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WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OF KWETSUUR 
1. Bij ongeval of kwetsuur altijd een formulier ‘aangifte van ongeval’ meenemen bij het eerste bezoek 

aan de dokter of als je naar de spoedopname gaat. Document (downloaden via de website of opvragen 

bij de club). 

 

2. Na het bezoek bij de dokter of specialist in ziekenhuis, het door de dokter ingevulde formulier samen 

met een zelfklever mutualiteit, en indien men werkonbekwaam is de nodige gegevens van de 

werkgever bijvoegen, binnen de week aan de secretaris (Frank Decosemaeker) bezorgen. Deze 

handtekent het document en zorgt dat het binnen de 21 kalenderdagen na de dag van het ongeval bij 

de KBVB terechtkomt. 

 

3. Kiné of andere speciale zorgen altijd eerst aanvragen, altijd een veelvoud van 9 keer, niet 

aangevraagde kinebehandelingen krijgen geen tussenkomst van de bond. 

 

4. Indien de bond het ongeval erkent, ontvangt de secretaris (Frank Decosemaeker) een document met 

de nodige info.  

 

5. Alle tussenkomsten van de bond stoppen vanaf men als speler/speelster op een wedstrijdformulier 

van een competitie of vriendenwedstrijd gestaan heeft na een ongeval, ofwel is men gekwetst ofwel 

kan men voetballen, is de visie van de bond. 

 

6. Bij genezing of einde van de kwetsuur, met alle briefjes van dokter, kiné en specialisten eerst naar de 

ziekenkas gaan om daar eerst de tussenkomsten te regulariseren, daarna alle originele (kopieën zelf 

bijhouden) op de club binnenbrengen. 

 

7. Alles wordt nu verder ingevuld en naar de bond gestuurd. Na ongeveer een maand krijgen we, indien 

alles voor de bond in orde is, een afrekening van de kosten en wordt er een forfaitair bedrag door de 

bond afgetrokken voor dossierskosten die zij inhouden. Het geld wordt in min gezet op de factuur van 

de bond, de penningmeester (Heidi Reynders) stort het door naar de betreffende speler. 

 

8.  Gelieve uw rekeningnummer door te geven aan de club bij het indienen van een 

ongevallenformulier. 

 

9. Het geld van een ongeval of kwetsuur wordt altijd gestort op de rekening van de club bij wie je was 

aangesloten op het moment van het ongeval/kwetsuur. 

 

10. Bij vragen of opmerkingen kan je terecht bij de club, de secretaris (secretaris@bokrijk-sport.be). 
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