
Arbeidsongevallenverzekering - werkgever

 Arbeidsongeval:
wat moet ik doen?



U hebt bij AXA een arbeidsongevallenverzekering 
voor uw personeelsleden onderschreven en wij 

willen u bedanken voor het vertrouwen.

In dit document1 vindt u alle praktische en nuttige informatie over uw 
arbeidsongevallenverzekering, namelijk:

 ■ de te volgen stappen bij een arbeidsongeval van een medewerker

 ■ hoe online de arbeidsongevallendossiers van uw medewerkers 
beheren

 ■ hoe het beheer van de arbeidsongevallendossiers voor uw 
medewerkers vereenvoudigen, dankzij het digitale platform MyAXA 
Accident@Work

 ■ hoe arbeidsongevallen voorkomen.

2
1  Opgelet: dit document is louter informatief en brengt geen enkel recht met zich mee. Enkel de contractuele documenten zijn bindend en 

geven u een volledig en correct overzicht van uw rechten, verplichtingen en dekkingen.

https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
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 Alles wat u moet weten over de aangifte van een arbeidsongeval

Uw medewerker meldt u dat hij het slachtoffer is van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. 
In deze brochure vindt u alle informatie over de aangifte van een ongeval, om u te begeleiden in 
de stappen die u moet ondernemen.

1. Wat is een arbeidsongeval?
Eerst en vooral is het belangrijk om de exacte definitie van een arbeidsongeval te kennen. 

Een arbeidsongeval is elke plotselinge gebeurtenis die leidt tot een (lichamelijk en/of psychisch) 
letsel en die zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer. 

Een arbeidswegongeval is elke plotselinge gebeurtenis die leidt tot een (lichamelijk en/of 
psychisch) letsel en die zich voordoet op de weg van en naar het werk, dat wil zeggen het traject 
tussen de woonplaats en de werkplek en omgekeerd.

Er moet altijd een oorzakelijk verband zijn tussen het ongeval en het letsel.  
Tijdelijke ongeschiktheid is niet vereist.
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2. Wie moet het arbeidsongeval aangeven?
Zodra u op de hoogte bent van het ongeval, is het uw verantwoordelijkheid om het aan te 
geven aan de verzekeringsmaatschappij AXA. U kan daarvoor ook een vertegenwoordiger 
(mandataris of werknemer) aanstellen.

3. Wanneer moet het arbeidsongeval worden aangegeven?
De aangifte moet worden verstuurd binnen een termijn van 8 kalenderdagen, vanaf 
de dag volgend op het ongeval. U moet het medisch attest van vaststelling van de letsels 
aan AXA bezorgen zodra u het hebt. AXA zal dan nagaan of het ongeval kadert binnen de 
wet op de arbeidsongevallen.

4. Hoe moet het ongeval worden aangegeven?
De aangifte moet verplicht worden opgesteld op basis van het wettelijk aangifteformulier 
en een medisch attest van vaststelling van de letsels moet worden toegevoegd. Om het u 
gemakkelijk te maken, kan u deze aangifte doorsturen via het platform D@il AO of via 
de portaalsite van de sociale zekerheid.

Bent u niet zeker dat het ongeval van uw 
werknemer kadert binnen de wet op de 
arbeidsongevallen?  

Bij twijfel, doe steeds aangifte van elk 
arbeidsongeval of arbeidswegongeval.  
De verzekeringsmaatschappij AXA bepaalt of 
het ongeval kadert binnen de vooraf bepaalde 
voorwaarden.

https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
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Surf naar D@il AO, uw onlineplatform om de gegevens met betrekking tot uw 
arbeidsongevallenverzekering efficiënt te beheren. Via dit intuïtieve en gebruiksvriendelijke 
platform kan u onder andere: 

 ■ online de arbeidsongevallen van uw medewerkers aangeven 
 ■ de evolutie van hun dossiers opvolgen
 ■ statistische gegevens verkrijgen over de arbeidsongevallendossiers
 ■ documenten doorsturen.

Bovendien geeft het platform u informatie over de verschillende mogelijke preventiemaatregelen 
aan de hand van informatiefiches volgens activiteitensector. Deze vindt u in de rubriek 
Ondersteunen van het platform D@il AO. 

 ■ Hebt u nog geen toegang tot D@il AO, stuur dan een mailtje naar adviceservices@axa.be.
 ■ Ondervindt u problemen met het gebruik van het platform D@il AO, neem dan contact met ons 

op en wij bezorgen u een verklarend document.

Doet u minder dan 2 aangiften per jaar?   
Surf dan naar Easy Dail, het vereenvoudigde platform specifiek ontwikkeld voor kmo's.
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Beheer online de arbeidsongevallendossiers van uw medewerkers 
dankzij D@il AO  

De nauwkeurigheid en de correctheid waarmee deze documenten worden ingevuld, zijn zeer belangrijk en kunnen 
het beheer van het dossier evenals de vergoeding van het ongeval vereenvoudigen.

https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
mailto:adviceservices%40axa.be?subject=
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be
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 MyAXA Accident@Work: het digitale platform voor uw medewerkers

Bij elke aangifte van een ongeval, opent AXA een dossier en brengt ze uw medewerker hiervan op de 
hoogte. Zodra zijn dossier geopend is, heeft hij toegang tot het digitale platform MyAXA Accident@Work. 

