
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

AANSCHRIJVING 2009/1 28.01.2009 

Storting van de bijdrage van 20% op de premies bepaald in artikel 59, 2°, van de 
arbeidsongevallenwet van 1 0 april 1971 
---------------------------------------------

Het koninklijk besluit van 25 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 
1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van het artikel 59quater van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 werd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 
2008 gepubliceerd. 

Dit besluit is op 1 januari 2008 in werking getreden. 

Deze aanschrijving werkt de richtlijnen over de uitvoering van voornoemd koninklijk besluit 
bij. 

1. Toepassingsgebied 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 59, 2°, van d€l arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, wordt het Fonds gestijfd door een bijdrage van 20% geheven op het bedrag van de 
door de verzekeringsondernemingen geïnde premies, voor de personen tot wie de 
toepassing van de wet wordt uitgebreid overeenkomstig artikel 3 van de wet. 

Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 genomen krachtens artikel 3 van de AOW breidt 
de toepassing van de wet uit tot de personen beoogd door: 

1. artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders. 

Het gaat hier om werknemers die op tijdelijke basis werken. Onder tijdelijk werk wordt 
verstaan het werk dat uitgevoerd wordt voor het huishouden van de werkgever of zijn gezin, 
voor zover dit werk niet meer dan 8 uur per week bij een of meerdere werkgevers in beslag 
neemt. 

2. Artikel 17, eerste, 2e, 3e, 4e, se en 6e lid van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 .. 

Het gaat om tewerkstelling van niet langer dan 25 werkdagen in de loop van een 
kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers. Deze bepaling is onder meer van toepassing 
op personen die enkel werken tijdens schoolvakanties of bij sportevenementen als 
beheerder, huismeester, leider of bewaker. 

3. Artikel 17bis van het voornoemde koninklijk besluit. 
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Het gaat om studenten die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld worden in het kader 
van een tewerkstellingsovereenkomst voor studenten (beoogd onder titel VIl van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). De bijdrage van 20% op de premies blijft 
verschuldigd zelfs sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 december 1996 
dat een solidariteitsbijdrage invoert op de tewerkstelling van studenten die niet aan de 
sociale zekerheid van de werknemers onderworpen zijn. Deze solidariteitsbijdrage geeft aan 
de studenten immers geen socialezekerheidsrechten. 

De diensten merken dienaangaande op dat deze studenten opgenomen zijn in de 
primulabons en dat ze met de codes werknemer 840 en 841 geïdentificeerd kunnen worden. 
De verzekeringsondernemingen moeten erop letten dat ze deze codes correct toepassen bij 
de verwerking van de bons. 

4 .  Artikel 17ter van het voornoemde koninklijk besluit. 

Het gaat om bepalingen die het tijdelijke werk in de landbouw of de tuinbouw regelen .. 

5. Artikel 18 van het voornoemde koninklijk besluit. 

Het gaat om werknemers die met een overeenkomst voor huishoudelijk werk tewerkgesteld 
worden en die niet bij hun werkgever inwonen, wanneer hun prestaties geen 4 uur per dag 
bedragen, noch in totaal 24 uur per week bij één of meerdere werkgevers. 

6. Titel IV, hoofdstuk V, afdeling 3 van de wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact (KB. 09 .. 03 .. 2006; inwerkingtreding: 31.03.2006) 

Het gaat om werknemers in een bedrijf dat geherstructureerd wordt. Het bedrijf in 
herstructurering moet voor elke ontslagen werknemer die op het ogenblik van de 
aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar was en die zich ingeschreven heeft 
bij de tewerkstellingscel, gedurende een periode van 6 maanden een 
inschakelingsvergoeding betalen die gelijk is aan het lopende loon en de voordelen 
verworven krachtens de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

7. Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de 
bescherming van de stagiairs, voor zover deze onbezoldigde arbeid verrichten (KB 
13 .. 06 .. 2007; inwerkingtreding 01.01.2008). 

Voor de gevallen waar de primulabons niet beschikbaar zijn of niet gebruikt kunnen worden, 
moeten de verzekeringsondernerilingen erop letten dat er in de door de werkgevers 
opgestelde loonoverzichten een kolom voorzien wordt voor het niet-RSZ-plichtige personeel. 

2. Aangifte en storting van de bijdrage 

Met het koninklijk besluit van 25 juli 2008 werd de stortingswijze van deze bijdrage vanaf 
01. 01.2008 vereenvoudigd. 

Uiterlijk op 31 maart volgend op elk boekjaar, voert de verzekeringsonderneming bij het 
Fonds een aangifte in, die de volgende elementen bevat: 

het bedrag van de maand per maand uitgegeven premies die betrekking hebben op 
het boekjaar; 
een nominatieve staat van de op 31 december van het boekjaar geregistreerde 
annuleringen; 
het bedrag van de premies die op 31 december nog geïnd moeten worden, met 
vermelding van het boekjaar waarop ze betrekking hebben; 
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het bedrag van de tijdens het boekjaar geïnde premies, met vermelding van het 
boekjaar waarop ze betrekking hebben; 
het bedrag van de op 31 december van het boekjaar toegekende ristorno's; 
het voor het boekjaar betaalde voorschot. 

