
 
 
 
 

Rubriek 2 : De gegevens over de getroffene 
 

Aangifteformulier Toelichting 

GETROFFENE  
7 INSZ (identificatienummer sociale zekerheid) : 

-- 
Identificatienummer van de getroffene 
binnen de sociale zekerheid. Dat 
nummer staat op de SIS-kaart en stemt 
meestal overeen met het 
inschrijvingsnummer in het Rijksregister 
(kan ook vermeld zijn op de 
identiteitskaart). 

8 Naam : ……………………………..……………..………….   

Voornaam : ………….…………..…………………… 

U vermeldt de naam die op de 
identiteitskaart of het paspoort staat. 
Voor gehuwde vrouwen gaat het om de 
meisjesnaam. 

9 Geboorteplaats : ……………………………………….     
Geboortedatum : -- 

 

10 Geslacht :    man   vrouw                                         
Nationaliteit : ……………………. 

 

11 Hoofdverblijfplaats – 
Straat/nummer/bus : …………………….…………………………………….. 
Postcode : 
Gemeente : …………………………………..…….   Land : ……….……..  

De officiële verblijfplaats van de 
getroffene. 

 Correspondentieadres (te vermelden indien 
verschillend van hoofdverblijfplaats)  – 

Straat, nummer, bus:: …………………….…………………………………….. 
Postcode : 
Gemeente :………………………………………..…….   Land : ……….…….. 

Telefoonnummer : …………………………………………………… 

Het adres dat de getroffene verkiest om 
de briefwisseling met de 
verzekeringsonderneming te doen 
toekomen.  Enkel te vermelden indien 
het correspondentieadres verschillend 
is van de hoofdverblijfplaats. 

12 Taal van de correspondentie met de getroffene:   
  Nederlands     Frans     Duits   

Te hanteren taal voor de communicatie 
met de getroffene. 

13 Verwantschap met de werkgever:    
 geen verwantschap      eerste graad (ouders en 
kinderen)       andere (vb. oom, grootouders) 

Duid aan of er een familieverhouding is 
tussen de getroffene en de werkgever 
en indien ja, om welke graad het gaat.    

14 Bankrekeningnummer (*):  
IBAN     
      
Fin. instelling:  
BIC    

Het internationale formaat voor 
rekeningnummers bestaat uit een IBAN-
nummer, dwz. het rekeningnummer zelf, 
en een BIC-nummer, dwz. een 
identificatienummer voor de financiële 
instelling waar de rekening geopend 
werd. Dat formaat wordt vanaf 2011 
verplicht. Indien u het rekeningnummer 
van de getroffene in internationaal 
formaat wenst aan te geven, moet u 
ZOWEL het IBAN-nummer als het BIC-
nummer meedelen. 
Tot 2010 mag het rekeningnummer van 
de getroffene nog in het nationale 
formaat worden aangegeven. 

15 Dimona-nummer van de tewerkstelling: 
 

Dit is het nummer dat werd toegekend 
door de sociale zekerheid wanneer de 
werkgever de werknemer heeft 
ingeschreven.  
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16 Datum van indiensttreding: -- Dag/maand/jaar. Deze informatie is 
vooral nuttig voor het berekenen van het 
basisloon dat wordt gebruikt voor het 
becijferen van de vergoedingen. 
 

17 Duurtijd van de arbeidsovereenkomst:    
 voor onbepaalde duur     voor bepaalde duur 
Is de datum van uitdiensttreding gekend? :   
 ja    neen 
Zo ja, datum van uitdiensttreding: 
 -- 

 

18 Gewoon beroep in de onderneming: 
………………………………………..………   
ISCO-08 -code:  

Geef de functie aan die de getroffene op 
het ogenblik van het ongeval in de 
onderneming uitoefende en de daarmee 
overeenstemmende ISCO-code. De 
ISCO-code (International Standard 
Classification of Occupations) werd 
door het Internationaal Arbeidsbureau 
vastgelegd. U vindt de lijst met alle 
beroepencodes in de helpschermen 
onder de titel « bijlagen » opgenomen. 
De codes bestaan noodzakelijk uit 
4 cijfers (codes in vet in tabel 2 in de 
bijlage) 

 Hoelang oefende de getroffene dit beroep in de 
onderneming uit?: 
 minder dan één week    één week tot één maand   

 één maand tot één jaar   langer dan één jaar 

De anciënniteit in de onderneming 
stemt overeen met de datum van 
indiensttreding (veld 16). Hier wordt 
echter gevraagd om de anciënniteit aan 
te geven voor de functie die de 
getroffene in de onderneming 
uitoefende op het ogenblik van het 
ongeval. Het is immers mogelijk dat de 
werknemer sinds zijn/haar 
indiensttreding van functie veranderd is. 
De werkgever is noodzakelijkerwijs in 
het bezit van deze informatie.  

19 Is de getroffene een uitzendkracht?   ja    neen 
Zo ja, het ondernemingsnummer van de gebruikende 
onderneming:              

Naam:……………….…………………………………….……………….……………. 
Adres:….…………………………………….…………………….…………….……… 

Is de getroffene een uitzendkracht, is 
het uitzendbureau ertoe verplicht het 
ondernemingsnummer aan te geven 
van de gebruikende onderneming waar 
zich het ongeval heeft voorgedaan.  
U kunt dit nummer via de website van 
de KBO terugvinden (http://kbo-bce-
ps.mineco.fgov.be) 
 

20 Werkt de getroffene op het ogenblik van het ongeval in 
de inrichting van een andere werkgever in het kader 
van werkzaamheden van een onderneming van 
buitenaf

(1) 
?   

 ja    neen 
Zo ja, het ondernemingsnummer van deze andere 
werkgever:              

Naam:………………….…………………………………….…………………….…… 
Adres:………………….…………………………………….…………………….…… 

Indien de getroffene op het ogenblik van 
het ongeval in de vestiging van een 
andere werkgever werkte, is zijn/haar 
werkgever ertoe verplicht het 
ondernemingsnummer van de 
onderneming waar zich het ongeval 
heeft voorgedaan in de 
arbeidsongevallenaangifte aan te 
geven.   
U kunt dit nummer via de website van 
de KBO terugvinden (http://kbo-bce-
ps.mineco.fgov.be) 
 

 


