DE SNELLE, ELEKTRONISCHE AANGIFTE VAN EEN
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ARBEIDSONGEVAL

Wat is ASR?

De
voordelen
van ASR

ASR, een initiatief van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid, stelt u in staat om
arbeidsongevallen elektronisch aan te geven. Op die manier herleidt u uw admini-stratieve
verplichtingen bij een arbeidsongeval tot een minimum. Bovendien hebt u de zekerheid dat
deze aangifte snel en veilig bij uw arbeidsongevallenverzekeraar terechtkomt.

■

De aangifte is snel en gebruiksvriendelijk.
ASR recupereert alle gegevens van uw DMFA waardoor u ze niet meer hoeft te
herhalen.

■

ASR voert een basiscontrole uit zodat u nadien geen correcties meer hoeft te doen.

■

■
■
■

De aangifte kan 24 uur per dag gebeuren.
Alle gegevens komen snel en veilig bij uw arbeidsongevallenverzekeraar terecht.
U en uw werknemer kunnen snel beroep doen op de uitkeringen.

De aangifte blijft bewaard in uw persoonlijke mailbox.
Kortom: u bespaart papier, werk, tijd en geld.
■

Hoe verloopt
het praktisch?

U logt aan op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.sociale-zekerheid.be). Daar
klikt u aan de linkerkant op de rubrieken ‘Ondernemingen’, ‘Werkgevers RSZ’, ‘Aangifte
Sociaal Risico’. Rechts verschijnt de tekst ‘ASR’ en daaronder klikt u op ‘Nieuwe aangifte’.
De toegang tot de nieuwe aangifte is beveiligd. U heeft dus een persoonlijke
gebruikersnaam en paswoord nodig. Dit is een eenvoudige procedure die u maar één keer
moet uitvoeren. Zie ook verder ‘Een beveiligde toegang’.
De websitetoepassing van de ASR leidt u daarna door de invulschermen van de aangifte en
voert een aantal controles uit op de gegevens. U kunt de aangifte op elk moment
onderbreken om er later verder aan te werken.
Nadat u op de knop ‘Verzenden’ geklikt heeft, ontvangt u in uw mailbox een ticketnummer
als ontvangstbewijs samen met een exemplaar van het verzonden aangifteformulier.

Een beveiligde
toegang

Om een aangifte via ASR in te dienen heeft u een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord
nodig. U kunt deze aanvragen via een elektronische formulier dat u terugvindt op
www.sociale-zekerheid.be onder de rubriek “Ondernemingen”, “Werk-gevers RSZ”,
“Beveiligde toegang”.
U kunt voor meerdere medewerkers toegang vragen.

Uw persoonlijke
mailbox
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In deze mailbox vindt u het ontvangstbewijs van uw aangifte en een exemplaar van uw
aangifte. U kunt het exemplaar afdrukken of downloaden en doorsturen wanneer en naar
wie u wenst.

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België aan de Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. btw BE
0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder
codenummer NBB 0033. FSMA 028672 A. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB

ASR_NL_2903018

ASR

DE SNELLE, ELEKTRONISCHE AANGIFTE
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL

Nieuwe ontwikkelingen binnen ASR

■

■
■

■

Wat kunt u niet
via ASR indienen?
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Ongevallen met minder dan 4 dagen werkonbekwaamheid kunt u via een vereenvoudigde aangifte indienen met ASR.
U kunt ook de datum van werkhervatting via de portaalsite meedelen.
Als uw bedrijf veel ASR’s heeft, kunt u gebruik maken van gestructureerde
berichten om alles in één keer door te sturen.
Vanaf 2006 kunt u samen met de ASR ook de onmiddellijke aangifte van een ernstig
arbeidsongeval elektronisch naar de Federale Overheidsdiensten zenden.

De aangifte voor ongevallen van werknemers zonder Dimonanummer kan niet via de
portaalsite en blijft dus op papier. Een voorbeeld hiervan zijn ongevallen van huispersoneel
dat niet onderworpen is aan de Sociale Zekerheid.
Ook het medisch attest blijft op papier.

Hulp nodig?

Eranova, het deskundig contactcenter van de Sociale Zekerheid, staat elke werkdag van 7 tot
20 uur voor u ter beschikking op het telefoonnummer 02 511 51 51. Buiten deze uren kunt
u steeds vragen dat men u terugbelt.
Dit contactcenter is ook per e-mail bereikbaar: hiervoor klikt u op de rubriek
‘Ondernemingen’, ‘Werkgevers RSZ’, ‘Contactcenter”’, ‘Contactformulier’.

Nog vragen?

Als u over deze brochure nog vragen zou hebben, kunt u terecht bij uw makelaar of bij onze
dienst Arbeidsongevallen.
Deze laatste kunt u contacteren op de telefoonnummers 03 203 89 46 of 03 203 89 36 of via
e-mail: schade.arbeidsongevallen@Fidea.be
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