FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

AANSCHRIJVING 2013/1

Vrijstelling van opslagen en intresten.
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 en reglement van 12 juli 2006.

Het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft nieuwe regels vastgelegd voor
de behandeling van de aanvragen voor vrijstelling van opslagen en intresten in verband met de
laattijdige stortingen van de kapitalen bedoeld in artikel 42bis, tweede lid, AOW (cumul) en artikel
51ter AOW (kapitalen 45 quater).
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 geldt als basis voor de toekenning van
de vrijstellingen van opslagen en intresten.
1. Artikel 10 § 1 van voornoemd koninklijk besluit voorziet de vrijstelling van opslag en intresten
voor de laattijdige stortingen onder de voorwaarden vastgesteld door het beheerscomité bij
reglement van 12 juli 2006.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan op basis van het reglement afzien van de invordering
van de opslag verschuldigd bij toepassing van artikel 9 van voornoemd koninklijk besluit van
30 december 1976 voor de in artikel 59, 9° van de wet bedoelde bedragen, wanneer:
- de verzekeringsonderneming de bedragen heeft betaald vóór het einde van het kwartaal
dat volgt op het verstrijken van de wettelijke termijn en op voorwaarde dat zij de aan het
F.A.O. verschuldigde bedragen “gewoonlijk” niet buiten deze termijn heeft betaald;
- of wanneer de verzekeringsonderneming de kapitalen heeft betaald uiterlijk de tiende dag
na de wettelijke betalingstermijnen.
1.1.

Voor de eerste mogelijkheid kan er alleen volledige vrijstelling worden verleend van de
opslag (de intresten blijven altijd verschuldigd) voor de laattijdige betalingen die plaats
vinden uiterlijk op het einde van de derde maand die volgt op de wettelijke
betalingsdatum, op voorwaarde dat er gewoonlijk geen laattijdige betalingen waren; ook
de gevallen tot tien dagen vertraging worden in aanmerking genomen als laattijdige
betalingen.
De gevallen worden per categorie gegroepeerd: enerzijds de kapitalen 42bis, tweede lid,
AOW en anderzijds de kapitalen 45quater AOW(zij worden als één afzonderlijk geheel
beschouwd: zijnde de kapitalen 45 quater, 1° en 2° lid (-10 pct.), de kapitalen 45 quater, 3°
en 4° lid (10 pct. – 16 pct.) alsook de kapitalen 45 quater 5° en 6° lid (16 pct. – 19 pct.).
Voor de gevallen 45quater AOW wordt een tijdige betaling in 97 pct. van de gevallen in de
voorafgaande 12 maanden als gewoonlijk tijdig beschouwd.
Voor de gevallen 42bis, tweede lid, AOW wordt een tijdige betaling in 97 pct. van de
gevallen in de voorafgaande 3 maanden als gewoonlijk tijdig beschouwd.

1.2.

Voor de tweede categorie (betaling uiterlijk de tiende dag na de wettelijke
betalingstermijnen) wordt de opslag voortaan automatisch toegekend (zonder aanvraag),
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maar de intresten blijven verschuldigd. Let wel, deze gevallen worden in aanmerking
genomen voor de interpretatie van de 97% tijdige betalingen (punt 1.1).
2. Nog steeds in het kader van artikel 10 § 1, maar het tweede lid, kan het Fonds de
schuldenaar volledige vrijstelling verlenen van de opslag en van de verwijlintrest, wanneer
deze bewijst dat hij, wegens behoorlijk bewezen overmacht, onmogelijk zijn verplichtingen
heeft kunnen nakomen binnen de vastgestelde termijnen.
3. Artikel 10 § 2, van het genoemde koninklijk besluit schrijft voor dat, wanneer de schuldenaar
het bewijs levert dat de niet-betaling van voornoemde bedragen binnen de vastgestelde
termijnen aan uitzonderlijke omstandigheden is toe te schrijven, het Fonds het bedrag van de
opslagen met ten hoogste 50% en het bedrag van de nog verschuldigde verwijlintrest met ten
hoogste 25% kan verminderen. Dit kan het nochtans enkel doen nadat de schuldenaar alle
vervallen bedragen heeft betaald.
Voor elke aanvraag om vrijstelling dient vanaf 1.1.2013 het motief duidelijk te worden
omschreven waarom de verzekeringsonderneming “uitzonderlijke omstandigheden” inroept.
4. De vermindering van het bedrag van de opslag met 50% kan door het Fonds op 100%
worden gebracht (artikel 10, § 3) wanneer het beheerscomité bij een met éénparigheid van
stemmen getroffen gemotiveerde beslissing aanvaardt dat zulke vermindering, wegens
dwingende billijkheidsredenen of wegens dwingende redenen van nationaal of gewestelijk
economisch belang bij wijze van uitzondering verantwoord is.
Dezelfde vermindering kan worden toegestaan wanneer de schuldenaar, ter verantwoording,
het bewijs levert dat op het ogenblik dat de schuld eisbaar werd, hij een vaste en eisbare
schuldvordering bezat ten opzichte van de Staat, een provincie of provinciale openbare
instelling, een gemeente, een vereniging van gemeenten, een gemeentelijke of
intercommunale openbare instelling, een instelling van openbaar nut bedoeld bij artikel 1 van
de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
of een maatschappij beoogd bij artikel 24 van dezelfde wet, ingevoegd bij Koninklijk Besluit
nr. 88 van 11 November 1967.
5. Op aanvullende stortingen van kapitalen zijn ook opslagen en intresten verschuldigd. Deze
gevallen worden evenwel niet in rekening gebracht om de 97 pct. regel toe te passen (punt
1.1.). Deze gevallen kunnen wel behandeld worden in het kader van de andere bepalingen
(punten 2, 3 en 4).
6. Bij een gedeeltelijke vrijstelling van de sancties, blijft steeds een minimaal bedrag van 12,50
EUR verschuldigd.
7. Vanaf 2013 beschikken de verzekeringsondernemingen nog over een termijn van drie
maanden om de aanvraag om vrijstelling in te dienen en dit vanaf de notificatiedatum van de
opslag en de verwijlintresten.
Voor de dossiers waarvoor de notificatie van de opslag en intresten vóór 1.1.2013 is gebeurd,
moet de aanvraag voor vrijstelling uiterlijk op 30 juni 2013 ingediend worden.
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