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Attest bij vermoeden van een uitbraak van Covid-19 

 
 

Formulier te sturen naar Fedris, Afdeling Toekenning beroepsziekten,  
Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel of beroepsziekte@fedris.be 

 
In te vullen door de preventieadviseur-arbeidsarts 

 
Op te sturen door de werknemer, samen met de aanvraagformulier 501/601-Covid19 - Schadeloosstelling voor een 
beroepsziekte en 503/603-Covid19 - Medisch getuigschrift schadeloosstelling voor een beroepsziekte en het 
medisch getuigschrift Covid-19. 
 
Opgelet: Het formulier is alleen geldig als alle rubrieken zijn ingevuld. 

 
 
GEGEVENS WERKNEMER 

Naam: ……………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………………… 

Dossiernummer (indien mogelijk/beschikbaar): …………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer:   

 

VERKLARING 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………, preventieadviseur-arbeidsarts-,  

werkzaam bij de Interne dienst voor preventie en bescherming of de Externe dienst voor preventie en bescherming op 
het werk: ………………………………………………………………………………. (naam van de IDPBW of EDPBW) 

bevestig de hieronder vermelde gegevens: 

• Datum van de 1e symptomen (indien ziek) of datum van het afnemen van de PCR- of antigeentest (indien 
asymptomatisch):  ……… /……… /……………… 

• Gedetailleerde beschrijving van de beroepsactiviteit van de werknemer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
• Gedetailleerde beschrijving van de werkruimte en van de werkplek van de werknemer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
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• Er zijn minstens 5 COVID-19-gevallen (zieken of asymptomatische zieken) geweest en bevestigd door een PCR- of 

antigeentest waarbij de betrokkene met andere personen (werknemers op de werkplek, onderaannemers, 
uitzendkrachten, patiënten, leerlingen, studenten…) dezelfde werkruimte deelde (interacties en nabijheid) in 
werkomstandigheden die de virusoverdracht bevorderden (afstand houden onmogelijk, lokalen die niet 
voldoende konden worden geventileerd). 

□ JA    □ NEE 
 

• De data waarop COVID-19 is aangetoond bij de 5 bevestigde gevallen  bevinden zich ALLE binnen een periode van 
14 dagen vanaf de datum van 1e symptomen of van het afnemen van de PCR- of antigeentest hierboven vermeld. 
Gelieve eveneens de data te vermelden waarop de 5 gevallen zijn aangetoond. 

□ JA    □ NEE 
 

Datum 1:  Datum 2: Datum 3: 
Datum 4:  Datum 5:  

 
 
• Ik bevestig dat er een zeker epidemiologisch verband bestaat tussen de 5 bevestigde COVID-19-gevallen  

□ JA    □ NEE 
 

 
 
 
Ik bevestig dat ik dit attest oprecht en volledig heb ingevuld. Ik ben bereid aanvullende gegevens betreffende dit attest 
te verstrekken op eenvoudige vraag van Fedris of van een gerechtelijk deskundige aangesteld door de 
Arbeidsrechtbank of het Arbeidshof.  
 
 
 

Datum   Handtekening van de preventieadviseur-arbeidsarts: 
  
 
 

 
 
 
 
Telefoonnummer: ….……/…………………..……… 

 
E-mail: …………………………..……………………………………  
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