Wat te doen bij een ongeval
Stap 1
Zorg dat wanneer je naar de dokter of het ziekenhuis gaat het formulier “Aangifte van
ongeval” en keerzijde “Medisch Getuigschrift” in je bezit is.
Het formulier heeft ook een begeleidend blad (voor intern gebruik Tempo Overijse).
Je kan het bekomen bij de Team Manager (eventueel trainer) of in de kantine.
Ga na of een of een aangifte bij de KBVB zinvol is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je
niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel
met de clubverantwoordelijken en/of dokter.
Een algemene vrijstelling van 10,70€ (jaarlijks geindexeerd) is van toepassing per dossier.
Stap 2
Bij het EERSTE medische onderzoek dient zonder fout het specifiek verzekeringsformulier
vermeld in Stap 1, gedeelte “Medisch Getuigschrift” door de dokter ingevuld te worden.
Vergeet ook bovenaan op de voorzijde het kleefstrookje van de mutualiteit niet.
Vul ook het begeleidend blad (voor intern gebruik Tempo Overijse) in waarin je de
omstandigheden van het ongeval beschrijft (tijdens welke training, wedstrijd, tijdstip,
plaats, ...). Vergeet ook je rekeningnummer niet waar eventuele terugbetalingen op gestort
kunnen worden.
De ingevulde formulieren deponeer je zo snel mogelijk (ten laatste 10 dagen na de feiten) in
het bakje ‘ongevalformulieren’.
De Gerechtigd Correspondent (GC) stuurt de benodigde documenten op naar de KVBV ten
laatste 14 dagen (postdatum) na het ongeval.
Opgelet :
- wanneer je in het ziekenhuis bent moet je aandringen op onmiddellijke invulling. Desnoods
wacht je er op.
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- Indien de dokter een speciale behandeling aanraadt, bijvoorbeeld kinesitherapie, moet hij
uitdrukkelijk het aantal beurten op het verzekeringsformulier vermelden. Slechts na
goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij kan de behandeling worden aangevat.
Eventuele verlengingen dienen ook eerst te worden aangevraagd.
Stap 3
Ongeveer 14 dagen na het indienen van het verzekeringsformulier ontvangt de speler een
gekleurd formulier “Attest van Herstel” van de K.B.V.B na inboeking van het ongeval op de
voetbalbond. Dit formulier wordt je bezorgd door de Gerechtigd Correspondent (GC).
Stap 4
Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek,
facturen e.d. dienen daarna aan de mutualiteit te worden bezorgd. Die zal een bewijs van
tegemoetkoming overhandigen. Al deze documenten worden dan samen met het gekleurde
formulier van de voetbalbond ingediend bij de GC.
Vergeet ook het onderste deel van het gekleurde formulier niet te laten invullen door de
dokter, die jou genezen verklaart. Vooral de 'datum herspelen' is hier heel belangrijk. Vanaf
die dag mag de speler opnieuw aan wedstrijden of trainingen deelnemen. De GC zorgt voor
de verzending naar de K.B.V.B.
Zonder attest van “genezen verklaard” mag je niet herstarten met trainingen en
wedstrijden. Je bent niet verzekerd tot zolang het dossier van ongevalaangifte loopt.

Stap 5
De GC ontvangt het detail van tegemoetkoming. De GC bezorgt een kopij aan de speler en de
penningmeester. Bij ontvangst door de club van het afrekeningsformulier en het geld word
je dan vergoed op de rekening die je vermeld hebt bij de indiening van de ongevalaangifte.
Hou er rekening mee dat de terugbetaling van de KBVB tot 2 maanden kan duren.
Documenten
a/ extracten uit het reglement van de KBVB : Titel21 (De Verzekeringen) en Bijlage 9
(Verzekeringspolissen afgesloten met Arena).
b/ ongeval documenten
c/ voorbeeld van gekleurd formulier
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