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Betreft: Informatie ongevalsaangifte 
 
 
Beste ouder(s) 
 
Uw kind had onlangs een schoolongeval. Hieronder vindt u informatie om de 
administratie hieromtrent correct af te handelen. Een aangifte omvat drie 
documenten: ongevalsverklaring, geneeskundig getuigschrift en uitgavenstaat. 
 

1. Ongevalverklaring: Dit blad bevat de gegevens van het slachtoffer en de 
gegevens van het ongeval en wordt door de school en/of de ouders ingevuld. 
Dit document dient u zo snel mogelijk terug in op school. 

2. Geneeskundig getuigschrift: Dit blad moet ingevuld worden door de 
behandelende arts. Dien dit document zo snel mogelijk terug in op school. 
Soms gebeurt het dat de school al met uw kind langs geweest is bij de dokter. 
Gelieve daar langs te gaan en de rekening te betalen.  Voor uw geval was dit 
dokter/ziekenhuis:  

3. Uitgavenstaat: U betaalt zelf de kostennota’s die door de arts, het ziekenhuis, 
de apotheek, … worden overgemaakt. U legt de nota’s van arts, ziekenhuis, … 
voor aan de mutualiteit, met de vermelding dat het gaat om een 
schoolongeval. U krijgt van hen een attest dat u bij de uitgavenstaat voegt. Niet 
terugbetaalbare kosten vult u zelf in op DEEL 2. Van die kosten voegt u ook de 
originele bewijsstukken bij de uitgavenstaat. (vb. apotheek, bril, …).  
Door u in te vullen onderaan het blad van de uitgavenstaat:  

- De naam waarop de rekening staat waarop de terugbetaling dient te 
gebeuren. 

- De gegevens van de rekening waarop de terugbetaling dient te 
gebeuren. 

- Plaats, datum en handtekening. 
Dit document en alle originele bewijsstukken dient u in op school. 

 
Voor alle vragen of het invullen kunt u steeds op school terecht. Na verloop van tijd 
krijgt u van de verzekering de kosten terugbetaald. Als dit lang duurt, verwittig de 
school! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dienst administratie 












