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Aangifte
De aangifte van een sportongeval dient te gebeuren binnen de 14 werkdagen na datum van het
ongeval. De aangifteformulieren zijn ter beschikking bij de terreinafgevaardigde en in de kantine.
Na dit formulier behoorlijk te hebben ingevuld door zowel de speler zelf (kleefbriefje mutualiteit
bijvoegen) als door de dokter, dient dit te worden bezorgd aan Bartel Everaert. Gelieve elke aangifte
eveneens per mail te bevestigen aan bartel.everaert@skynet.be Hij zal fungeren als tussenpersoon
tussen de KBVB en de gekwetste.
Opgelet:




Indien de dokter een vermoeden heeft dat de kwetsuur aanleiding gaat geven tot een
behandeling kinesitherapie dan dient dit bij de aangifte te worden vermeld door de
dokter.Indien dit niet werd aangeduid op de aangifte zal een latere vraag om toelating kiné
geweigerd worden door de KBVB.
Indien de sportinactiviteit minder dan 15 dagen duurt, is er eveneens geen tussenkomst
voorde onkosten kinesitherapie.

Terugbetaling
Binnen de maand na aangifte aan de KBVB krijgt de club een formulier opgestuurd, een geneeskundig
getuigschrift voor herstel en werkhervatting. Bij volledig herstel dient dit formulier te worden
ingevuld door de behandelende geneesheer.
Zonder schriftelijke bevestiging vanwege de geneesheer van het volledig herstel mag de speler niet
aantreden bij wedstrijden. Bij herstel dient een onkostenstaat te worden gevraagd aan de mutualiteit,
deze dient samen met het bewijs van volledig herstel te worden overgemaakt via de secretaris aan de
KVBV.
Na ontvangst van de tussenkomst op rekening van de club zal deze som integraal aan de gekwetste
speler worden overgemaakt.
Opgelet :




U dient er rekening mee te houden dat steeds een franchise (op dit ogenblik € 6,25)
ingehouden zal worden door de KBVB. Deze franchise is ten laste van de gekwetste.
Deze richtlijnen dienen strikt te worden nageleefd. De club is niet verantwoordelijk voor
deslordigheden of vergetelheid van de leden.
De verjaringstermijn voor de tussenkomst is vastgesteld op één jaar, minstens één maand
voor het verstrijken van de verjaringstermijn dienen de onkostennota’s aan de KBVB te
worden overgemaakt. Is de behandeling echter niet ten einde dan kan, mits een eenvoudig
schrijven, de verjaring worden gestuit. In voorkomend geval het secretariaat op de hoogte te
houden.
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Goed om weten :



Indien uw mutualiteit formulieren ‘aangifte sportongeval’ gebruikt, is het raadzaam nooit te
vermelden dat U, onder welke vorm ook, vergoedingen ontvangt van de club.
Er kan een bijkomende sportongevallenverzekering afgesloten worden voor
€15,00/seizoen/speler + taksen voor opleg bijkomende medische kosten. Geïnteresseerden
dienen zich uiterlijk voor 30/08 van het nieuwe seizoen te melden bij Van den Meersschaut
Sven (http://www.vandenmeersschaut.be/)

Belangrijk te weten in verband met sportongevallen:













Indien U als gekwetste (dus nog niet genezen verklaard) deelneemt aan sportactiviteiten, en
de KBVB “betrapt” U hierop, dan stopt de tussenkomst door de verzekering onmiddellijk.
Indien U niet genezen bent verklaard, dan kan U in principe ook géén nieuwe
ongevalsaangifte indienen voor een nieuw sportletsel.
Geen tussenkomst voor loonverlies.
Geen tussenkomst voor producten die niet staan vermeld in het tarief van terugbetaalbare
geneesmiddelen, huur materiaal, verblijf in een 1 of 2 persoonskamer in ziekenhuis (dus
steeds een gemeenschappelijke kamer vragen).
Verplaatsingsonkosten per ziekenwagen worden ten laste genomen van de verzekering ten
belope van 50% van het bedrag van de factuur met een maximum van € 125,00 na aftrek van
de tussenkomst door het ziekenfonds.
Iedere zelfstandige wordt aanzien als gedekt zijnde voor alle risico’s.
In uw eigen belang: LAAT IEDER DOSSIER AFSLUITEN! M.a.w. laat u genezen verklaren
alvorens opnieuw deel te nemen aan wedstrijden.
Op de ontvangstmelding die U ontvangt van de KBVB staat het aantal toegestane beurten
kiné. Indien er eventueel bijkomende beurten worden aanbevolen door de behandelende
geneesheer, dan dient de KBVB hiervan eerst op de hoogte te worden gebracht, zo niet zal
er voor de bijkomende beurten geen tussenkomst zijn van het solidariteitsfonds.
Indien U geen gevolg wil geven aan een door U gedane aangifte (te geringe onkosten,…) dan
kan U met een eenvoudige ondertekende verklaring het dossier laten afsluiten.

Met sportieve groeten,
Marnic Braems
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