
 

 

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval 

 

CHECKLIST voor uzelf VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET 

BIJHOUDEN 

 

 

Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade 

belangrijk. Bewaar ze zorgvuldig als ze u worden toegezonden zodat u het bewijs kan 

leveren van uw schade en u snel en volledig kan vergoed worden voor uw schade.  

 

 

Om de omvang van uw schade vast te stellen, zult u verschillende in te vullen 

documenten krijgen. Hieronder een checklist met de belangrijkste documenten die u bij 

de hand moet hebben: 

 

 

 Medische documenten: rapporten, radiografieën, onderzoeksresultaten, ... maar 

ook het attest van genezing of van consolidatie van uw letsels. 

 

 

 Bewijzen van medische onkosten 

o hospitalisatie- en ambulancefacturen 

o bewijzen van terugbetaling door het ziekenfonds  

o zogenaamde "BVAC"-attesten die de apotheker u op uw vraag geeft en 

waarop de identiteit van de patiënt, de arts en het voorwerp van het 

voorschrift vermeld zijn. 

 

 Maandelijkse en jaarlijkse loonfiche of aanslagbiljetten 

 

 Verplaatsings- en administratiekosten: alle bewijsstukken 

 

 Schade aan kledij en andere: aankoopfacturen of beschrijving/foto van het 

beschadigde voorwerp  

 

‼ Bewaar de beschadigde stukken 

  

 

 

Bewaar deze documenten zorgvuldig 

 Gelieve na ontvangst de formulieren zo snel mogelijk in te vullen en terug te 

sturen.  
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Bijlage 1 
Letsels als gevolg van een ongeval 

 

Algemene inlichtingen 

 

Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief) …………/………………………/…………………………  

Datum, plaats en uur van het ongeval: ………………………………………………………………………………..……………… 

 

1. Gegevens van het slachtoffer 
 
 
Naam en voorna(a)m(en):…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: …………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
Telefoon thuis: ………………………………………………………… GSM: …………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
Bankrekeningnummer: BE…………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
 

2. Gegevens van de persoon die de aangifte doet (als deze niet het 

slachtoffer is) 
 

 

Naam en voorna(a)m(en): ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon thuis: ………………………………………………………… GSM: …………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Link met het slachtoffer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3. Gezinssituatie van het slachtoffer 
 

 

Burgerlijke staat:  vrijgezel - gehuwd – feitelijk samenwonend – wettelijk samenwonend 

- weduwe/weduwnaar - feitelijk gescheiden - gescheiden* 

 

Naam van de echtgeno(o)t(e)/partner: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: ………/………/……… 
 
Beroepssituatie van de echtgen(o)ot(e)/partner: 
 

□ voltijds 
 

□ deeltijds: …………… uren/week 
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Samenstelling van het gezin van het slachtoffer:   
 Naam,  Geboortedatum  Ten laste  Inwonend/samenwonend 
 voornaam         

Echtgeno(o)t(e)/    □ ja □ neen  □ ja □ neen 

partner:         

          
Kind(eren)    □ ja □ neen  □ ja □ neen 

          

     □ ja □ neen  □ ja □ neen 
          

     □ ja □ neen  □ ja □ neen 
          

     □ ja □ neen  □ ja □ neen 
          

     □ ja □ neen  □ ja □ neen 
          

Ouder(s)    □ ja □ neen  □ ja □ neen 
          

     □ ja □ neen  □ ja □ neen 
         

Bestaat er een verwantschap of andere band met de dader(s) van het ongeval?   □ ja □ neen 
 
Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

4. Beroepssituatie van het slachtoffer 
 

 

Leed het slachtoffer een inkomensverlies als gevolg van het ongeval? □ ja □ neen 
 
 
Zo ja, voeg dan het bewijs van het inkomen van de maand vóór het ongeval bij (bv. loonfiche).  

