
  WAT MOET IK DOEN BIJ EEN 
                            VOETBALONGEVAL ? 
 

 
 
De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de 
training en/of wedstrijd. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en/of 
onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, hieronder een kort overzicht. 
 

Het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” kan men bekomen: 
► via onze website te downloaden 

► bij Arlette Baelus (Gerechtigde correspondent) Doffen 88, 2250 Olen 
 

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten ? 
 
   INVULLEN VAN HET FORMULIER (voorkant door jou, achterkant door dokter) 
   DIT BINNENGRENGEN BIJ DE GC. 

 
 

1. De speler consulteert zo snel mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neemt het 
formulier “Aangifte voor ongeval” , een kleefbriefje van het ziekenfonds en zijn/haar sis-
kaart mee. 

2. U laat de dokter het papier invullen: Controleer of de dokter : 
      de datum zowel bovenaan als onderaan heeft ingevuld  
      de benaming van uw kwetsuur heeft genoteerd 
      een stempel heeft gezet.  
     ( Indien er aan één van deze zaken niet voldaan werd, komt uw papier terug van de KBVB en  
        kan u opnieuw een arts raadplegen en opnieuw een consultatie betalen) 
3. U vult zelf de gegevens aan zoals: 

-   naam + adres   
-   uw geboortedatum       
-   wedstrijd (competitie / vriendenwedstrijd) of training waarin het ongeval gebeurde  
        (vb Olen United- Noordstar) 
-   datum waarop het gebeurde (vb. 15/4/2014) 
-   uur waarop het ongeval gebeurde (vb. ong. 15.45 uur) 
-   voetbalterrein waar het ongeval gebeurde (vb. terrein Olen United – Zandstraat) 
-   uw afdeling en reeks (vb. reserven A reeks M) 
-   omschrijving van het opgelopen kwetsuur (vb. knie gedraaid tijdens duel… Hier moet altijd 

een verwijzing staan naar het lichaamsdeel dat gekwetst is ) 
-   uw beroep + naam en adres van je werkgever. (ofwel student aanduiden) 
-   bankrekeningnummer waarop de eventueel verschuldigde tegemoetkoming kan gestort  
     worden. 

4. Bezorg het ingevulde formulier (+ je ziekenfondsklevertje) aan de gerechtigde correspondent  
die uw bondsnummer nog aanvult en nog moet handtekenen. De gerechtigde correspondent 
stuurt het ingevulde document op naar Brussel en dat moet gebeuren binnen de 21 dagen na 
het ongeval. (Zorg er dus voor dat je het tijdig binnen brengt) 

5. De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van 
de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen. 

Opmerking  
 Is dit formulier niet tijdig (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de 

verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.  

STAP 1              

VERGEET GEEN STICKERTJE VAN JE ZIEKENFONDS 
TE KLEVEN OF MEE TE GEVEN. 



 Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, 
dus controleer dit bij uw dokter. Vraag bij uw apotheker een duidelijke factuur.  

 
NA GOEDKEURING DOOR KBVB ALLE PAPIEREN + REKENINGEN BEWAREN 
  

6. Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er is in Brussel een dossier aangelegd,  
       zal u een gekleurd formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit  
       document bewaart u zorgvuldig en laat u invullen door de dokter. Hierop zal hij het moment  
       van genezing vermelden. Vanaf dat moment mag u terug voetballen, zelfs al heb je alle  
       afrekeningen nog niet. Dit (door de dokter ingevulde papier) bewaar je zorgvuldig tot je alle  
       afrekeningen + eindafrekening van het ziekenfonds hebt. (op het einde alles samen naar de  
       GC brengen)  
7. Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan  
       met het afschrift van de dokter bij de gerechtigde correspondent, die dan op zijn beurt een  

              aanvraag zal indienen in Brussel. Deze moeten aangevraagd worden VOOR het begin van de 
              extra beurten. 

 
Opmerking 
 De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel. 
 Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, zal er uiteraard geen  
      terugbetaling zijn van deze kosten. 
 Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend 

voor speciale zorgen. 
 
NADAT JE ALLE PAPIEREN HEBT , ALLES NAAR DE GC BRENGEN 
  

8. Van zodra u genezen bent , moet een dokter bevestigen dat u opnieuw mag voetballen. 
Hiertoe dient het gekleurde formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. 

9. Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkoming van het  
ziekenfonds (dit gaan vragen in uw ziekenfonds) , evenals alle originele bewijsstukken van de 
gemaakte  kosten m.b.t. het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de gerechtigde  

     correspondent van Olen United die dit opstuurt naar Brussel. 
10. Eenmaal het dossier in Brussel is afgesloten, ontvangt Olen United het bedrag van aanvaarde  
       tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit min. 2 maanden kan duren. 
11.De speler ontvangt dit bedrag contant of laat het storten op zijn/haar bankrekening. 
 
Opmerking 
 Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet door een dokter is 

ingevuld , mag de speler in kwestie niet terug voetballen. 
 Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting 

duidelijk vermeldt op het formulier. 
 Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de G.C. uw rekeningnummer te 

vermelden (indien nog niet meegedeeld) 
 Brussel houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de 

administratiekosten. 
 Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald. 

 
 

STAP 2 

STAP 3 


