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1. Mogen	  oude	  aangifte-‐documenten	  nog	  gebruikt	  worden?	  
Neen,	  onze	  verzekeringsmaatschappij	  Ethias	  houdt	  er	  aan	  de	  recente	  documenten	  te	  gebruiken.	  
Gelieve	  de	  oude	  documenten	  te	  vernietigen	  en	  de	  nieuwe	  te	  gebruiken	  (download	  hier	  het	  nieuwe	  
formulier)	  

	  

2. Mijn	  bril/turnpakje	  is	  stuk	  na	  een	  ongeval;	  	  wordt	  dit	  vergoed? 
Neen,	  een	  bril	  (ook	  niet	  voor	  een	  speciale	  sportbril),	  een	  turnpakje	  of	  eender	  welk	  persoonlijk	  bezit	  
wordt	  vergoed	  via	  de	  sportongevallenpolis.	  

	  

3. Wordt	  er	  kilometervergoeding	  gegeven	  om	  naar	  de	  kliniek,	  arts,	  kine	  te	  gaan?	  
Kilometervergoeding	  bedraagt	  €	  0,25/km	  met	  een	  minimum	  van	  5	  km	  enkel	  +	  gestaafd	  ahv	  
uittreksels	  mutualiteit	  arts/kine/ziekenhuis.	  

Langere	  afstanden	  moeten	  gestaafd	  worden	  ahv	  een	  medisch	  verslag	  voor	  de	  noodzaak	  ervan	  (vb	  
een	  gymnast	  uit	  Gent	  moet	  naar	  een	  kine	  in	  Hasselt	  ...)	  	  

	  

4. Worden	  de	  kosten	  van	  ziekenvervoer	  vergoed?	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  komt	  de	  mutualiteit	  voor	  50%	  tussen;	  de	  andere	  50%	  worden	  vergoed	  door	  de	  
verzekering	  

Indien	  er	  geen	  tussenkomst	  is	  van	  de	  mutualiteit	  (gestaafd	  ahv	  een	  bewijsstuk)	  worden	  deze	  kosten	  
volledig	  op	  de	  verzekering	  genomen.	  

	  

5. Een	  behandeling	  met	  osteopathie	  /	  acupunctuur	  	  wordt	  nog	  steeds	  niet	  erkend	  door	  het	  RIZIV;	  
worden	  deze	  dan	  wel	  terugbetaald?	  

Deze	  worden	  terugbetaald,	  maar	  hoeveel	  is	  afhankelijk	  per	  mutualiteit	  waar	  je	  bent	  aangesloten:	  

Normaal	  gezien	  wordt	  er	  per	  jaar	  5x	  terugbetaald	  door	  de	  mutualiteit,	  de	  supplementen	  worden	  
door	  de	  verzekering	  vergoed	  (tot	  max	  van	  €	  625)	  

Indien	  meer	  nodig	  is	  wordt	  een	  voorschrift	  van	  de	  behandelende	  arts	  gevraagd	  en	  een	  bewijsstuk	  
van	  de	  mutualiteit	  dat	  zij	  niet	  meer	  tussenkomen.	  
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6. Mijn	  zoon/dochter	  lijdt	  aan	  een	  bepaald	  syndroom	  (vb	  Larsen-‐syndroom	  of	  hypermobiliteit)	  en	  

heeft	  een	  ongeval,	  wat	  nu?	  
Ongevallen	  ingevolge	  het	  syndroom	  zijn	  verzekerd,	  de	  behandeling	  van	  het	  syndroom	  op	  zich	  niet.	  
	  
	  

7. Wie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  gymnasten	  voor	  en	  na	  een	  training?	  
Het	  is	  zeer	  moeilijk	  (en	  in	  bep.	  situaties	  ook	  niet	  aan	  ons	  maar	  aan	  de	  rechter)	  om	  te	  oordelen	  over	  
de	  aansprakelijkheid.	  
Duidelijk	  afspraken	  hieromtrent	  dienen	  best	  beschreven	  te	  worden	  in	  een/het	  clubreglement	  en	  
meegedeeld	  aan	  de	  ouders	  bij	  inschrijving.	  
Indien	  een	  club,	  een	  verzekerd	  lid	  of	  vrijwilliger	  betrokken	  geraakt	  in	  een	  discussie	  over	  
aansprakelijkheid,	  zal	  Ethias	  deze	  verdedigen	  en	  de	  eventuele	  aansprakelijkheid	  ter	  hunne	  laste	  
nemen!	  
	  