 

Beroepssituatie op het  Aankruisen  Sinds 

ogenblik van het ongeval     
     

Arbeider  □   
     

Bediende  □   
     

Ambtenaar/militair     

- statutair  □   

- contractueel  □   
     

Zelfstandige  □   
     

Student/kind  □   
     

Gepensioneerde  □   
     

Bruggepensioneerde  □   
     

Werkzoekende  □   
     

Ten laste van het ziekenfonds  □   
     

Ten laste van het OCMW  □   
     

Zonder beroep  □   
     

Overige  □   
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Als het slachtoffer werknemer is: 
 
 
Naam en adres van de werkgever: 

.........................................................................................  
 
 

Stelsel  Voltijds  Deeltijds   

       

Aantal uren/       

week       
       

       

Loon  Bruto  Belastbaar  Netto 
       

Per uur       
       

Maandelijks       
       

Jaarlijks       
        

 

Andere voordelen (premies, 13de maand, maaltijdcheques, ...): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Als het slachtoffer zelfstandige is: in □ hoofdberoep □ bijberoep  
 
 

  Aankruisen  Belastbare winsten  Bedrag van de vaste 

      kosten 

       

Bedrijfsleider van een  □     

vennootschap       
       

Eenmansbedrijf  □     
       

Zelfstandige actief als  □     

natuurlijk persoon       

       

Voeg het aanslagbiljet van de afgelopen drie jaren bij. 
KBO-nummer: ……………………………………………………………. 

 

 

Als het slachtoffer student is: 
 
Naam van de school: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Aard en duur van de studies: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Schooljaar op het ogenblik van het ongeval: ……………………………………………………………………………………. 
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5. Omstandigheden van het ongeval 
 
 
Gebeurde het ongeval: 
 

□ op het werk of op de weg van/naar het werk? 
 

□ in het schoolse kader of op de weg van/naar de school? 
 

□ in het kader van het privéleven? 
 

 

Wanneer het gaat om een ongeval op het werk of op de weg van/naar het werk: 
 

Naam en adres van de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van het slachtoffer: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Wanneer het gaat om een ongeval in het schoolse kader of op de weg van/naar de school:  

Adres van de school en naam en adres van de verzekeraar van de school: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Zijn er getuigen van het ongeval? □ ja □ neen 
 

Zo ja, wat is hun identiteit (naam, voornaam en adres): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Gaat het om een ongeval met een fiets of een elektrische fiets? □ ja □ nee 
 

Zo ja, wat is het merk en het type: ………………………………………………………………………………………………. 
 

Zo ja, verplaatst deze zich op autonome wijze aan een snelheid van meer dan 25 km / u? 

□ ja □ nee 

 
Gaat het om een ongeval met een elektrisch verplaatsingstoestel (segway, hoverboard, 

monowheel, ...)? □ ja □ nee 

Zo ja, wat is het merk en het type: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Zo ja, verplaatst deze zich op autonome wijze aan een snelheid van meer dan 25 km / u? 

□ ja □ nee 
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6. Materiële gevolgen van het ongeval 

 
Beschrijving van de schade aan andere voorwerpen dan het voertuig.  

Voeg alle rechtvaardigingsstukken (aankoopbewijs, foto’s) bij en bewaar de beschadigde 

voorwerpen. 
 
 

Voorwerp Beschrijving van de schade Datum van aankoop Aankoopbedrag 

(schatting) 

    

    

    

    

    

 

7. Lichamelijke gevolgen van het ongeval 

 

Aard van de letsels: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bent u opgenomen in het ziekenhuis naar aanleiding van het ongeval? □ ja □ neen 

Naam van de huisarts en/of het ziekenhuis: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In geval van hospitalisatie: datum opname: ………/………/………         Datum ontslag: ………/………/……… 

Was het slachtoffer volledig arbeidsongeschikt?  □ ja  □ neen 

Zo ja, van ………/………/……… tot ………/………/……… 

Volgt het slachtoffer nog een behandeling? □ ja □ neen 

Is het slachtoffer volledig genezen?  □ ja  □ neen 

Zo ja, sinds ………/………/………… 

 

Voeg het document "Door de arts in te vullen medisch attest" bij. 



