
 

 

Wat te doen bij een sportongeval? 
 

• Elk ongeval moet binnen de 48 uur gemeld worden aan de clubsecretaris (Daphné 
Deblieck - tel. 0477/38.46.68) 

• Vraag na het ongeval een aangifteformulier aan de ploegafgevaardigde of in de 
kantine. 

• Laat het formulier invullen door de dokter. 
• Bezorg het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug aan de secretaris, samen 

met een klevertje van de mutualiteit.  
• De Belgische voetbalbond stuurt een bevestiging van ontvangst terug, onderaan dit 

formulier staat een tekst die moet ingevuld worden door de arts bij de volledige 
genezing waarin hij verklaart dat de speler terug mag spelen. Er kan ook terug 
gespeeld worden vanaf het moment dat men in het bezit is van een doktersbriefje 
waarop de datum van volledig herstel vermeld staat. Pas nadat dit formulier 
teruggestuurd is aan de voetbalbond mag de speler terug spelen en wordt het dossier 
afgesloten. 

• Alle onkosten dienen eerst afgegeven te worden aan de mutualiteit. Laat weten dat het 
gaat om een sportongeval waarbij de verzekering tussenkomt. Vraag nadat er een 
volledige genezing is, een overzicht aan de mutualiteit van het remgeld dat niet 
terugbetaald werd. 

• Bezorg het formulier met het overzicht van de niet terugbetaalde kosten aan de 
secretaris. 

• Dit formulier wordt door de secretaris opgestuurd naar de voetbalbond. 
• Na enkele weken stort de verzekering een deel van het geld terug aan de club, die het 

dan doorstort aan de gekwetste speler. 
• Hou er rekening mee dat niet alle kosten terugbetaald worden door de voetbalbond en 

dat zij steeds dossierkosten inhouden. 
• Het betreft een verplichte minimumverzekering opgelegd door de Belgische 

voetbalbond, een aanvullende privé-verzekering is zeker aan te raden. 
 

OPGELET: GEEN AANGIFTES IN DE KANTINE OF AAN DE TRAINER 
AFGEVEN, STEEDS RECHTSTREEKS NAAR HET SECRETARIAAT 

Adres Secretariaat 

Deblieck Daphné 
Vierscharestraat 45 - 8340 Vivenkapelle 
Tel. Privé: 0477/38.46.68 
secretaris@kfcmoerkerke.be 
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TITEL 21: DE VERZEKERINGEN 
 

HOOFDSTUK 3: ADMINISTRATIEVE PROCEDURE 

Artikel 2111Melding van het ongeval  

1. Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en dient, op straffe van 
verval, binnen de eenentwintig dagen na het ongeval - datum poststempel geldig zijnde – 
bij de dienst “Ongevallen” gemeld te worden door de gerechtigde correspondent van de 
club. Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, op een door de bond ter beschikking gesteld 
formulier.  

2. De verklaring van een overlijden ingevolge een ongeval, zoals bepaald in Art. 2106 van 
het bondsreglement dient binnen de 24 uur te gebeuren.  

 

Artikel 2112 Stavingstukken  

1. De verzekeraar behoudt zich het recht voor het voorleggen van elk stavingstuk te eisen 
dat het noodzakelijk oordeelt, zowel als bewijs van het bestaan van de schade als van de 
oorzaak van het ontstaan ervan.  

2. De stukken vereist voor de behandeling van het dossier van de aangeslotenen, worden 
aan de dienst “Ongevallen” overgemaakt door de gerechtigde correspondent van de club.  

3. In geval van overlijden behoudt de verzekeraar zich het recht voor zijn tegemoetkoming 
afhankelijk te stellen van een autopsie.  

4. Tenzij de club verzoekt om het dossier geopend te houden, worden alleen documenten 
en/of aanvragen, betreffende medische kosten, gemaakt binnen de twee jaar volgend op 
de ontvangst van de aangifte van het ongeval aan de KBVB, in aanmerking genomen. 
Een dossier kan echter altijd openblijven of heropend worden:  
- voor ongevallen die tandproblemen tot gevolg hadden;  
- bij verwijdering van synthesemateriaal;  
- in geval van klacht bij het gerecht of burgerlijke partijstelling;  
- in ernstige gevallen op basis van bewijsstukken.  

5. Het dossier blijft enkel m.b.t. zaken die een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben 
geopend tot de genezing van de letsels, over een termijn van 3 jaar vanaf de datum van 
het ongeval 

 


