
Wat te doen bij een sportongeval?  
Stap 1:  

1. De speler consulteert ZO VLUG MOGELIJK na het oplopen van de blessure een 

dokter. Hij neemt daarbij het formulier “Aangifte van ongeval” en een 
kleefbriefje van het ziekenfonds mee.  

o De arts vult de zijde "Medisch getuigschrift" in.  
o De arts zet, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, 

“JA” bij “tussenkomst kinesitherapeut” en aantal beurten “9”. Gebeurt dit 
niet, kan kiné enkel NA latere toelating van de bond. Ook verlenging en 
meer beurten moeten tijdig worden aangevraagd, met kopie van 
voorschrift aan de secretaris Rudy Boels. Kiné-beurten VOOR de datum 
van toelating door de bond worden niet vergoed. Ook niet bij minder dan 
15 dagen sportinactiviteit en NA het hernemen hiervan.  

2. De speler bezorgt dit formulier zo vlug mogelijk (SAMEN MET EEN PERSOONLIJK 

KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT) aan de secretaris, eventueel via een 

andere verantwoordelijke en de secretaris moet nog de tijd moet hebben om het 

op te sturen aan de bevoegde diensten. Het document moet binnen de 21 dagen 

toekomen bij de bevoegde instanties.  
3. Diegenen die een beroep uitoefenen, moeten hun juist beroep, naam en adres 

werkgever ook doorgeven aan de secretaris of zelf invullen op de juiste plaats 

op de aangifte. Ook de omstandigheden en gegevens van plaats en tijd van het 
ongeval moeten worden aangevuld, de secretaris kent die niet !  

4. De secretaris/gerechtigd correspondent stuurt het volledig ingevulde document 
naar de Voetbal Vlaanderen/KBVB, dienst Sportongevallen, te Brussel. 

 

 
Stap 2:  

1. Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtigd correspondent van de bond 

een ontvangstbewijs met registratienummer, tevens geneeskundig getuigschrift 
van herstel/genezing, hij bezorgt dit origineel aan de speler via … .  

2. Dit getuigschrift van herstel dient bij hernemen van de sportactiviteiten en/of 

genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.  
3. De speler/ouders bezorgen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken 

voor de tussenkomst (o.a. de originele uittreksel/kwijtschriften van tussenkomst 

van de mutualiteit, facturen apotheker – kasticket onvoldoende) aan de 

secretaris.  
4. Deze stuurt alles naar de VV/KBVB. Pas na het registreren van dit getuigschrift, 

wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. een geblesseerde 

speler mag - indien een dossier sportongeval werd opgestart - pas 

opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het getuigschrift van 

herneming werd opgestuurd naar VV/KBVB en vanaf de hierop vermelde 
datum van herneming.  

5. ALLE TERUGBETALINGEN VERVALLEN VANAF HERNEMEN VAN DE 
ACTIVITEIT – OOK KINE-BEURTEN  
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Stap 3: 
 

 

1. Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van K. 

Hove Sport gestort, ongeveer een maand nadat eerst een kwijtschrift van de 

tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent werd bezorgd.  
2. De speler ontvangt dit bedrag door middel van overschrijving op de 

bankrekening (rekeningnummer eerst door te geven aan Voorzitter-
schatbewaarder Eric Serrien en/of secretaris Rudy Boels). Het FSF houdt bij elk 
voetbalongeval automatisch een vast forfaitair bedrag af voor administratieve 

kosten, momenteel ongeveer € 11,00. 

 

Te onthouden: 

 

1. De kosten van de behandeling (dokter, kinesist, …) worden slechts terugbetaald 

na toestemming van de dienst Sportongevallen van VV. Het formulier "Aangifte 
van een ongeval" moet m.a.w. ZEKER binnen de 21 dagen (poststempel geldt!) 

worden opgestuurd.  
2. Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald (bvb. Geen 

éénpersoonskamer !)  
3. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten (een 

kasticket is niet voldoende!).  
4. Steeds EEN KLEVER van de mutualiteit bijhebben.  
5. Formulieren "Aangifte voor een ongeval" zijn te verkrijgen bij trainer, 

afgevaardigde bestuursleden en secretaris. 
6. Rudy Boels, Beekhoekstraat 105, 2540 Hove, boels.rudy@gmail.com . 
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