K. Eendracht White Star Schoonbeek-Beverst

Administratieve procedure in verband met sportongevallen
Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:
1. Zorg ervoor dat je het formulier 'Aangifte van ongeval' in je bezit krijgt.
Dit formulier kan je bekomen via de afgevaardigde/trainer of je kan hier downloaden.
Zorg dat beide zijden van het formulier voldoende zijn ingevuld (zie verder 2 en 3).
2. Medisch getuigschrift
Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag hem om deze zijde van het
formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
OPGELET: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van
noodzakelijkheid is, 'JA' bij 'tussenkomst kinesitherapeut' aanduidt en het aantal beurten
vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine NIET terugbetaald TENZIJ NA expliciete
aanvraag en toelating van de K.B.V.B.
3. Aangifte van ongeval
Kleef op deze zijde van het formulier een kleefbriefje van het je ziekenfonds en
vul zelf de volgende items in:
o

Naam en voornaam van de gekwetste

o

Geboortedatum en adres van de gekwetste

o

Of de gekwetste al dan niet gedekt is door een privé hospitalisatieverzekering.
Indien ja, noteer dan bijkomend de naam van de betreffende maatschappij

o

Functie van de gekwetste

o

Datum, uur en locatie van het ongeval

o

Of het ongeval tijdens een wedstrijd (officieel of vriendschappelijk) of tijdens een
training gebeurde

o

Beschrijving van het ongeval

o

Dateer en onderteken het formulier (rechts beneden)
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Bezorg het aan beide zijden ingevulde zo snel mogelijk aan de Gerechtigd Correspondent
(GC)van de club, dit op 2 mogelijke manieren:
1. in het witte bakje (met benaming 'secretaris') aan de koelcel in de
kantine (GRAAG SMS of e-mail naar de GC nadat u dit gedaan hebt)
2. op adres
Peter Claesen
Oude Baan 56
3590 Diepenbeek
0476/98.88.31 - gc@kewsschoonbeekbeverst.be
Dit formulier moet absoluut binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval de
KBVB/VV Brussel bereikt hebben

Verdere afhandeling:
Na goedkeuring door de KBVB ontvangt de GC een ontvangstbewijs met daarop het eventueel
aantal goedgekeurde kine-behandelingen.
Dit formulier wordt terug aan de speler overhandigd/verzonden door de GC.
Na genezing dient de behandelende geneesheer dit formulier te ondertekenen en 2 datums te
vermelden:
Datum herspelen en datum genezing
Immers de speler mag pas opnieuw voetballen na datum herspelen.
En de medische onkosten kunnen ingediend worden tem datum genezing.
Medische onkosten: Alle medische onkosten dient u eerst in bij uw ziekenfonds. Hetgeen ervan
niet terugbetaald wordt door uw ziekenfonds, kunt u verhalen bij de ongevalverzekering van de
KBVB. U bezorgt dus uw medische onkosten (ziekenhuis-facturen, verschilstaat van uw
ziekenfonds,...), samen met het ondertekend ontvangstbewijs, aan de GC van de club; die
verder het dossier zal verwerken en versturen naar de KBVB.
Terugbetaling : De KBVB zal enkele weken later een kwijtschrift van uw dossier naar de club
toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt eerst op de clubrekening gestort.
De GC zal u vervolgens het kwijtschrift toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt
door de penningmeester van de club doorgestort naar uw bankrekening
Belangrijke opmerkingen:
Voor kine-behandelingen : U krijgt alleen tussenkomst voor kinesistherapie indien er kinebeurten ingevuld werden door de arts op het aangifteformulier en indien deze goedgekeurd
werden door de KBVB
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Bijkomende kine-behandelingen: Iedere bijkomende kine moet eerst aan de KBVB aangevraagd
worden via de GC van de club en dit met een nieuw doktersvoorschrift. De bond zal dan
goedkeuring verlenen en pas vanaf dan mogen de nieuwe kine-beurten starten.
Aandacht: Wie hieraan verzaakt, betaalt voor eigen rekening de kine-beurten.

