




 

 

Sportongeval – Verzekering 
 
 

Algemene principes 
Spelers (die hun lidgeld hebben betaald) en vrijwilligers (opgenomen in de lijst 
van effectieve leden) aangesloten bij Genk VV zijn via de K.B.V.B. verzekerd 
voor lichamelijke letsels en schade veroorzaakt aan derden. 

 
De verzekering. 

• Kostprijs: inbegrepen in het lidgeld 
• Betaalt enkel voor kwetsuren die normaal uit voetbalactiviteit voorkomen. 
• Zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het verschil tussen het officieel barema 

van de honoraria en verpleegkosten enerzijds en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van 
€ …… administratiekosten. Dit betekent bv. dat de voor de hospitalisatiekosten, de opleg voor een 
eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die de artsen en kinesisten voor hun prestaties vragen niet worden 
terugbetaald. 
 

Belangrijk om te weten is dat de verzekering tussenkomt in kosten voor kiné- en fysiotherapie indien de 
behandelende geneesheer dit voorschrijft en de KBVB hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet 
minstens 15 dagen voetbal onbekwaam zijn. 

 
Procedure 
  

1. Aangifte van het ongeval  
a. Vraag een formulier bij je trainer of ploegafgevaardigde of een bestuurslid dit omvat: 

i. Informatie over de tegemoetkomingen 
Zie punt “verzekeringen” boven 

b. Aangifteformulier speler 
i. Gedeelte in te vullen door het slachtoffer. 

1. Kleefbriefje ziekenfonds aanbrengen in het voorzien vak 
2. Vergeet het formulier niet te ondertekenen  

ii. Gedeelte in te vullen door de geneesheer 
1. Belangrijk: indien kiné noodzakelijk is moet punt 3 door de geneesheer ingevuld 

worden. Er wordt geen kiné terugbetaald indien hiervoor geen toestemming is 
gegeven.  

 
 
Bezorg het  formulier binnen de 14 dagen terug aan de club of steek ze in de brievenbus die in de kantine hangt. 
 
Wij sturen de aangifte naar de KBVB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Tijdens de “ziekteperiode” 
De KBVB stuurt een ontvangstbewijs naar de club.  
Het ontvangstbewijs is tevens de genezingsverklaring ingevuld  
door de behandelende geneesheer 

 
Tijdens de ziekteperiode moet de speler zijn onkosten met betrekking 
tot dokter, apotheek, ziekenhuis en eventueel kiné bij de  
mutualiteit indienen. Bij de mutualiteit moet een gedetailleerde staat van onkosten aangevraagd worden. In 
de praktijk volstaan de originele terugbetalingsoverzichten zoals die door de meeste mutualiteiten 
automatisch opgemaakt worden. Op deze overzichten moet duidelijk aangeduid worden welke kosten 
betrekking hebben op het sportongeval. Bewaar ook steeds de facturen van de ziekenhuiskosten. 
 
Indien de geneesheer de speler kiné beurten voorschrijft moet de KBVB toestemming hiervoor geven om de 
kosten terug te betalen. In de praktijk zal de geneesheer reeds bij de ongevalsaangifte aanduiden of dit 
nodig is. De KBVB zal dan een goedkeuring geven over het aantal beurten en de datum van wanner de 
toelating gegeven wordt. Als de geneesheer GEEN kiné voorschrijft en dit achteraf nodig blijkt, moet bij de 
geneesheer een medische verklaring aangevraagd worden. 
 
Indien de kiné beurten op zijn en er zijn nog nieuwe beurten nodig moet ook eerst bij de geneesheer een 
nieuwe aanvraag gehaald worden en aan de club overhandigd worden. De club stuurt dan de vernieuwde 
aanvraag naar de KBVB.  Zonder nieuwe aanvraag worden de bijkomende kosten niet terugbetaald. 
 
Het is ook belangrijk dat de behandelende kinesist de datum(s) vanaf wanneer kiné is toegestaan ook als 
dusdanig op zijn prestatielijst invult (ook al is de behandeling vroeger gestart. Elke kiné beurt na het 
hervatten van het voetballen zal niet terugbetaald worden. 
 

2. Genezingsverklaring 
a. De ontvangen formulieren “ Genezingsverklaring KBVB” moeten door een geneesheer ingevuld worden 

met aanduiding van de datum van genezingsverklaring en/of datum waarop het voetballen mag hervat 
worden. 

b. De verklaring moet ook aan de club bezorgd worden of in de brievenbus van de kantine gestoken 
worden. 

 
3. Terugbetaling 

a. De secretaris GC zal de gedetailleerde staat van onkosten  en de genezingsverklaring  naar de KBVB 
opsturen 

b. De KBVB stuurt een kwijtschrift naar de club met detail van de tegemoetkoming. De tegemoetkoming 
wordt doorgestort op de rekening van de speler/ouders. 

 
4. Opmerkingen 

a. Bij langdurige kwetsuur kan een tussentijdse staat van onkosten opgestuurd worden voor terugbetaling. 
b. Herbegin niet te voetballen voor alle behandelingen zijn gestopt en je getuigschrift van genezing is 

teruggestuurd (KBVB). Er zal immers geen terugbetaling meer gebeuren door de verzekering voor 
medische kosten na datum van genezing. 



Inlichtingen ongeval 
In te vullen door slachtoffer of ouders 

 

Naam slachtoffer …………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum   …………………………………………………………………………………….. 

 

Datum van het ongeval …………………………………………………………………………… 

 

Waar en wanneer heeft het ongeval plaats gevonden. 

• Training of wedstrijd  
• Functie ?   Speler – Trainer - Afgevaardigde 
• (doorhalen wat niet past) 

 
• Welke wedstrijd 

 
o ………………………………………………………………………………………. 

 
• Beschrijving van het ongeval:  
• ……………………………………………………………………………………………………. 
•  
• ……………………………………………………………………………………………………. 
•  
• ……………………………………………………………………………………………………. 
•  
• …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dit blad samen met het ongeval formulier afgeven. 


