
 

 

 

Voor de arbeidsongevallen die u sinds  

1 januari 2014 aangeeft, deelt u op het 

Portaal de volgende gegevens mee: 

 de gegevens uit de arbeidsongevals-

aangifte (binnen de 2 dagen nadat u de 

aangifte hebt ontvangen);  

 de juridische beslissing over de 

ontvankelijkheid van het ongeval 

(binnen de 30 dagen nadat u de aangifte 

hebt ontvangen); 

 de periodes van tijdel ijke  

ongeschiktheid (aan het begin en aan 

het einde ervan), behalve als Medex 

uw bevoegde medische dienst is 

voor arbeidsongevallen. In dat geval 

moet u ze meedelen aan Medex; 

 de gegevens over de regeling van 

het ongeval (op het moment van de 

beslissing); 

 in voorkomend geval, het overlijden 

van het slachtoffer (tegelijk met het 

ongeval of bij het overlijden als dat niet 

onmiddellijk op het ongeval is gevolgd); 

 de afsluiting en de heropening van 

dossiers. 

 

Als Medex uw medische dienst is voor 

arbeidsongevallen, stuurt Fedris alle 

gegevens die Medex nodig heeft  

elektronisch door. Medex deelt aan Fedris 

d e  p e r i o d e s  v a n  t i j d e l i j k e  

ongeschiktheid mee. 

Voor de slachtoffers verandert er 

niets. Zij blijven hun ongevallen op papier 

aangeven en hun medische attesten door-

sturen zoals voordien.  

Welke gegevens  

geef ik aan? 

De elektronische 

aangifte van  

de arbeidsongevallen  

in de publieke sector 

De arbeidsongevallen van werkne-

mers uit de publieke sector die zijn 

onderworpen aan de wet van 3 juli 

1967 moeten elektronisch worden 

aangegeven aan Fedris. De online-

toepassing daarvoor staat op het 

Portaal van de sociale zekerheid en 

heet Publiato.  

Deze folder is er voor al wie  

arbeidsongevalsaangiftes moet  

ingeven. 

Om een aangifte te kunnen doen op het  

Portaal moet u: 

 een ondernemingsnummer hebben; 

 een vestigingsnummer hebben voor 

elke vestiging; 

 geïdentificeerd zijn als werkgever bij 

de RSZ of de DIBISS; 

 een ingevulde Dimona-aangifte hebben 

voor het slachtoffer van wie u het  

arbeidsongeval aangeeft; 

 een beveiligde toegang hebben tot de 

onlinediensten op het Portaal. 

 

U kunt uw arbeidsongevallen op 2 manieren 

aangeven: 

 in webmodus met behulp van de online-

dienst op het Portaal van de sociale zeker-

heid. 
 

 in batch in de vorm van een gestructu-

reerd bestand dat via het Portaal wordt 

gestuurd. 

 
 

 

Hoe geef ik een ongeval  

elektronisch aan? 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/publiato/web/before.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/publiato/batch/before.htm


 

Ja. U kunt een socialedienstverlener een 

m a n d a a t  g e v e n  ( e v e n t u e e l  u w  

verzeker ingsonderneming a ls  u een  

arbeidsongevallenverzekeringspolis hebt) of een 

erkend sociaal secretariat om in uw plaats en 

in uw naam de eerder vermelde gegevens te mel-

den op het Portaal. 

De mandataris heeft daarbij uitsluitend de functie 

van dienstverlener. U blijft volledig verantwoor-

delijk voor de gegevens die worden meegedeeld 

op het Portaal. U kunt de gegevens die uw man-

dataris heeft meegedeeld overigens altijd online 

raadplegen. 

Voor elk mandaat is een volmacht op papier 

nodig met de gegevens van het mandaat, uw 

handtekening en de handtekening van uw manda-

taris. 

Elk mandaat moet u online registreren met 

de onlineservice Mahis. 

Kan een mandataris  

mijn aangiftes doen? 

 

Dit is een initiatief van Fedris,  

de FOD Personeel & Organisatie en Medex. 

 

Vragen ? 

 

Als u problemen ondervindt bij de toegang tot 

of het gebruik van de toepassingen, kunt u con-

tact opnemen met het Contactcenter 

(Eranova) van maandag tot vrijdag, van 7.00 tot 

20.00 uur op het nummer 02 511 51 51. 

 

Als u vragen hebt over Publiato, kunt u contact 

opnemen met Fedris: 

- telefonisch: 02 272 27 77 

- per e-mail : publiato@fedris.be 

 

Verantwoordelijke uitgever: Pierre Pots, Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel 

Wettelijk depot: D/2016/14.014/17 

Wat als  

de interne toepassing 

voor de verzending  

in batch nog niet  

is aangepast? 

Als uw interne programma nog niet geüp-

dated werd, kunt u gebruikmaken van de 

webtoepassing op het Portaal van de 

sociale zekerheid. 

Zodra de update is gebeurd, kunt u de on-
gevallen die u met de webtoepassing hebt 
aangegeven geval per geval recupereren 

en invoeren in uw batchtoepassing. 

Meer info 

Voor de aangiftes die u via het web 

doet, kunt u in elk scherm de interacti-

eve hulp opvragen.  

 

Voor uw aangiftes via batch kunt u het 

glossarium Publiato raadplegen. Daarin 

vindt u onder meer een lijst met de 

stromen, documentatie en technische 

specificaties. 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/mahis/index.htm
mailto:publiato@faofat.fgov.be
https://www.socialsecurity.be/app023/glossat2/faces/html/glossaryList.xhtml?language=nl

