
  

Belangrijke richtlijnen in geval van kwetsuur 

   

Wanneer een speler gekwetst raakt tijdens een wedstrijd of op een training, geldt de 

regeling zoals ze wordt voorzien in de reglementen van de KBVB. 

 In geval je gekwetst bent geraakt, meld je je kwetsuur asap    

 In geval van kwetsuur vraag je een ‘aangifte van ongeval’ / ‘medisch 

getuigschrift’ aan de opleider of aan de begeleider van de ploeg. 

 

 Het ‘medisch getuigschrift’ laat je invullen door de behandelende arts. 

Zelf vul je de ‘aangifte van ongeval’ in en hecht je er een klevertje van je 

mutualiteit aan. 

 

 Daarna bezorg je het ‘medisch getuigschrift’ samen met de ingevulde 

‘aangifte van ongeval’ zo vlug mogelijk aan onze clubverantwoordelijke. 

Dat kan door je ongevalsaangifte in de grijze brievenbus in de kantine te 

deponeren of binnen te brengen bij: 

Tom CALLEBAUT, Krokussenlaan 10, 1790 Teralfene 

 

Zorg vooral dat je ongevalsaangifte TIJDIG is binnengebracht en 

vergeet zeker niet het levertje van de mutualiteit aan te hechten! 

IEDERE ONGEVALSAANGIFTE DIENT UITERLIJK 21 DAGEN NA 

DATUM VAN HET ONGEVAL TE ZIJN TOEGEKOMEN BIJ DE 

VERZEKERING! 

LAATTIJDIGE AANGIFTES WORDEN ONHERROEPELIJK GEWEIGERD 

DOOR DE VERZEKERING 

 

 Zodra de KBVB een ongevaldossier heeft geopend, stuurt zij een 

‘ontvangstbewijs’ naar de club. Zodra wij dit ontvangstbewijs krijgen, sturen 

wij dit ook naar jou door. 

 

 Dit ontvangstbewijs is het bewijs van registratie van het ongeval. De 

werkelijke tegemoetkoming in de gemaakte kosten zal, binnen de perken van 

het reglement van de KBVB, worden vastgesteld bij de sluiting van het 

dossier. 

Onder aan het ontvangstbewijs bevindt zich ook het attest van genezing. 

 

 Bij genezing dient het attest van genezing door de arts te worden ingevuld. 

Dit attest bezorg je eveneens via de brievenbus in de kantine aan Tom 

Callebaut die het naar de KBVB opstuurt. 

 



  

Belangrijke richtlijnen in geval van kwetsuur 

   

 De speler mag aan geen enkele training of wedstrijd deelnemen 

zolang het attest van genezing niet is opgestuurd naar de KBVB!!  

 

 Wanneer je geen getuigschrift van genezing binnen stuurt, zal de KBVB ook 

niet tussenkomen in de kosten van een later ongeval voor zover de 

consolidatie van het eerste ongeval nog niet werd vastgesteld. 

 

 De terugbetaling voor de gemaakte kosten gaat als volgt: 

-  de gekwetste betaalt alle gemaakte kosten en dient ze in bij het 

ziekenfonds (met vermelding dat het om een sportongeval gaat). 

-  het ziekenfonds levert een kwijtschrift af ter afrekening van gemaakte 

kosten. Dit document bezorg je ons samen met de originele bewijsstukken van 

andere gemaakte kosten die niet door de mutualiteit worden vergoed. 

- Zodra wij deze van jou ontvangen, sturen wij die dor naar de KBVB die 

het bedrag van de tussenkomst door de verzekering bepaalt op basis van de 

standaard RIZIV tarieven 

- Dat bedrag wordt vervolgens overgeschreven op de rekening courant 

van VC Leeuwkens-Teralfene 

- VC Leeuwkens Teralfene betaalt het bedrag door aan de speler 

 

 Onkostenstaten die nog worden ingediend twee jaar na datum van ontvangst 

van de ongevalverklaring, worden niet meer in aanmerking genomen.  

Ook kosten die na de datum van genezing nog worden gemaakt, 

worden niet terugbetaald. 

 

Als er kiné-behandeling nodig is 

 In geval kiné-behandeling nodig is, dient de geneesheer deze te attesteren op 

het ‘medisch getuigschrift’. 

 

 Elke verlenging van de kinebehandeling moet vooraf aan de KBVB worden 

meegedeeld en moet door hen worden goedgekeurd. 

 

 De tussenkomst in de kosten van de kiné is beperkt tot 60 beurten per 

ongeval per jaar, op voorwaarde dat de adviserend geneesheer van de KBVB 

hier goedkeuring voor geeft. 

 

 Als de totale duur van de voetbalinactiviteit de termijn van 2 weken niet 

overschrijdt, worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald. 

 


