van de betrokken verzekeringsondernemingen (vóór 30 november van het betrokken jaar), heeft ons verzekerd dat bij de
vaststelling van het bestaan van een verzwaard risico in 2010 al gebruik gemaakt is van deze
nieuwe criteria.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 10-11, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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