 

6 

 

8. Tussenkomst van instellingen of verzekeraars 

 

Over welke verzekeringen en dekkingen beschikt het slachtoffer? Preciseer in de tabel hieronder. 

 Naam verzekeraar referentie 

Arbeidsongevallenverzekering   

Verzekeraar BA Auto   

Verzekeraar medische kosten   

Hospitalisatieverzekeraar   

Bestuurdersverzekeraar   

Ongevallenverzekeraar 

individueel 

  

Verzekeraar gewaarborgd 

inkomen 

  

Verzekeraar materiële schade   

Reisverzekeraar   

OCMW   

Andere   

 

Ziekenfonds (hier briefje kleven): 
 

Heeft het slachtoffer een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid privéleven/familiale 
 □ ja  □ neen 

Hebt u een rechtsbijstandsverzekeraar? □ ja □ neen 

 

9. Opmerkingen 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze vragenlijst is niet exhaustief. Gelieve alle andere nuttige of noodzakelijke 

inlichtingen betreffende uw ongeval mee te delen. 

 



 

7 

Bijlage 2 Referte dossier D.A.S.: ……./………………/…………… 

 

Toestemming voor verwerking van gezondheidsgegevens 
 

Aan de hand van dit document vraagt NV D.A.S. Belgische 

Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij (“D.A.S.”) uw toestemming voor de 

verwerking van uw gezondheidsgegevens voor de hieronder nader omschreven 

doeleinden. D.A.S. is de verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. deze gegevensverwerking. 

 

Uw gezondheidsgegevens worden verwerkt in het kader van schadebeheer, in het 

bijzonder voor de vaststelling en de evaluatie van de lichamelijke schade en/of de 

gezondheidstoestand van u als verzekerde of de persoon die u vertegenwoordigt teneinde 

u te kunnen bijstaan en zo nodig een vordering in te stellen.  

 

Alleen in het kader van de bovenvermelde doeleinden kunnen deze gegevens, indien 

nodig, meegedeeld worden aan andere verzekeringsondernemingen die betrokken zijn bij 

de vergoeding van de lichamelijke schade van u als verzekerde of de persoon die u 

vertegenwoordigt, aan de vertegenwoordiger in België of correspondent in het 

buitenland, de betrokken (her)verzekeraar(s), schaderegelingsbureau(s), expert(en), 

advoca(a)t(en), een technisch adviseur(s), verzekeringstussenperso(o)n(en) van de 

verzekerde of de persoon die hij vertegenwoordigt en, meer algemeen, aan iedere 

persoon of entiteit die een vordering/verhaal instelt of tegen wie een vordering/verhaal 

ingesteld wordt in verband met de hierboven bedoelde lichamelijke schade en/of 

gezondheidstoestand. Deze gegevensverwerking kadert in de overeenkomst 

rechtsbijstand (RB) en de verplichtingen die eruit voortvloeien om de belangen van u als 

verzekerde te behartigen (RB). 

 

Uw gezondheidsgegevens worden niet langer verwerkt of bewaard dan nodig voor de 

bovenvermelde doeleinden, in het bijzonder gedurende de periode die noodzakelijk is 

voor de behandeling van het schadegeval vermeerderd met de verjaringstermijn. 

 

Uw gezondheidsgegevens worden bovendien met de grootste discretie verwerkt en 

uitsluitend door hiertoe gemachtigde personen binnen D.A.S. die door een wettelijke, 

statutaire dan wel contractuele verplichting ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk 

karakter van uw gegevens in acht te nemen. Onze schadebeheerders duiden ook telkens 

aan of in een bepaald dossier gezondheidsgegevens worden verwerkt in het kader van 

lichamelijke schade. Er wordt verhinderd dat het dossier met gezondheidsgegevens te 

raadplegen is door derden. Ook commerciële vertegenwoordigers, 

verzekeringstussenpersonen en experten hebben slechts een beperkte toegang tot het 

dossier. Enkel onze gemachtigde schadebeheerders hebben toegang tot het volledige 

dossier met gezondheidsgegevens. Op uw vraag kan het dossier ook intern als 

vertrouwelijk worden aangeduid in welk geval het dossier en de gegevens niet zichtbaar 

zullen zijn voor de verzekeringstussenpersoon of voor commerciële vertegenwoordigers 

of experts.  

