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AANGIFTE VAN EEN VOETBAL ONGEVAL 

 
1. Geef ieder voetbalongeval direct aan bij uw trainer, ploegafgevaardigde of bestuurslid.  Vraag een 

ongevallenblad van de KBVB en een invulformulier van de club voor de persoonlijke gegevens in te vullen. 

 

2. Laat direct het ongevallenblad van de KBVB invullen door: 

3. - De geneesheer, opgepast zie nota onderaan betreft kinébehandelingen.           

4. - Laat de achterzijde met de persoonlijke gegevens van het ongevallenformulier voor de secretaris. 

Handtekening is hier wel vereist van meerderjarige speler(speelster) of ouder/voogd van minderjarige 

speler(speelster) . Vul het invulformulier van de club met de persoonlijke gegevens in.  

 

3. Bezorg dit beiden binnen de 18 dagen. en volledig ingevuld terug aan trainer, ploegafgevaardigde of 

bestuurslid. 

 

4. Het volledig ongevallenblad van de KBVB wordt door de clubsecretaris verder ingevuld en aan de K.B.V.B. 

verstuurd. 

 

5. Wanneer de clubsecretaris het ontvangstbewijs van het  ongevallenblad van de K.B.V.B. bekomt, zorgt deze 

er voor dat het blad bij de betrokken speler komt.   

 

6. Als de speler hersteld is moet deze met het ontvangstbewijs van het  ongevallenblad naar de dokter, gaan 

waarop deze de gekwetste speler terug speelklaar verklaart.  Zolang dit niet gebeurd is de speler niet 

speelgerechtigd daar hij niet verzekerd is. .  

 

7. Alle onkostennota’s met betrekking tot dit ongeval, moet de speler of zijn ouders bij de ziekenkas laten 

uitbetalen en er kopies van nemen voor eventueel later bewijsvoering.   Dan bezorgt men de originele 

documenten van de mutualiteit en andere documenten met betrekking tot dit ongeval, inclusief het 

ontvangstbewijs van het  ongevallenblad van de K.B.V.B. , waarop door de dokter de speler wordt 

afgeschreven, terug aan de trainer, ploegafgevaardigde of bestuurslid. 

 

8. Deze documenten worden door de clubsecretaris aan de K.B.V.B. verstuurd. 

 

9. De clubsecretaris ontvangt van de K.B.V.B. de rekening met het bedrag voor tussenkomst voor betrokken 

ongeval en bezorgt dit aan de financiële verantwoordelijke van de club. 

 

10. De speler wordt door de financiële verantwoordelijke van de club uitbetaald. Betreffende ongeval is dan 

probleemloos afgehandeld 

 

Nota betreft Kinébehandelingen: 

 

 Wanneer de geneesheer oordeelt dat er voor revalidatie, kans bestaat op de noodzakelijkheid van 

kinétherapeutische behandeling, moet U de geneesheer vragen dat op het ongevallen formulier van de 

K.B.V.B. , duidelijk in te vullen, zoniet bekomt U geen enkele tussenkomst van de K.B.V.B. 
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Wanneer de eerste reeks aangevraagde kinébehandelingen niet volstaan, moet voor iedere nieuwe reeks 

een toelatingsbriefje van de geneesheer aan de clubsecretaris bezorgd worden, die dit doorstuurt naar de 

K.B.V.B. 

 Zorg er voor dat, na de beëindiging van de kinébehandeling, de kinesist u het formulier bezorgt met 

vermelding per datum van aard der behandeling, dit om de terugbetaling van de K.B.V.B. te kunnen 

bekomen. 

 De tussenkomst voor kinébehandeling door de K.B.V.B. bedraagt maximum 60 kinébehandelingen 

per seizoen. 

 

 

Aangifte van Ongeval. 

 
Geachte Ouders, beste speler of speelster, 

 

Mogen wij U vragen niets te schrijven op het origineel ongevallenblad van de KBVB langs de zijde “Aangifte van ongeval” 

“, maar wel op dit formulier en enkel de zijde “Medisch attest”door de behandelende geneesheer te laten invullen. Lees 

vervolgens goed de bijgevoegde richtlijnen en bezorg ons zovlug mogelijk, binnen de 24 uur na het ongeval, het origineel 

ongevallenblad, dit formulier en een strookje van de mutualiteiten, zeker bij uw eerste ongeval in onze vereniging. Wij danken U 

bij voorbaat voor de nodige medewerking. 

 

 1.Persoonlijke Gegeven slachtoffer (in drukletters a.u.b.) 

 

Naam : ……………………………………………..  Voornaam : 

……………………………………………..  Adres : 

……………………………………………..straat, nr.  ………. Bus : ………..  

 Postnummer : …………..  Gemeente : …………………………………..   

 Geboortedatum : …………………… Telefoon : …………………………………  

Rekeningnummer waar het saldo kan gestort worden  ………………………………………………….. 

Klever of naam ziekenfonds v/d gekwetste : …………………………………………………..  

 Aansluitingsnummer mutualiteit : …………………………………………….. 

Beroep  : ……………………………………………..        

Naam, adres en aard der zaken van zijn werkgever: 

 Naam : …………………………………………….. Aard : ……………………………….                       

 Adres : ……………………………………………..straat, nr : ………..  
 Postnummer : …………..   Gemeente : …………………………………..   

 II.Ongeval zelf. 

Datum : ……………..…  Uur : …………  Speelveld : ………………………………….. 

Wedstrijd of training: 

Training : ………………………………….. ( dag + categorie) 

 Wedstrijd : …………………………-……………………………..             
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Categorie : ………………………………….. 

  

 

Reeks : ………………………………….. (vraag dit aan uw afgevaardigde of jeugdcoördinator ) 

Aard van de kwetsuur : …………………………………..……………………………………….. 

Hoe is het ongeval gebeurd ? …………………………………..………………………………….. 
             …………………………………..………………………………………………………… 

             …………………………………..…………………………………………………………           

  

 III.Geneesheer 

 

Naam : ……………………………………………..  Tel.: …………………………… 

 Adres : ……………………………………………..straat, nr : ………..  
 Postnummer : …………..   Gemeente : …………………………………..   

   

Laat het “Medisch getuigschrift” door de geneesheer invullen en indien er mogelijk kiné moet gevolgd worden, dit op het 

medisch getuigschrift onmiddellijk laten vermelden.  

 


