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Ethias aan uw zijde

Vanaf 1 januari 2014 dient elk arbeidsongeval en bepaalde gegevens aangaande de
vergoeding ervan, verplicht via elektronische weg te worden aangegeven bij het Fonds voor
arbeidsongevallen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KB van 07/05/2013 - MB
van 17/05/2013).Deze verplichting situeert zich in het kader van de Europese reglementering
1338/2008 aangaande het verstrekken van statistische gegevens aan Eurostat.

Indien u gebruik maakt van ons Extranet neemt Ethias, uw partner, gratis en in uw plaats
alle beslommeringen voor haar rekening die deze nieuwe richtlijn met zich meebrengt,
zonder dat er iets veranderd wordt aan de huidige aangifteprocedure.

Hiertoe dient u ons echter het bijgevoegde mandaat ingevuld en ondertekend terug te
bezorgen.

U kan het formulier scannen en mailen naar publiato.nl@ethias.be of terugsturen via post ter
attentie van Ethias - Publiato, dienst 2171, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.

Indien u nog geen gebruik maakt van Extranet (een volledig gratis en beveiligd systeem),
gelieve dit te melden wanneer u het mandaat terugstuurt; wij zullen dan het nodige doen om u
de toegangscodes te bezorgen. Het gebruik van Extranet zal ons immers toelaten om op
automatische wijze aan uw Publiato verplichtingen te voldoen.

Wij zijn steeds tot uw beschikking mocht u bijkomende informatie wensen.

G. Moens.
Departementsverantwoordelijke Arbeidsongevallen

Ethias Gemeen Recht, onderlinge verzekeringsvereniging    rue des Croisiers 24    4000 luik   www.ethias.be   info@ethias.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0165 (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979)
Ondernemingsnr./BTW BE 0402.370.054





Gegevens van de Sociale Dienstverrichter (SDV)

SDV - natuurlijk persoon

X SDV - rechtspersoon

Mod. 819

PROCURATIE - AANGIFTE SOCIAAL RISICO ARBEIDSONGEVAL (PUBLIATO)

KWARTAAL VAN AANSLUITING

Gegevens van de werkgever

Ondernemingsnr.:             RSZ/RSZPPO-nr.                

(1)* In te vullen wanneer het een onderneming - natuurlijk persoon betreft

De ondergetekende - Naam: .............................................................. Voornaam: .............................................

Wonend (burgerlijke woonplaats) te

Straat: ..................................................................................................................... Nummer: ................. Bus:...........

Postcode: ................. Gemeente: ...................................... Land: ............................. handelend in eigen naam.

In te vullen wanneer het een onderneming - rechtspersoon
(vereniging, vennootschap of een lokaal of provinciaal bestuur) betreft

De vennootschap / vereniging (2)* / het lokaal of
provinciaal bestuur waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te (3)*

 

Straat:                                   Nummer:            Bus:           

Postcode:         Gemeente: .........................   Land:                     

vertegenwoordigd door .............................................................................................................., hiertoe bevoegd
verklaard doorde wet of door de in de “Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad” verschenen statuten van ............................

Gegevens van de sociale dienstverrichter

Ondernemingsnr.: 0402 370 054   RSZ/RSZPPO-nr.                

(1)*
A

Enkel in te vullen wanneer het een SDV - rechtspersoon
(vereniging, vennootschap of een lokaal of provinciaal bestuur) betreft

De vennootschap / vereniging (2)* / het lokaal of
provinciaal bestuur waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te (3)*

Ethias Gemeen Recht                                         

Straat: des Croisiers                    Nummer: 24         Bus:           

Postcode: 4000    Gemeente: Luik                       Land: België    

vertegenwoordigd door Monsieur Bernard THIRY, hiertoe bevoegd verklaard door de wet of door de in de “Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad” verschenen statuten van  04/07/2012

B

of

In te vullen:
- de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon in deel A
- de persoonlijke gegevens wanneer het een SDV - natuurlijk persoon betreft

Naam : THIRY                         Voornaam : Bernard                       

INSZ : 55122601754    

Wonend (burgerlijke woonplaats) te

Straat: Avenue du Luxembourg          Nummer: 31         Bus:          

Postcode: 4020  Gemeente: Liège                    Land: Belgique   handelend in eigen naam..

* informatie, zie keerzijde



A. Geeft hierbij het mandaat aan voornoemd(e) sociale dienstverrichter, die dit mandaat aanvaardt, om
in zijn (haar) naam en voor zijn (haar) rekening, de formaliteiten inzake sociale zekerheid te
vervullen..

Het mandaat heeft specifiek betrekking op volgende cluster (4)*:

X  Aangifte sociaal risico arbeidsongeval (Publiato)

B. Bevestigt tevens dat de vorige mandataris (indien van toepassing) correct is opgezegd.

C. Kiest woonplaats op de zetel van de erkende sociale dienstverrichter voor het ontvangen van de
briefwisseling en mededelingen uitgaande van de Rijksdienst, zodat deze op geldige wijze alle
documenten aan de sociale dienstverrichter kan richten.

D. Het mandaat gaat in op de 1e dag van het bovenvermeld kwartaal van aansluiting.

Gedaan te ......................... , de ....................................... 20 ..............

Voor de werkgever: :

Naam en hoedanigheid (5)* : ............................................................................. INSZ (6)* ................................

Gelezen en goedgekeurd Handtekening

Voor de SDV :

Naam en hoedanigheid (5)* : Bernard THIRY, Directeur-generaal INSZ (6)* 55122601754    

Gelezen en goedgekeurd Handtekening

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

Alle aanduidingen moeten getypt of in drukletters ingevuld worden. De ondertekenende partijen moeten voor de handtekening de woorden “Gelezen en
goedgekeurd“ eigenhandig schrijven.

(1) Vul het kader in dat overeenstemt met het statuut van uw onderneming.
(2) Naam en juridische aard van de vennootschap opgeven : NV, BVBA …
(3) Niet te verwarren met de bedrijfszetel, een bij- of een hulpkantoor 
(4) Het aanvinken van één of meerdere clusters impliceert dat de SDV toegang heeft tot het elektronisch netwerk van de sociale zekerheid alsook tot 
     de basisinfrastructuur en de software die nodig is voor het beheer van de verplichtingen van de werkgever.
(5) De hoedanigheid vermelden: zaakvoerder, bestuurder, wettelijk vertegenwoordiger, enz.
(6) Zoals vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen
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