
 
 

 
 

 

 
 
 

A. Algemeenheden 

Dossier ongevalaangiften 

 

De voetbalfederatie is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van: 

- Schade veroorzaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid) 

- Lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen) 
 
Elk aangesloten lid van de KBVB kan van deze verzekeringen genieten: 

- De bij de KBVB aangesloten spelers die deelnemen aan een wedstrijd of aan een training. 

- Scheidsrechters en gelegenheidsscheidsrechters. 

- De  niet-spelende  aangeslotenen  door  de  clubs  afgevaardigd  om  officiële  functies  te  bekleden,  op 

voorwaarde dat hun naam op het wedstrijdblad voorkomt. 

- Verzorgers en onbezoldigde trainers, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij de bond. 

- De vrijwilligers, aangesloten bij de KBVB, die hun club bijstaan in haar activiteiten binnen de ruimte van 

het stadion. De sportactiviteiten moeten plaatshebben naar aanleiding van wedstrijden en trainingen. 

 
Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het 

plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, 

onafhankelijk van de wil van het slachtoffer. Ook infecties die 

rechtstreeks voortvloeien uit een ongeval, beten van dieren en steken 

van insecten kunnen in geval van lichamelijke gevolgen aangegeven 

worden. 

 
Het ongeval moet zich voordoen op het terrein, in de zaal of de plaats 

van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg 

van de kleedkamers naar het terrein. Ook de ongevallen van alle leden 

die zich voordoen op de kortste weg van de woonplaats naar de plaats 

van de organisatie worden vergoed, voor zover deze leden geen 

vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde of verzekeraar. 

 
Volgende ongevallen worden niet aanvaard: 

- een staat van dronkenschap of onder invloed van drugs 

- letsels opgelopen ten gevolge van het dragen van een bril 

- letsels of overlijden door niet naleving van reglementen door de 

club (Bv bij verplaatsbare doelen) 
 

 

Indien een ongeval gebeurt in een niet-aangekondigde 

vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training of match bij een 

andere club dan wordt het ongeval aanvaardt maar dan wordt het 

bedrag van de tussenkomst teruggevorderd van de inrichtende club. 
 

 

B. Administratieve procedure 
 

 

1.  Melding en aangifte van een ongeval 
 

 

Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en dient 

binnen de eenentwintig werkdagen na de ongevaldatum gemeld worden 

bij het Algemeen Secretariaat. Dit gebeurt op een door de bond ter 

beschikking gesteld formulier. De voorkant “Aangifte ongeval” (foto 

1) wordt ingevuld door de secretaris van de club. Het is noodzakelijk 

om een kleefbriefje van de ziekenkas op de voorziene plaats te kleven. 

De achterzijde “Medisch getuigschrift” (foto 2) wordt ingevuld door 

de geneesheer. 



 

 

De verklaring van een overlijden ingevolge 

een ongeval dient binnen de 24 uur te 

gebeuren. 

 
Indien het ongeval wordt aanvaard krijgt de 

secretaris hiervan een ontvangstbewijs. De 

onderstaande strook bezorgt hij aan het 

slachtoffer. 

 
2.  Stavingstukken 

 
Het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) vraagt 

dat het slachtoffer alle documenten en/of 

aanvragen, betreffende medische kosten, 

gemaakt binnen de twee jaar volgend op de 

ontvangst van de aangifte van het ongeval 

bijhoudt. Op vraag van de club kan die 

periode van twee jaar verlengd worden. 

 
De stukken vereist voor de behandeling van 

het dossier van de aangeslotenen, worden aan 

de dienst verzekeringen overgemaakt door de 

gerechtigde correspondent van de club. 
 
 

 
3.  Tegemoetkomingen 

 
De verzekeraar zal afhankelijk van de aard van ongeval geheel of gedeeltelijk de tussenkomsten ten laste 

nemen. Een algemene vrijstelling van € 9,9 is van toepassing per dossier. 

