
Procedure Ongevallen
De te volgen procedure in geval van ongevallen tijdens training, match, 

stage en andere activiteiten georganiseerd door Tempo Overijse is 
opgenomen in dit document 



I. Opening van het dossier 1/3

Formulier Aangifte van ongeval

1. Bekomen van formulier

a) Verantwoordelijk : ouders van de speler.

b) downloaden : http://www.tempo-overijse.be/wp-content/uploads/2019/01/ongevalformulier-2018-2019.pdf

c) Formulier kan ook bekomen worden bij de Trainers, Team Managers of in de kantine.

2. Informatie sturen aan Tempo Overijse

a) Verantwoordelijk : ouders van de speler.

b) *Ingevulde digitale versie in pdf format wordt onverwijld gestuurd per e-mail aan ongeval@tempo-overijse.be

c) *Ingevuld papier gedrukte versie wordt gedeponeerd in het bakje ‘ongevalformulieren’.

d) *Opmerkingen : 

• b) en c) zijn verplicht met dezelfde informatie om het dossier snel te kunnen openen bij de KVBV.

• Onderandere naam, adres, bankrekening nummer van de speler en oorzaak van de blessure zijn belangrijke
te vermelden informatie.

http://www.tempo-overijse.be/wp-content/uploads/2019/01/ongevalformulier-2018-2019.pdf
mailto:ongeval@tempo-overijse.be


I. Opening van het dossier 2/3

Formulier Aangifte van ongeval

3. Termijn : ingevulde formulieren deponeer je zo snel mogelijk (ten laatste 10 dagen na de feiten) in 
het bakje ‘ongevalformulieren’

4. Niet vergeten mee te geven bij het indienen van de aangifte : kleefstrookje van de mutualiteit , 
handtekening van de ouders, naam in hoofdletters, rekeningnummer.

5. De speler moet ten laatste zondag om 13:00u contact nemen met Danny Matagne die een afspraak 
kan regelen met de kine van Tempo Overijse.  Alles wordt ingepland en indien nodig volgt 
revalidatie vooraleer met de groep te kunnen aantreden.

a) Contact details van Danny Matagne :

• Email : danny.matagne@proximus.be

• GSM : 0496.84.55.66

mailto:danny.matagne@proximus.be


I. Opening van het dossier 3/3

Formulier Aangifte van ongeval

6. Opmerkingen :

a) Een algemene vrijstelling van 10,90€ (jaarlijks geindexeerd) is van toepassing per dossier (opening van 
dossier kan je beter niet doen in geval van kleine blessure met een of enkele dokterbezoeken).

b) Het indienen van de 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.

7. Opvolging door Tempo Overijse

a) De Gerechtigd Correspondent (GC) stuurt de benodigde documenten op naar de KVBV ten laatste 14 dagen 
(postdatum) na het ongeval.



II. Opvolgingvan het dossier

Formulieren

1. Attest van Herstel :

a) 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. 

b) Verantwoordelijk : Gerechtigd Correspondent  Tempo Overijse.

2. Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek, facturen :

a) Verantwoordelijk : ouders van de speler.

b) *Alle formulieren in digitale versie worden onverwijld gestuurd per e-mail in pdf format aan
ongeval@tempo-overijse.be

c) *Alle ingevulde documenten worden gedeponeerd in het bakje ‘ongevalformulieren’ de eerste
maandag van de maand.

d) *Opmerking : b) en c) zijn verplicht om het dossier  goed te kunnen opvolgen.

mailto:ongeval@tempo-overijse.be


III. Afsluiting van het dossier 1/2

Formulieren

1. Attest van Herstel, alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de 
apotheek, facturen :

a) Verantwoordelijk : ouders van de speler.

b) *Alle formulieren in digitale versie worden onverwijld gestuurd per e-mail in pdf format aan
ongeval@tempo-overijse.be

c) *Alle ingevulde documenten worden gedeponeerd in het bakje ‘ongevalformulieren’ samen met 
het Attest van Herstel (ingevuld door de dokter die de speler genezen verklaart).

d) *Opmerkingen : 

• b) en c) zijn verplicht om het dossier bij de KVBV te kunnen afsluiten.

• Enkel originele facturen kunnen gestuurd worden naar de bond

mailto:ongeval@tempo-overijse.be


III. Afsluiting van het dossier 2/2

2. Opmerking : herstarten met trainingen en wedstrijden

a) Zonder attest van “genezen verklaard” mag de speler niet herstarten met trainingen en wedstrijden. 
Je bent niet verzekerd tot zolang het dossier van ongevalaangifte loopt.

b) De kine van Tempo Overijse / Danny Matagne moet zijn akkoord geven vooraleer de speler terug mag 
aansluiten bij zijn groep ifv de trainingen en het spelen van wedstrijden.

3. Tegemoetkoming :

a) 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.