	  

8. Ouders	  die	  hun	  kinderen	  en	  andere	  gymnasten	  naar	  de	  training	  brengen	  en	  een	  ongeval	  
hebben,	  zijn	  deze	  verzekerd?	  

De	  bestuurderspolis	  	  en	  de	  verzekering	  inzittende	  van	  diegene	  die	  rijdt	  wordt	  hiervoor	  
aangesproken;	  de	  lichamelijke	  schade	  van	  de	  gymnasten	  is	  wel	  verzekerd	  (op	  weg	  van	  en	  naar	  met	  
eender	  welk	  vervoersmiddel).	  

	  

9. Onze	  gymnasten	  gaan	  naar	  het	  buitenland	  op	  stage/wedstrijd/demo;	  zijn	  zij	  daar	  ook	  
verzekerd?	  

Voor	  de	  lichamelijke	  schade	  zijn	  zij	  daar	  ook	  verzekerd;	  best	  is	  om	  even	  na	  te	  gaan	  op	  uw	  mutualiteit	  
of	  zij	  de	  kosten	  van	  repatriëring	  op	  zich	  nemen.	  Indien	  niet	  kan	  je	  de	  polis	  Ethias	  assistance	  clubs	  
gebruiken.	  

	  

10. De	  polis	  brand	  en	  Contractuele	  aansprakelijkheid,	  geldt	  deze	  ook	  voor	  lokalen	  in	  het	  
buitenland	  waar	  de	  gymnasten	  op	  stage	  gaan?	  

Brand	  niet,	  Contractuele	  aansprakelijkheid	  wel.	  

	  

11. Ik	  wil	  kosten	  opsturen,	  maar	  vind	  nergens	  het	  dossiernummer	  Ethias?	  
Een	  dossiernummer	  Ethias	  wordt	  pas	  opgemaakt	  indien	  er	  kosten	  binnenkomen;	  je	  vindt	  dan	  én	  het	  
dossiernummer	  Ethias	  én	  het	  dossiernummer	  Gymfed	  in	  de	  linker	  bovenhoek	  van	  ons	  schrijven	  
hoeveel	  kosten	  er	  zullen	  vergoed	  worden.	  

	  

12. Wanneer	  worden	  de	  uitbetalingen	  van	  de	  dossiers	  verricht?	  
De	  uitbetalingen	  worden	  aan	  de	  boekhouding	  doorgegeven	  rond	  elke	  1st	  en	  15de	  van	  de	  maand;	  
enkele	  dagen	  later	  staat	  het	  geld	  op	  je	  rekening.	  
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13. Is	  een	  genezingsattest	  noodzakelijk?	  
Ofwel	  wordt	  een	  dossier	  automatisch	  afgesloten	  na	  een	  tijdsperiode	  van	  3	  jaar,	  ofwel	  dien	  je	  best	  
een	  genezingsattest	  in.	  

Voorbeeld:	  je	  hebt	  een	  trauma	  aan	  je	  knie	  opgelopen;	  van	  de	  dokter	  mag	  je	  terug	  gaan	  trainen	  (maar	  
je	  laat	  ons	  dit	  niet	  weten).	  Na	  enkele	  dagen/weken	  zak	  je	  terug	  door	  je	  knie	  …	  de	  kosten	  van	  deze	  
tweede	  zelfde	  blessure	  zal	  je	  niet	  kunnen	  recupereren	  vermits	  je	  de	  verzekering	  niet	  hebt	  laten	  
weten	  dat	  je	  van	  je	  arts	  terug	  mocht	  trainen.	  

	  

	  

	  

	  