 
Volgende onkosten, na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds, worden gedragen: 

- Onkosten van dokters, apothekers en kliniek 

- Verplaatsingskosten per ziekenwagen 

- Compensatoire tegemoetkoming bij loon- of inkomstenderving ingevolge werkonbekwaamheid 

- Blijvende werkonbekwaamheid of overlijden. 

 
Onkosten voor kine/fysiotherapie worden slechts uitgekeerd binnen volgende perken: 

- De kine/fysiotherapie  mag niet vroeger aanvangen dan twee dagen voor de datum van ontvangst van de 

aanvraag. 

- Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 kalenderdagen wordt geen tegemoetkoming 

uitgekeerd. 

- De verzekeraar betaalt slechts één sessie kine/fysiotherapie per dag. 
- De maximale tegemoetkoming is beperkt tot 60 behandelingen per ongeval en per jaar 

 
In geval van schade aan je tanden kan je best aan je tandarts vragen om een foto te maken om de vastgestelde 

schade te bewijzen. Voor tandprothesen komt de verzekeraar tussen voor een maximaal bedrag van € 150 per 

vervangen tand met een maximum van € 600 per ongeval. 

 
Voor de hospitalisatiekosten komt de verzekeraar tussen voor 50% van de overblijvende kosten met betrekking 

tot de hospitalisatie 

 
Noot. Dit is slechts een korte samenvatting van alle mogelijke tegemoetkomingen. De volledige tekst omvat 12 pagina’s 

en kan je terugvinden vanaf pagina 367 in het reglement van de KBVB. Dit reglement kan je gemakkelijk downloaden 

van de site van de KBVB via de link http://www.footbel.com/nl/KBVB/bondsreglement_consultatie.html. 

http://www.footbel.com/nl/KBVB/bondsreglement_consultatie.html


 
 

4.  Stopzetting van de tegemoetkoming - Genezingsattest 
 
Indien je sportief terug aan de slag wil moet je het strookje “herneming voetbal” (foto 4) laten invullen door je 

arts. Hij bepaalt wanneer je terug mag voetballen. Datum van herspelen (= naam op de feuille) kan in geen 

geval vroeger zijn dan de datum van herneming. De verzekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten 

opgelopen na het hernemen van de sportactiviteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zelfs indien je geen kosten indient bij een ongeval kan je best toch het formulier “herneming voetbal” indienen. 

Bij gebreke aan een genezingsattest, is het immers mogelijk dat de verzekeraar niet tussenkomt in een later 

ongeval. 

 
5.  Terugbetaling kosten 

 
Na de verklaring van de genezing en de eerste dag van herspelen kan de secretaris alle medische kosten van het 

slachtoffer indienen bij het FSF van de KBVB. Indien alle documenten in orde zijn sturen zij binnen de twee 

weken een kwijtschrift met alle details naar de secretaris van de club. Het kwijtschrift wordt verrekend met de 

eerstvolgende factuur aan de club (± 10
de 

van elke maand). De schatbewaarder stort het bedrag door op de 

rekening van het slachtoffer of bezorgt het geld cash. 

 

6.  Samengevat 
 

 

a.   Melden ongeval aan de secretaris van je club. 

b.   Invullen meldingsformulier door doktor en secretaris van de club en voorzien van een kleefbriefje 

ziekenkas. 

c.   Aangifte binnen de 14 werkdagen door de secretaris op te sturen naar het FSF van de KBVB. 

d.   Krijgen van een ontvangstbewijs van het FSF via je secretaris. 

e.   Bijhouden van alle medische kosten gemaakt tussen de datum van het ongeval en de datum van het 

herspelen. 

f. Invullen van de datum van genezing door de doktor. 
g.   Document afgeven aan de secretaris. 

h.   Opsturen van het getuigschrift van herstel door de secretaris naar het FSF. 

i. Opsturen van alle gemaakte kosten binnen de twee jaar vanaf de datum van het ongeval. 

j. Opmaken kwijtschrift door FSF en versturen naar de secretaris van de club. 

k.   Afrekening via de maandelijkse factuur aan de club. 

l. Schatbewaarder stort dit bedrag door naar de rekening van het slachtoffer (of betaalt cash). 


