
Aangifte van beroepsziekten 

 
Toepassing van artikel 61 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van 

de schade die uit die ziekten voorvloeit, van artikel 95 van het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 

werknemers en van artikel 64ter van het A.R.H.G. der arbeiders in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen. 

 
1. WERKNEMER 

 

1.1 Naam*: ………………………………….Voornaam*: ……………………… 

1.2 INSZ-nummer*: ……………………………. 

 

2. WERKGEVER 

 

 Naam of handelsnaam*: …………………………………………………….. 

 KBO nummer*: ………………………. 

 

3. SOORT ZIEKTE* 

 

 Beroepsziekte voorkomend op de lijst van vergoedbare beroepsziekten  
(art. 30 van de gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die er uit 

voortvloeit) 

Ziekte: …………………………………………………Code: ……………… 

 

 Ziekte NIET voorkomend op de lijst van de vergoedbare beroepsziekten  
(art. 30bis van de gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die er 
uit voortvloeit) 

Ziekte: ……………………………………………………………………… 

 

 Arbeidsgerelateerde aandoening  
(art. 62 bis van de gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die er 
uit voortvloeit) 
Aandoening: ………………………………………………………………... 

 

 Geval van vatbaarheid of eerste symptomen  

Ziekte/aandoening: …………………………………………………………… 

 

4. AARD VAN DE BLOOTSTELLING 

 

 Gegevens in verband met de tewerkstelling 

 Bedrijfssector*: ……………………………………. NACE :………… 

 Tewerkgesteld in de afdeling :…………………………………………. 

 Beschrijving van de uitgevoerde beroepsactiviteit*: …………………… 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

 

 4.2  Vermoedelijke oorzaak van de ziekte of aandoening* (agens, product, houding, beweging, andere) 

  ………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………….. 

   

4.3 Geen blootstelling bij de huidige werkgever 

Toelichting: …………………………………………………………………………. 

  

5. PREVENTIEADVISEUR-ARBEIDSGENEESHEER DIE DEZE AANGIFTE DOET 

 

5.1 Naam*:………………………………….…Voornaam*:…………………… 

5.2 Correspondentieadres : Straat* :…………………………Nummer*:………                                                     

Postcode*:…….. Gemeente*:……………………… 

5.3 Telefoon/GSM:…………………… E-mail adres:……………………………. 

5.4 Verbonden aan    interne preventiedienst  

        externe preventiedienst – Naam :……………………………. 

5.5 Datum* : .…/…./……. 

5.6 Handtekening* :  

 

* Verplicht in te vullen veld of één van de velden onder het betreffende punt. 

 
In toepassing van artikel 61bis van de gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van 
de schade die uit die ziekten voorvloeit, licht de arts van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in over het gevolg dat aan zijn aangifte werd gegeven. 



   

Bescherming van uw persoonlijke gegevens1 
Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation) van 
de Europese Unie2 informeren wij u waarvoor Fedris uw gegevens gebruikt en welke rechten u kunt laten 
gelden in verband met deze gegevens. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 
Wij hebben uw gegevens nodig om binnen de sociale zekerheid onze wettelijke opdrachten op het gebied van 
beroepsrisico’s uit te voeren3. Bijvoorbeeld: 

• gevolg geven aan uw aanvraag en uw dossier behandelen 
• een beslissing van onze instelling meedelen 
• een vergoeding berekenen en betalen waarop u recht hebt 
• uw gezondheidszorgen terugbetalen 
• de verzekeringsondernemingen en de werkgevers controleren op het gebied van beroepsrisico’s 
• wetenschappelijke en statistische studies uitvoeren voor preventiedoeleinden 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 
Uw gegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de bovenvermelde gegevensverwerkingen te kunnen 
uitvoeren en/of zo lang dat nodig is als wettelijk bewijs, met een maximum van 30 jaar na uw overlijden. 

Aan wie geven wij uw gegevens eventueel door? 
We kunnen (een deel van) uw gegevens doorgeven aan personen en instellingen die met Fedris samenwerken. 
Het gaat hoofdzakelijk om volgende ontvangers: 

• andere publieke instellingen: FOD Financiën, RSZ, FPD (pensioenen), RSVZ (zelfstandigen)… 
• de bankinstellingen die voor Fedris betalingen aan begunstigden uitvoeren 
• uw ziekenfonds of elke andere instelling met een subrogatierecht 
• uw zorgverstrekkers (artsen, prothesisten, enz.) 
• de artsen en advocaten met wie Fedris meewerkt 
• de dienst voor bedrijfsgeneeskunde van uw werkgever 
• de rechtbanken waarbij een gerechtelijke procedure aanhangig is 
• de verzekeringsonderneming van uw werkgever (in geval van een arbeidsongeval) 
• uw werkgever of uw onderwijsinstelling 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens? 
1. Vragen welke persoonlijke gegevens Fedris over u bewaart 
2. Een kopie vragen van die gegevens 
3. Vragen om die gegevens te wissen (onder voorbehoud) 
4. Vragen om die gegevens te corrigeren 
5. Weten of de beslissingen van Fedris al dan niet werden geautomatiseerd 
6. Uw toestemming intrekken als u die eerder hebt gegeven 

Hoe kunt u uw rechten laten gelden met betrekking tot uw gegevens? 
Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming (FG) per e-mail naar privacy@fedris.be of per brief naar 
Fedris, dienst Informatieveiligheid, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel. 

Een klacht? 
Schrijf een brief naar: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

                                                           
1 Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel 
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
3 Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 
1970, programmawet van 27 december 2006 
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