Online aangifte van een arbeidsongeval
1. Ga naar www.vivium.be.
2. Klik op Arbeidsongeval - Online aangeven.

3. Klik in het invulvakje, neem de verificatiecode over en klik daarna op Verifieer.

4. Het elektronisch aangifteformulier wordt geopend. Vul het ondernemingsnummer
(het BTW-nummer) in. Zodra u begint te typen, verschijnt een rode foutboodschap.

5. Verdwijnt de foutboodschap na het typen van het laatste cijfer, dan is de klant
gekend in het achterliggend polissenbestand. Blijft de foutboodschap staan, dan gaat
het wellicht om een recent afgesloten polis, die nog toegevoegd moet worden.
In dat geval mailt u de gevraagde gegevens naar het opgegeven e-mailadres.
Om toch de aangifte elektronisch te kunnen doen, kunt u volgende nummers
gebruiken:
- 900021 om de aangifte naar VIVIUM Antwerpen te sturen;
- 800051 om de aangifte naar VIVIUM Brussel te sturen.

De gegevens van het gegevensblok Werkgever worden bewaard, zodat u ze bij een
volgende aangifte terug kan vinden door op Zoek gegevens te klikken. Dat kan
uiteraard enkel als u het reële ondernemingsnummer gebruikte en niet 900021 of
800051.
6. Als de aangifte volledig is ingevuld, kunt u ze sturen naar VIVIUM. Vooraleer op
Verzenden van aangifte te klikken, kunt u ervoor kiezen om het formulier ook te
versturen naar de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Ook kunnen extra e-mailadressen worden toegevoegd, bij voorbeeld van de
makelaar. Wilt u een elektronische kopie van de aangifte, vul dan uw eigen emailadres in.

7. Na het klikken op Verzenden van aangifte, 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.

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