De verzekeringsonderneming stort een voorschot van de bijdrage ten laatste op 30 april van 
elk boekjaar. Het bedrag van dit voorschot bedraagt 85% van de bijdrage die verschuldigd is 
voor het vorige boekjaar. 

De afrekening van de door de verzekeringsonderneming verschuldigde bijdrage wordt door 
het Fonds verricht op basis van de aangifte. De regularisering met betrekking tot de bijdrage 
van het boekjaar gebeurt ten laatste 3 maanden na de datum van de kennisgeving van de 
afrekening door het Fonds aan de verzekeringsondernemingen. 

Overeenkomstig artikel 59quater van de wet van 10 april 1971 en artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 30 december 1976, moet de verzekeringsonderneming die de stortingen 
(voorschotten of afrekeningen) niet verricht binnen de vastgestelde termijnen, aan het Fonds 
een bijdrageopslag en een verwijlintrest betalen. De opslag is gelijk aan 10% van de 
verschuldigde som en de verwijlintrest komt overeen met de wettelijke intrest. 

Er werd tijdig betaald wanneer er tussen de financiële instelling van de schuldenaar en die 
van het Fonds binnen de vastgestelde termijnen compensatie van fondsen is. 

Bij betaling buiten termijn of bij geschil, moet de schuldenaar aan de hand van een attest 
aantonen dat de compensatie van het verschuldigde bedrag tijdig gebeurde. Dat attest moet 
voorzien zijn van een kopie van de compensatiestaat en moet afgegeven worden door zijn 
financiële instelling. 

De aandacht van de verzekeringsondernemingen wordt in het bijzonder gevestigd op de 
bepalingen van de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 30 december 1976. 
Daaruit volgt dat in geval van achterstallige storting, zij een bijdrageopslag en een 
verwijlintrest moeten betalen waarvoor geen enkele vrijstelling toegekend kan worden. 

Vanuit praktisch standpunt moet het boekjaar 2008 als een overgangsjaar beschouwd 
worden. Immers, aangezien het koninklijk besluit van 25 juli 2008 op 13 augustus 2008 in het 
Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en op 1 januari 2008 in werking is getreden, hebben 
de verzekeringsondernemingen nog maandelijkse betalingen verricht die als voorschot voor 
2008 zullen beschouwd worden. 

Als bijlage vindt u het modelformulier voor de aangifte dat de verzekeringsondernemingen 
ten laatste op 31 maart volgend op elk boekjaar moeten indienen. 

De[ctiC\-genernal 

J. DE BAETS 



FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 

AANGIFTE VAN DE BIJDRAGE VOOR HET BOEKJAAR (jaar} 

(ARTIKEL 59, 2°, VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET) 

VERZEKERINGSONDERNEMING: «NR» DATUM VAN DE AANGIFTE: 

«naam» 

((straat + nr.» 

((postcode» ((gemeente» 

I. Vaststelling van het basisbedrag waarop de bijdrage voor (jaar) aan het Fonds verschuldigd is 

1. Totaal bedrag van de premies uitgegeven tijdens de 

maand: 

januari (jaar) 

februari (jaar) 

maart (jaar) 

april (jaar) 

mei (jaar) 

juni (jaar) 

juli (jaar) 

augustus (jaar} 

september (jaar) 

oktober (jaar) 

november (jaar) 

december (jaar) 

Totaal A 

2 .. Voorschot op de bijdrage gestort voor 

het boekjaar Gaar) ; 

Totaal B 

3. Totaal bedrag van de annuleringen op 31 december (jaar) 

Totaal C 

Ter rechtvaardiging van dit bedrag dient aan deze aangifte een nominatieve staat van de annuleringen te 

worden toegevoegd, bij voorkeur in de vorm van Excelbestanden op een gegevensdrager. 

4. Verzekeringspremies die op 31 december (jaar) nog moeten worden geïnd, met vermelding van 

het boekjaar waarop zij betrekking hebben: 

jaar van uitgifte: 

D: üaar) 

Totaal D 

E: 

jaar van uitgifte: 

üaar) 

(jaar) 

üaar) 

Totaal E �...! _____________ _. 



5. Premies die tijdens het boekjaar werden ge'ï'nd, met vermelding van het boekjaar waarop zij betrekking hebben: 

jaar van uitgifte: 

F: (jaar) 

Totaai F 

6. Ristorno's toegekend op 31 december Oaar} 

Totaal H L.l """'-------------� 

11. Vaststelling van M = A - C - D + G - H 

Na storting van het bedrag B, bedraagt de 
resterende bijdrage: 

G :  

jaar van uitgifte: 

(jaar} 

(jaar) 
(jaar) 

Totaal G L...'---------------1 

M = 

0,2 x M- B = ��;;;;;;;I ������iiiiiiiilll 
111. Vaststelling van het voorschot voor het boekjaar (jaar +1) 

Het volgende bedrag wordt tegèn 30 april Gaar +1) aan °•2 X "!X O,BSI 11 het Fonds voor arbeidsongevallen gestort: 
I!;. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil·. 

Voor waar en echt verklaard, 

{Handtekening) 


