VVKB verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen”
Richtlijnen voor het invullen en verzenden van het aangifteformulier

In afspraak met de Ethias moeten alle aangiften van ongevallen onder “VVKB verzekering”
nagezien en vervolledigd worden vooraleer ze naar Ethias doorgestuurd worden.
Daarom wordt het aangifteformulier na invullen, dateren en ondertekenen, dus NIET
opgestuurd naar ETHIAS (zoals op het formulier vermeld), maar per post opgestuurd naar:
VVKB – Verzekering, p/a André Couvreur, Van Hovestraat 13, 2140 Antwerpen.
De aangifte dient zo snel mogelijk opgestuurd en in elk geval binnen de 5 dagen
vanaf het ogenblik dat het ongeval zich voordeed.

Sectie C (het geneeskundig getuigschrift) bevat normaal gezien geen specifieke
medische geheimen en kan dan ook samen met Secties A en B opgestuurd worden.
Zo nodig kan het geneeskundig getuigschrift wel onder aparte gesloten enveloppe
bijgevoegd worden. In dat geval zal VVKB verzekering deze ongeopend aan Ethias bezorgen.

Hoe moet ik een ongevallen aangifte doen?
Sectie A: in te vullen, te dateren en te ondertekenen door de “clubverantwoordelijke”. Dit
is de groepsverantwoordelijke die het aangifteformulier invult (of laat invullen) en opstuurt
(of laat opsturen) naar VVKB – verzekering.
Sectie A1 – gegevens betreffende de groep en de groepsverantwoordelijke
De eerste lijn (polisnummer en tel nr) wordt NIET ingevuld.
Sectie A2 – gegevens betreffende de identiteit van het slachtoffer: volledig in te vullen.
Voor “Bezigheid van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval” zal meestal “Andere;”
van toepassing zijn met specificatie “volksdanser”, “vendelier”, …
Secties A3 tot en met A7: volledig (maar wel zo beknopt mogelijk) in te vullen.
Sectie B: volledig in te vullen, te dateren en te ondertekenen door het slachtoffer of (voor
minderjarigen) diens vertegenwoordiger (ouder, voogd).
Sectie C: in te vullen, te dateren en te ondertekenen door de behandelende geneesheer.
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Ethias – dossiernummer en verdere afhandeling.
Zodra het volledige aangifteformulier door Ethias ontvangen en verwerkt is zal het
slachtoffer of (voor minderjarigen) diens vertegenwoordiger (ouder, voogd) een Ethias
dossiernummer ontvangen. Verdere gegevens (attesten, bewijzen, onkostennota’s, en
dergelijke) die door Ethias gevraagd worden, zullen daarna door het slachtoffer (of
vertegenwoordiger) rechtstreeks naar Ethias gestuurd worden met vermelding van het
Ethias – dossiernummer.
De verdere afhandeling gebeurt zonder verdere tussenkomst van “VVKB verzekering” (tenzij
er zich specifieke problemen voordoen waarbij “VVKB verzekering” in staat is om te
bemiddelen).
In geval van problemen bij het indienen van een ongevalsaangifte of tijdens de verdere
afhandeling van het dossier, kan “VVKB – verzekering” steeds gecontacteerd worden via email naar verzekering@vvkb.org of telefonisch op nr 03 322 34 11 of 0476 47 12 17.
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