
 

PROCEDURE 
AANGIFTE SPORTONGEVAL 

 
 

• De trainer vult het aangifteformulier in en laat het slachtoffer (of ouder/voogd bij minderjarige) het 
document ondertekenen.  

• Vervolgens kan men hiermee naar de arts of spoedgevallendienst.   
• De arts zal het medisch attest vervolledigen en ondertekenen.  
• Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder/voogd bij minderjarige) worden 

verzocht het medisch attest te ondertekenen.  
• Onderaan het medisch attest moet een vignet van het ziekenfonds aangebracht worden. 
• Bezorg de aangifte en het medisch attest binnen de 8 werkdagen na het ongeval binnen bij het 

clubsecretariaat. (bij voorkeur via mail: info@gymkh.be )  

Gym Knokke-Heist  
T.a.v. An Muyllaert 

            Dudzelestraat 28 
8300 Knokke-Heist  

• De aangifte wordt ONLINE in het LEDENBEHEER ingegeven door de clubverantwoordelijke (rubriek 
leden – ongevallen). UPLOAD van: AANGIFTE SPORTONGEVAL én MEDISCH ATTEST !! 
De papieren versie blijft op het clubsecretariaat. 
Aangiften van ongevallen tijdens sportpromotionele activiteiten (niet-leden) -> enkel per post of 
per mail (niet online).  

• Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is 
binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.  

• Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een 
officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de 
behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.  

• Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn 
mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige 
uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, 
apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het 
originelevoorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.  

• De federatie handelt, het merendeel van, de dossiers rechtstreeks verder af, tot en met de 
schadebetaling, met het slachtoffer. Complexe dossiers worden altijd door de verzekerings-
maatschappij behandeld.  

• Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.  
• Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de 

termijn van drie jaar verstreken is.  
• Indien het letsel tegen het einde van de 3 jaar niet is genezen, graag tijdig (voor het verstrijken van 

de einddatum) telefonisch contact op te nemen.  
• OPGELET: overbelasting wordt niet als sportongeval aanvaard!  

We wensen je een spoedig herstel! 
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of problemen! 
 
 
GymFed Vlaanderen, Leen Brusselmans, Tel.: 09/243.12.03, leenbrusselmans@gymfed.be  
Gym Knokke-Heist vzw, An Muyllaert, Tel.: 0474/557.429, info@gymkh.be  

 


