On-line aangifte van een arbeidsongeval
1. Ga naar WWW.PV.be
2. Klik op Klantendienst

3. Klik op “Ik ben een werkgever”

4. Klik op “Als werkgever kan u hier een arbeidsongeval aangeven”.

5. Klik in het invulvakje en tik de verificatiecode in en klik daarna op “verifieer” (NIET op
Enter drukken, maar effectief met de muis op “verifieer” klikken)

6. Het elektronisch aangifteformulier wordt dan geopend. Vul het ondernemingsnr.
(=BTW-nr.) in. Zodra men begint te tikken, verschijnt een rode foutboodschap.

7. Als deze verdwijnt na het intikken van het laatste cijfer, wil dit zeggen dat de klant
gekend is in het achterliggend polissenbestand. Indien de foutboodschap blijft staan,
gaat het wellicht om een recent afgesloten polis, die nog moet toegevoegd worden.
In dat geval, graag de gevraagde gegevens doormailen op het opgegeven
e-mailadres. Om intussen toch de aangifte te kunnen doen, kan men voorlopig het
nummer 700081 gebruiken:

De gegevens van het gegevensblok “werkgever” worden bewaard, zodat die bij een
volgende aangifte terug kunnen worden opgehaald door op “zoek gegevens” te

klikken. Dit kan uiteraard enkel als de aangifte met het reële ondernemingsnummer
gebeurde en dus niet met 700081.
8. Als de aangifte volledig is ingevuld, kan deze worden doorgestuurd naar P&V.
Vooraleer op “verzenden van aangifte” te klikken, kan gekozen worden om het
document ook te versturen aan de externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk.
Ook kunnen extra e-mailadressen worden toegevoegd, bv. dit van de makelaar. De
aangever kan hier ook zijn eigen e-mailadres toevoegen, als hij een elektronische
versie van de aangifte wil bewaren.

9. Zodra men op “verzenden van aangifte klikt”, voert het programma een aantal
controles op verplichte velden uit (gegevens die de verzekeraar ook verplicht moet
doorgeven aan het Fonds voor Arbeidsongevallen). Pas als al deze verplichte velden
ingevuld zijn, zal de aangifte elektronisch worden verstuurd.

10. Op het scherm verschijnt dan een printversie van de aangifte, zoals de verzekeraar
die ook in de afdelingsbus ontvangt. Het programma controleert op dat moment ook
of het om een ernstig arbeidsongeval gaat, waarvoor de werkgever binnen de 10
dagen een omstandig verslag moet opstellen.
De ontvangstmelding met het dossiernummer volgt dan enkele dagen later per brief.

