Wat te doen bij een sportongeval?
Indien uw zoon of dochter, uzelf als trainer of afgevaardigde, een letsel oploopt tijdens een
training of wedstrijd is het belangrijk onderstaande afspraken goed op te volgen.
1. Vraag op de club een formulier ‘Aangifte van ongeval’.
2. Neem dit formulier mee en laat door de behandelende arts het luik ‘Medisch getuigschrift’ volledig
invullen en afstempelen.
3. Bezorg dit door de arts ingevulde formulier zo snel mogelijk (uiterlijk 14 werkdagen na datum van
ongeval) aan de secretaris Jos Hermans ( Alkenstraat 128 Stevoort) of aan Karel Bogaerts (Alkenstraat
11 Stevoort)! Steeds een klever van de mutualiteit aanbrengen op de voorzijde! Deze deadline is
belangrijk daar de ongevalsaangifte slechts aanvaard wordt indien het formulier binnen de 21 dagen
na het ongeval in Brussel op het hoofdkantoor van de KBVB aanwezig is.
4. Na de ongevalsaangifte bezorgt de KBVB u een formulier ‘ontvangstbewijs’.
5. Vergeet niet om steeds, vooraleer je terug wedstrijden gaat spelen, een attest van genezing
binnen te brengen. Hierop bevestigt de dokter dat de kwetsuur genezen is en dat de speler het
voetbalspel mag hervatten vanaf een bepaalde datum. Gevolg : de kosten gemaakt na deze datum
zullen niet meer in aanmerking komen voor terugbetaling.
6. Dit formulier bezorgt u terug aan de secretaris samen met de originele afrekeningen van het
ziekenfonds waarop deze het bedrag kenbaar maakt dat het ziekenfonds zal terugbetalen en het
bedrag dat ten eigen laste valt. Na indiening van de onkostenstaat zendt de KBVB aan het
secretariaat een afrekening. Hierop laat de KBVB weten hoeveel de speler krijgt terugbetaald van de
verzekering. Dit bedrag wordt op de rekening van de club geboekt. Deze betaling geschiedt enkele
weken na de inlevering van alle rekeningen. De terugbetaling wordt daarna aan de speler/ouder
overgemaakt. De bond rekent ook per dossier éénmalig dossierkosten aan.
Belangrijk:
• De KBVB dient steeds een voorafgaandelijke toestemming te geven voorterugbetaling speciale
zorgen zoals kiné-fysio.
• Indien de KBVB bij de aangifte reeds haar toestemming geeft, wordt dit vermeld op het formulier
‘ontvangstbewijs’ in bijlage. Men vermeldt het aantal kinéprestaties dat terugbetaald zal worden en
tevens vanaf welke datum deze mogen gebeuren.
• Indien men bijkomende kinéprestaties nodig heeft, dient men een voorschrift aan de secretaris te
bezorgen die dit aanvraagt bij de KBVB.
. Je kan steeds inlichtingen vragen bij Jos Hermans (0496 554792 ) of bij Karel Bogaerts (0496
907034)

