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Aangifte van ongeval:   

INLICHTINGENBLAD 

 
Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval. 

Zorg ervoor dat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ en het bijhorende document 

‘Aangifte van ongeval – inlichtingenblad’ hebt voor je naar de dokter gaat. 

 

Alle trainers/afgevaardigden kunnen je dit formulier bezorgen (te vinden op de club) of je 

kan deze formulieren downloaden op onze jeugdsite.  

 

Informeer goed of een aangifte bij de voetbalbond nodig is, want een aangifte heeft tot 

gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Minstens 

3 weken.  

 

 

Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter.  

De rubriek ‘Medisch getuigschrift’ op de achterkant van het formulier dient door een 

dokter ingevuld te worden. Een medisch attest van de spoeddienst geldt hiervoor ook.  

 

Belangrijke opmerking i.v.m. de kinesitherapeutische behandelingen:  

Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende 

dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voetbalbond zal enkel 

overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen.  

Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze 

weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks 

behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door de voetbalbond, zo niet 

zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden. 

 

Zie ook onderaan bij ‘nog enkele belangrijke punten’. 

 

!!! NIEUW !!! Het document ‘Aangifte van ongeval’ moet op de voorkant rechts 

onderaan ondertekend worden door slachtoffer of ouders (voor kinderen van 

minder dan 13 jaar) – in het kader van de wet op de privacy. 

 

 

Stap 3: Bezorg het formulier aan de ‘verantwoordelijke verzekeringen’ van de 

club.  

Bezorg beide formulieren ingevuld en vergezeld van een klevertje van de mutualiteit 

binnen de week aan Ronny Beck.  

Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de voetbalbond. 

Zo niet zal het dossier niet aanvaard worden.   
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Stap 4: Het attest van genezing en originele terugbetalingsoverzichten   

Na aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier ‘attest van genezing’. Na 

volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. 

 

Tevens verzamel je alle originele facturen die te maken hebben met dit voetbalongeval of 

vraag je aan het ziekenfonds een origineel terugbetalingsoverzicht van de gemaakte 

onkosten.  

Bezorg al deze documenten aan de ‘verantwoordelijke verzekeringen’ (Ronny Beck), hij 

zorgt voor de verdere afhandeling.  

 

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er 

zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit 

nieuwe letsel nooit verzekerd zijn.  

Alle tussenkomsten door de voetbalbond worden gestopt vanaf de datum van herneming 

van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de 

geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport. (zie 10 stappen plan) 

Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een 

ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij de voetbalbond is 

toegekomen.  

  

 

Stap 5: de terugbetaling 

Na het indienen van alle documenten betreffende gemaakte kosten, ontvangt de club het 

document ‘detail van tegemoetkoming van de voetbalbond’. Dit omvat een overzicht van 

de terugbetaling door de KBVB.  

De club zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag 

doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler.  

 

 

Nog enkele belangrijke punten: 

• Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief 

(supplementen voor een eenpersoonskamer/tweepersoonskamer of speciaal gips e.d. zijn 

bijvoorbeeld zijn ten laste van de speler). 

• Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur 

krukken,..) is er eveneens geen tegemoetkoming. 

• De KBVB rekent een bepaald bedrag aan franchise per dossier dat aanleiding geeft tot 

een terugbetaling (jaarlijkse index aanpassing).  

• De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of 

van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een 

‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar 

de KBVB. Wanneer de voetbalbond een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt 

gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen 

tussenkomst voorzien. 

• De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden 

vergoed voor 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een 

maximum van € 125 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een 

medisch attest is vereist. 

• Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt komen uit een 

solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door clubs en spelers te veel misbruik werd 

gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een 

Solidariteitsfonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die 

men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. 

Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij 

een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij 

van uw hospitalisatieverzekering. 

• De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan 

bij politie (bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd). 
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Aangifte van ongeval:   

INLICHTINGENBLAD 
 

 

 

Wat moet je doen:  

- Dit inlichtingenblad (persoonlijke gegevens en gegevens van het 
ongeval) zelf en volledig invullen. 

 
- Officiële document ‘Aangifte van ongeval’ enkel aan de achterkant 

laten invullen door de dokter (medisch attest van spoeddienst geldt 
ook). 

 
- NIEUW !!!: document ‘Aangifte van ongeval’ moet op de voorkant 

rechts onderaan ondertekend worden door slachtoffer of ouders 
(voor kinderen van minder dan 13 jaar) – in het kader van de wet 

op de privacy.  
 

Zie ook Bondsreglement Voetbal, titel 21 ‘De Verzekeringen’.  
 

 

 

BELANGRIJK: 

Gelieve een klevertje van het ziekenfonds bij  

deze aangifte te voegen a.u.b. ! 

 

Dit formulier, samen met de ongevalaangifte en het klevertje van het 

ziekenfonds, binnen de 3 dagen na het ongeval terugbezorgen aan: 

- Ronny Beck (telefoonnummer: 0486 505 464) 
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Persoonlijke gegevens: 

Naam:  ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………… 

Officieel adres: ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 

Statuut:  student / werkende (gelieve te omcirkelen wat van toepassing is)  

Werkgever:  ……………………………………………………………………………………… 

Ploeg:   U……… / Beloften / Eerste ploeg 

GSM nummer: ………………………………………………………………………………………  

Bankrekeningnummer voor terugbetaling:  

   ……………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens van het ongeval: 

Datum ongeval: ……………………………………………………………………………………… 

Uur ongeval:  ……………………………………………………………………………………… 

Soort:  officiële wedstrijd / vriendschappelijke wedstrijd / 

toernooi / training / andere (gelieve te omcirkelen wat van 

toepassing is)  

Indien wedstrijd, welke: ………………………………………………………………….. 

Omstandigheden van het ongeval: 

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

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

 
 

Klevertje van het ziekenfonds 
 
 

 


