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Aangifte arbeidsongevallen: 
 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………... 
 
Voornaam:……………………………………………………………………................................... 
 
Datum van het ongeval:……………………………………………………………………………. 
 
Uur van het ongeval:…………………………………………………………................................ 
 
Om hoe laat heb je dit gemeld aan Baldemo: ......................................................................  
 
Op welk  uur heb je uw werk stop gelegd: …………………………………………………… 
 
SIS-kaart nummer: …………………………………………………………………………………… 
 
Ziekenfonds (kleef hier een klevertje): 
 
 
 
 
 
 
 
Aard van het arbeidsongeval: 
 
□  Arbeidsongeval  □  Ongeval op de weg naar of van het werk 
 
Plaats van het arbeidsongeval:…………………………………………………………………… 
 
Waar bevond je juist (keuken, woonkamer,….) op het ogenblik van het 
arbeidsongeval? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke taak was je op het aan het doen, toen het ongeval gebeurde? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Met opmerkingen [t1]:  

Met opmerkingen [t2]:  10 cijfers 

Met opmerkingen [t3]: Zeer belangrijk 

Met opmerkingen [t4]: Tijdens het werk 

Met opmerkingen [t5]: Adres 
Als het bij de klant thuis is moet je dit ook vermelden 
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Hoe is het ongeval precies gebeurt? (vermeld eventueel ook betrokken voorwerpen) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werden er medische zorgen verstrekt door een dokter? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat is de naam en het adres van deze dokter? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geef de datum en het uur van de medische zorgen die zijn aangebracht door een 
dokter. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werden er medische zorgen verstrekt in het ziekenhuis? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat is de naam en het adres van dit ziekenhuis? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum en uur van medische zorgen in het ziekenhuis? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Werd er een proces-verbaal opgesteld? (bij een ongeval naar of van het werk) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat is het nummer van dit proces-verbaal? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kan er iemand anders verantwoordelijk zijn voor het ongeval? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zo ja, wat zijn zijn/haar gegevens? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Waren er getuigen aanwezig? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat is de naam en het adres van deze getuigen? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Met opmerkingen [t6]: Geef alle details, beschrijf zo 
uitgebreid mogelijk 
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Waar ben je gekwetst? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat heb je juist? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn de vermoedelijke gevolgen van het arbeidsongeval? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dit moet naar waarheid ingevuld worden. 
  
Datum: 
 
 
 
 
 
Handtekening slachtoffer: Handtekening afdelingshoofd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met opmerkingen [t7]: Zo veel mogelijk uitleg en details 

Met opmerkingen [t8]: Volgens de dokter 