 

Binnen de grenzen zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft 

u het recht op toegang tot, inzage in en rechtzetting van uw persoonsgegevens. Tevens 

hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen richt u zich tot: D.A.S, t.a.v de Data Protection 

Officer, Koning Albert II laan 7, 1210 Brussel, privacy@das.be.U heeft daarnaast het 

recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 

35, 1000 Brussel (T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). Voor meer 

informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen door D.A.S. kunt u 

onze privacyverklaring raadplegen: https://www.das.be/nl/privacy 

mailto:privacy@das.be
mailto:contact@apd-gba.be
https://www.das.be/nl/privacy
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Uw toestemming:  
 
Door onderstaande vakjes aan te vinken: 

☐ geeft de ondergetekende aan D.A.S. de toestemming voor de verwerking van diens 

gezondheidsgegevens of die van de persoon die die vertegenwoordigt wanneer die 

noodzakelijk zijn voor het beheer van het schadegeval in kwestie en voor de op p.1, 

tweede alinea hierboven vermelde doeleinden.  

☐ geeft de ondergetekende aan D.A.S. de toestemming voor de doorgifte van diens 

gezondheidsgegevens of die van de persoon die die vertegenwoordigt aan de personen 

vermeld hierboven op p. 1, derde alinea. 

☐ stemt de ondergetekende ermee in dat diens gezondheidsgegevens of die van de 

persoon die die vertegenwoordigt mag worden overgemaakt aan diens tussenpersoon of 

aan de tussenpersoon van de persoon die die vertegenwoordigt.  

☐ geeft de ondergetekende - in het kader van de Wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt (artikel 8) - aan D.A.S. diens toestemming om bij 

derde betrokken partijen, o.m. de behandelende geneesheren, de 

verzekeringsondernemingen en hun raadsdokters, diens gezondheidsgegevens, 

patiëntendossier en/of (medische) verslagen in het kader van een éénzijdig en/of 

tegensprekelijk onderzoek integraal op te vragen. Dit in het kader van een vlot, praktisch 

en efficiënt beheer en de afhandeling van de burgerlijke belangen ten gevolge van het 

schadegeval in kwestie. 

 

U hebt het recht om uw toestemming te weigeren of te allen tijde terug in te 

trekken. Het recht op intrekking van uw toestemming geldt evenwel enkel voor de 

toekomst, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis 

van de toestemming voor de intrekking daarvan en voor zover u daar geen misbruik van 

maakt. Indien u evenwel dit toestemmingsformulier niet of niet volledig invult, zal het 

voor D.A.S. onmogelijk zijn om uw belangen als verzekerde waar te nemen of om tot 

vergoeding over te gaan aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overeenkomst rechtsbijstand (RB). Indien wij uw toestemming niet hebben voor de 

verwerking van uw gezondheidsgegevens en de verwerking niet kan worden gesteund op 

een andere wettelijke basis dan uw toestemming, dan kan dat dus gevolgen hebben voor 

het schadebeheer. 

 

Voor akkoord: 

Naam en voorna(a)m(en) van de ondergetekende……………………….……………………………………… 

 

Hoedanigheid (zelf slachtoffer, voor iemand anders bv. 

minderjarige,..)….................................................................................................... 

