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Bezwaarmogelijkheid voor ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld
KB 30 november 2011 tot wijziging van het KB van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's, BS 7 december 2011

Sinds 1 januari 2009 zijn ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen wordt
vastgesteld, als je hun aantal arbeidsongevallen vergelijkt met die van andere ondernemingen in
hun sector, verplicht een forfaitaire preventiecontributie te betalen.
Die contributie bedraagt minimum 3.000 euro en maximum 15.000 euro op jaarbasis (afhankelijk
van de grootte van de onderneming) en moet betaald worden aan de private arbeidsongevallenverzekeraar. Het Fonds voor Arbeidsongevallen (hierna FAO) stelt het "verzwaard risico" vast en
licht de arbeidsongevallenverzekeraar in.
De arbeidsongevallenverzekeraar moet het bedrag van die contributie gebruiken voor de ongevallenpreventie bij de onderneming in kwestie.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van dat zogenaamde systeem "verzwaard risico" verwijzen wij u naar 3 vorige edities van onze SoCompact (SoCompact nr. 48-2008, nr. 3-2009 en nr.
40-2010) en naar de link op www.sociaalcompendium.be.
In het Belgisch Staatsblad van 7 december jl. is een koninklijk besluit gepubliceerd dat ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld, de mogelijkheid geeft
een gemotiveerd bezwaar in te dienen.
Hoe en bij wie moet dat bezwaar worden ingediend?
Het gemotiveerd bezwaar moet worden ingediend met een aangetekende brief bij het Beheerscomité van het FAO.
Het FAO geeft de betrokken arbeidsongevallenverzekeraar onmiddellijk kennis van de datum waarop
het bezwaar ingediend werd en stuurt hem een kopie van het gemotiveerd bezwaar.

Binnen welke termijn moet dat bezwaar worden ingediend?
Het gemotiveerd bezwaar moet worden ingediend vóór de vervaldag van de betaling van de forfaitaire contributie.
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Op welke gronden kan een bezwaar worden ingediend?
Ondernemingen kunnen een gemotiveerd bezwaar indienen:
wanneer ze menen dat hun toestand van verzwaard risico voortkomt uit activiteiten die verschillen van de activiteiten die door de andere ondernemingen uit de activiteitensector waartoe
ze behoren uitgeoefend worden, of,
wanneer het risico dat aan de oorsprong lag van deze toestand verdwenen is uit de onderneming op het moment van de notificatie van het bestaan van een verzwaard risico aan de werkgever door de arbeidsongevallenverzekeraar.
Schorst het bezwaar de inning van de contributie?
Het bezwaar schorst de inning van de forfaitaire contributie vanaf de indiening van het beroep tot
de datum van de notificatie van de beslissing van het Beheerscomité van het FAO.
Binnen welke termijn beslist het FAO?
Het FAO deelt per aangetekende brief, binnen drie maanden na de datum van de indiening van het
bezwaar de beslissing van het Beheerscomité van het FAO mee aan de werkgever en aan de betrokken arbeidsongevallenverzekeraar.
Wanneer treedt het KB in werking?
Het KB dat deze bezwaarmogelijkheid invoert, treedt in werking op 17 december 2011.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 11-12, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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