Dit platform is overal en altijd toegankelijk via pc of smartphone om:

   de status van zijn dossier te raadplegen
Uw medewerker vindt in enkele kliks alle stappen die hij moet ondernemen om ervoor te 
zorgen dat zijn dossier volledig is, alsook alle stappen die hij al heeft ondernomen.

   documenten en kosten op te sturen
Hij kan rechtstreeks alle attesten van medische kosten of verplaatsingskosten opsturen om 
een snellere terugbetaling te ontvangen. Hij kan ook al zijn documenten in verband met zijn 
ongeval bezorgen (medisch attest, aanrijdingsformulier, verslag enz.) om zijn dossier aan te 
vullen.

   de ontvangen betalingen op te volgen
Uw medewerker kan alle kosten die hij heeft gestuurd voor terugbetaling en alle 
salarisuitkeringen die hij geniet, raadplegen.

   antwoorden te vinden op zijn vragen
Voor welke soorten kosten kan hij een terugbetaling vragen? Wat als hij het werk hervat? 
Waarom wordt hij uitgenodigd om bij de raadsgeneesheer langs te gaan? De antwoorden op 
deze vragen en nog veel meer vindt uw medewerker in de ‘FAQ’ en in elke rubriek van het 
platform.

7

MyAXA  
Accident@Work

https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork
https://www.axa.be/myaxaaccidentatwork


4   
 

Hoe arbeidsongevallen voorkomen? Wat zijn uw wettelijke verplichtingen? 
Dankzij de Accident@Work Prevention Check kan u in 10 minuten de maatregelen die u al neemt, 
beoordelen en een actieplan krijgen voor de toekomst.

Actieplan op maat
Op basis van enkele sleutelvragen ontvangt u uw beoordeling en een actieplan om uw 
preventiebeleid te verbeteren. 

  Praktisch 
U krijgt concrete maatregelen om te volgen, de naam van enkele nuttige tussenpersonen 
en gebruiksklaar preventiemateriaal.

  Snel 
U beantwoordt de enkele vragen online in minder dan 10 minuten.

  Geen wachtwoord nodig, geen voorkennis vereist
De tool is binnen handbereik voor iedereen en toegankelijk voor alle ondernemingen. 

Surf naar axa.be/prevention-ao en doe de check!
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Voorkom arbeidsongevallen dankzij de Accident@Work Prevention 
Check

Hebt u toegang tot het platform D@il AO, raadpleeg dan onze informatiefiches over de 
verschillende mogelijke preventiemaatregelen volgens activiteitensector. Ontdek in  
deze video hoe u deze informatie kan vinden.

https://axa.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=9%2BD9PfcFHcIco_ZfRbNBDkvshntnwr8FYeQMYDGgohujAPWw7A%2BJtXW1vZTo7oguuBhz6aa5%2B8Kt09yyMfoVrFMC9E
https://axa.be/prevention-ao
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=OKXBbeF6EZ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OKXBbeF6EZ4&feature=youtu.be
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Wilt u hulpverleners opleiden, het aantal arbeidsongevallen verminderen of uw personeel 
in alle veiligheid vertrouwd maken met het gebruik van een nieuwe machine? 

Om u te helpen een performanter preventiebeleid of een beter personeelsbeheer uit te 
werken, werkt AXA Belgium samen met verschillende gespecialiseerde externe partners.  
Zij bieden u een uitgebreid gamma van diensten tegen bijzonder voordelige voorwaarden. 

Ontdek hier al onze Full Services Partners en hun activiteiten.

Profiteer van exclusieve aanbiedingen van onze partners om uw 
preventiemaatregelen te optimaliseren

https://www.axa.be/ab/NL/professionelen/verzekeringen/mensen/Pages/partenariaten.aspx


Het platform D@il AO is toegankelijk via de pagina 

www.corporate.axa.be

Vindt u het antwoord op uw vragen niet in deze brochure of op het platform D@il AO? 
Wenst u meer informatie over een van onze diensten?
Neem in dat geval contact met ons op.

 ■ Via e-mail: cwc@axa.be (voor reeds geopende dossiers) of  
adviceservices@axa.be (voor alle andere technische vragen over D@il AO)

 ■ Via brief: AXA Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel

 ■ Via de beheerder van uw dossier:  
u vindt zijn gegevens op de eerste pagina van alle communicaties met  
betrekking tot het arbeidsongeval die door AXA verstuurd worden. 

Om het beheer van uw dossier te vereenvoudigen, vragen wij u om  
uw dossiernummer telkens in het onderwerp te vermelden.  
Dit nummer vindt u terug op het platform en in al onze  
communicaties. 

Hebt u nog geen toegang tot D@il AO?  
Stuur dan een mailtje naar
adviceservices@axa.be.

6  
 Hebt u nog vragen?
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D@il AO

https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
mailto:cwc%40axa.be?subject=
mailto:adviceservices%40axa.be?subject=
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
https://www.corporate.axa.be/c_public/NL/corp/dail/Pages/indexInt.aspx
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