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Typedocumenten Lichamelijke schade 

Gebruikershandleiding 
 
 

 
Ik ben slachtoffer of een nabestaande van een slachtoffer. Hoe krijg ik deze 
documenten? 
 

- De verzekeraar zal ze jou bezorgen naargelang de omstandigheden (letsel of 
overlijden) en, eventueel, naargelang van de evolutie van je gezondheidstoestand 
als je zelf het slachtoffer bent. Je krijgt ze dus niet allemaal tegelijk bezorgd; 
 

-  Op deze documenten staat het logo van de verzekeraar die ze stuurt, en het 
referentienummer van het dossier van de verzekeraar die ze stuurt;  
 

- Je krijgt de documenten samen met een begeleidende brief. Daarin legt de 
verzekeraar uit hoe deze typedocumenten gebruikt moeten worden. De 
verzekeraar zal je hierin ook vragen om: : 

 
o een kopie te nemen van de documenten die je ingevuld hebt; 
o het dossiernummer bij te houden dat de verzekeraar die de inlichtingen 

vraagt meedeelt; 
o aan een latere verzekeraar mee te delen dat je de documenten al ingevuld 

hebt. 
 

Heb je de documenten al ingevuld en aan een andere verzekeraar bezorgd? Dan 
moet je de ontvangen documenten niet opnieuw invullen. Het volstaat om te laten 
weten welke verzekeraar de documenten in zijn bezit heeft en onder welk 
dossiernummer dat is.  

 
 
Verzending van deze documenten onder verzekeraars 

 
De verzekeraars verbinden zich ertoe, wanneer ze de identiteit van de andere betrokken 
verzekeraar kennen, elkaar op de hoogte te houden, dit wil zeggen: 
 

- die verzekeraar ervan op de hoogte brengen dat dat hij het slachtoffer de 
vragenlijst toezendt/heeft toegezonden; 
 

- die verzekeraar alle door het slachtoffer ingevulde typedocumenten te bezorgen. 
 
Meer in het bijzonder wordt er overeengekomen dat: 
 

- de rechtsbijstandsverzekeraar de typedocumenten aan het slachtoffer richt en de 
aansprakelijkheidsverzekeraar verwittigt zodra hij diens identiteit kent; 
 

- de aansprakelijkheidsverzekeraar eveneens de typedocumenten bezorgt als hij dat 
opportuun acht en  in dat geval de rechtsbijstandsverzekeraar verwittigt zodra hij 
zijn identiteit kent; 
 

- wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar de ingevulde typedocumenten ontvangt, 
hij ze naar de aansprakelijkheidsverzekeraar verzendt; 
 

- de aansprakelijkheidsverzekeraar de ingevulde typedocumenten alleen op diens 
vraag aan de rechtsbijstandsverzekeraar bezorgt. 
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