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1. Pagina 1 - “AANGIFTE SPORTONGEVAL”. 2020-2021 

1. Door het slachtoffer of ouder/voogd zelf in te vullen VOOR je een dokter raadpleegt. Als je het 
lidnummer, niveau en discipline niet weet laat je dit open. Wij vullen dit nadien wel verder aan.  

2. Vul de rubriek “Inlichtingen betreffende het ongeval” volledig in. Laat desnoods uw trainer dit invullen. 
 3. Onderaan links het document tekenen onder “Handtekening van het slachtoffer …” (in het kadertje) 
 
2. Pagina 2 – “MEDISCH ATTEST” 

 1. “MEDISCH ATTEST”. Wordt ingevuld door de behandelende geneesheer.  
2. “CLUBVERANTWORDELIJKE”: wordt ingevuld door KWTV. 
3. “HANDTEKENING SLACHTOFFER”: door het slachtoffer of ouder/voogd + datum vermelden. 

 Het kleefbriefje van uw ziekenfonds kan je op de voorziene plaats onderaan kleven. 
 
3. BINNEN DE 5 WERKDAGEN HET FORMULIER OP HET SECREATRAAT BEZORGEN (niet zelf opsturen) 
- Secretariaat KWTV:  Erik Callaerts  -  Groene Laan 34 / 301  -  2830 Willebroek 
- Een kopie van het dossier blijft altijd op het secretariaat. 
- Na het vervolledigen van het document wordt de aangifte online in het ledenbeheer ingegeven door de 

clubverantwoordelijke. Enkel dossiers van gymnasten die hun lidgeld tijdig hebben betaald worden 

behandeld. 
U ontvangt na aanvaarding van de aangifte een schrijven van de federatie met het dossiernummer, een 
formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. 

- Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld. 

 
4. NA AANGIFTE OF NA GENEZING 

- Je mag de trainingen niet hervatten voordat uw attest van genezing afgegeven werd aan uw trainer. 
- Je betaalt eerst zelf alle kosten en bezorgt deze kostenbriefjes aan uw mutualiteit. Je vraagt aan uw 

mutualiteit een attest van uitbetaling. Deze originele attesten, samen met originele attesten van het 
ziekenhuis, apothekersbriefjes, de nodige bewijzen van aankoop uit de mediotheek (samen met het 
originele voorschrift) bezorg je aan uw clubsecretaris die ze overmaakt aan de federatie. 

- De federatie handelt het dossier tot en met de schadebetaling rechtstreeks met het slachtoffer of 
ouder/voogd af. 

- Indien de kosten te hoog oplopen kan altijd een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. (vanaf € 100) 
 
BELANGRIJK :  
- Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van drie 

jaar verstreken is. Indien er na drie jaar nog geen volledige genezing is, kan een percentage “blijvende 
invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. U wordt dan uitgenodigd voor een medisch onderzoek 

vanwege de verzekeringsmaatschappij. Graag op tijd verwittigen. 

- Let op: indien er geen attest van genezing ontvangen werd, kan er niet opnieuw voor dezelfde kwetsuur 
een aangifte ingediend worden. 

- Om de huidige verzekeringspremie te kunnen behouden, werd een FRANCHISE ingesteld van € 25.  
 Dit betekent dat de kosten pas terugbetaald worden wanneer het restant, na tussenkomst van het 

ziekenfonds, meer dan € 25 bedraagt. 
- Complexe dossiers worden altijd door de verzekeringsmaatschappij behandeld. 

- Overbelasting wordt niet als sportongeval aanvaard! 
- Kledij en brillen zijn ook niet verzekerd. 
 
Alle documenten kan je ook downloaden van onze website www.kwtv.be.  
Wij wensen je een spoedig herstel en zien u graag terug op één van de volgende activiteiten 
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of problemen. 
 

 
Erik Callaerts - secretaris 
info@kwtv.be of 03/0476 44 79 39       Versie juli 2020 

Ik heb een ongeval.  Wat nu? 

http://www.kwtv.be/