 

 

Opgemaakt te ……………op…… /.……/ ……….    Handtekening 
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Bijlage 3 

In te vullen door uw arts 

MEDISCH ATTEST 

 

De ondergetekende, dokter in de geneeskunde,………………………………………………………………………………….. 

verklaart dat: 

Naam en voornaam:………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

het slachtoffer geworden is van een ongeval op (datum)………/………/……… te (plaats) ……….……………… 

 

Gevolgen van het ongeval 

▪ Eerste raadpleging in verband met het ongeval (datum en uur): ………………………………………… 

▪ Beschrijving van de aard van de kwetsuren: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Is het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen  □ ja □ neen 

Zo ja, van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen 

▪ Het slachtoffer is  □ nog in behandeling 

  □ genezen sinds………/………/………  

▪ Is het slachtoffer tijdelijk ongeschikt om zijn/haar dagelijkse taken uit te oefenen (werk, 

studies, huishoudelijke taken,...)?   □ ja  □ neen 

Zo ja,  

a)periodes en percentages van persoonlijke ongeschiktheid:  

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

 

b)periodes en percentages van huishoudelijke ongeschiktheid : 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

 

 c)periodes en percentages van economische ongeschiktheid: 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 

van ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen tegen ……… % 
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▪ Zal het slachtoffer volledig herstellen? □ ja □ neen 

Zo ja, op (datum) ………/………/……… 

Zo nee, wat is de inschatting van de blijvende ongeschiktheid? …….% 

▪ Bijkomende inlichtingen: …………………………………….………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opgemaakt op (datum): ...../...../.........  

Te………………………………………………………  Handtekening en stempel van de arts 

 

      …………………………………………………………….. 
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Bijlage 4 

In te vullen door uw werkgever of uw sociaal secretariaat 

 

ATTEST INKOMENSVERLIES 

 

Referte dossier:…………………/…………………………/………………………………………………………………………………………. 

Datum van het ongeval:........................................................................................................ 

Plaats van het ongeval:......................................................................................................... 

 

De ondergetekende (werkgever/sociaal secretariaat) 

Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

verklaart dat : 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

1) voor hem werkt als ARBEIDER/BEDIENDE/AMBTENAAR (schrappen wat niet past) en het 

slachtoffer geweest is van een ongeval met als gevolg 

 een totale ongeschiktheid van (datum) ………/………/……… tot ………/………/……… inbegrepen 

 een gedeeltelijke ongeschiktheid van ....%  van(datum) ………/………/……… tot 

………/………/……… inbegrepen  

 een werkhervatting sinds ....../...../......  

 

2) een netto-inkomen zou ontvangen hebben van ..........euro, mocht hij/zij geen 

arbeidsongeschiktheid ondergaan hebben tijdens deze periode 

 

3) ten gevolge van de aan het ongeval te wijten arbeidsongeschiktheid een netto gewaarborgd 

inkomen (wekelijks/maandelijks) van 

(bedrag) ……………………………. euro ontvangen heeft van (datum) …/…./………tot en met …/…./……  

(bedrag) …………………………….. euro ontvangen heeft van (datum) …/…./…… tot en met …/…./……  

(bedrag) …………………………….. euro ontvangen heeft van (datum) …/…./…… tot en met …/…./……  

(bedrag) …………………………….. euro ontvangen heeft van (datum) …/…./…… tot en met …/…./…… 

 

4) Ten gevolge van de aan het ongeval te wijten arbeidsongeschiktheid heeft, lijdt hij een verlies 

van (bedrag)…… euro aan maaltijdcheques, premies, … 

 

Opgemaakt op (datum): ...../...../.........  

Te ……………………………… 

Handtekening en stempel van de werkgever/sociaal secretariaat 
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Bijlage 5 

 

ATTEST KOSTEN VOOR VERPLAATSING EN PARKING 

 

Referte dossier:……………/………………………………/………………………………………………………………………………….….. 

Datum van het ongeval:........................................................................................................ 

Plaats van het ongeval:......................................................................................................... 

Naam en voornaam van het slachtoffer:................................................................................... 

 

Stuk 
nr. 

Datum Reden en plaats van de 
verplaatsing 

Aantal km als 
verplaatsing met 
de auto 
(heen en terug) 

Kosten 
openbaar 
vervoer en 
parkingkosten  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

Belangrijk: alle stukken nummeren en bijvoegen (parkingticket, treinticket of ander 

openbaar vervoer, attest van raadpleging,... en alle documenten die uw verplaatsing 

bewijzen) 

 

 


