
 

Procedure bij ongeval 
 
Er kan beroep gedaan worden op een tussenkomst van de Dienst Ongevallen van de KBVB indien 
het ongeval zich voordoet: 
 

- Op het terrein of op de plaats van de organisatie; 

- In de neutrale zone; 

- In de kleedkamers; 

- Op de weg van de kleedkamers naar het terrein of omgekeerd. 

- Op de kortste weg van huis naar het terrein. 

1) Vul de voorkant van het aangifteformulier in. Hieronder vind je een opsomming van de   
rubrieken die dienen ingevuld te worden. Tevens vind je in bijlage een blanco aangifteformulier en 
een aangifteformulier met info over wat er dient ingevuld te worden. Een blanco aangifte 
formulier vind je ook via volgende link: Blanco aangifteformulier 
 

- naam en voornaam van de gekwetste in BLOKLETTERS 
- geboortedatum 
- adres 
- privéhospitalisatieverzekering? Zo ja, welke? 
- kleef een kleefbriefje van de mutualiteit 
- student, arbeider of bediende? 
- indien geen student, beroep invullen + naam en adres werkgever 
- ‘onderworpen aan sociale zekerheid als speler’ is enkel van toepassing voor profspeler 
- datum en uur ongeval 
- functie (schrappen wat niet past) 
- gegevens wedstrijd (officiële of vriendschappelijke)/training invullen 
- afdeling en reeks 
- speelveld=locatie (bij thuiswedstrijd site Kessel of Oosterwijk invullen, bij uitwedstrijd adres 
   tegenstander invullen) 
- beknopte beschrijving van het ongeval 
- bij vrijwillige trap of slag dient er enkel iets ingevuld te worden indien deze opzettelijk werden 
   toegebracht. 
- rekeningnummer dient NIET ingevuld te worden 
- Indien speler jonger is dan 13 jaar dient ouder/voogd te handtekenen. Indien speler 13 jaar is 
   of ouder dient hij/zij zelf de aangifte te ondertekenen 

 
 
 
 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/belgianfootball/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Over+ons/Verzekering/PDF/voetbal_vlaanderen_-_competitief_-_ongevalsaangifteformulier.pdf


 

De achterkant van de aangifte, het medisch attest, dient ingevuld te worden door de 
behandelende arts of de spoedarts. 
 
Opgelet: indien er beroep moet worden gedaan op een: 
 
  - specialist 
  - radioloog 
  - kinesitherapeut of fysiotherapeut (aantal zittingen dienen vermeld te worden!) 
 
moet dit uitdrukkelijk aangeduid worden in de daartoe voorziene rubriek. 
 
2) Indien het aangifteformulier werd ingevuld zoals hierboven beschreven, bezorg je dit aan je 
ploegafgevaardige/trainer of deponeer je het in de brievenbus op één van de twee sites. Indien 
voorgaande niet mogelijk is, scan je de aangifte (duidelijke scan) in en mail je deze door naar de 
AVJO (Stijn.weckhuysen@lierse.com). Doe dit zo snel mogelijk. 
 
3) De AVJO zal het aangifteformulier bezorgen aan de Dienst Ongevallen van de KBVB. 
 
4) Na een tweetal weken ontvangt de AVJO een ontvangstbewijs van de aangifte. Deze zal aan de 
speler bezorgd worden.  
 
5) Op dit ontvangstbewijs staat onderaan een attest van genezing dat door de behandelende arts 
dient ingevuld te worden. Wanneer het werd ingevuld, bezorg je het attest aan de AVJO. Hierbij 
voeg je een samenvattende staat van de tussenkomst van je mutualiteit en de originele 
bewijsstukken van de gemaakte kosten. De AVJO zal het genezingsattest, de samenvattende staat  
en de originele bewijsstukken bezorgen aan de Dienst Ongevallen van de KBVB. 
 
Belangrijk: Zolang het genezingsattest niet werd ingevuld, mag de speler niet voetballen!  
 
6) Bij afsluiting van het dossier door de Dienst Ongevallen van de KBVB zal een eventuele 
tussenkomst overgeschreven worden op de rekening van de club. De club zal het bedrag van de 
tussenkomst overschrijven op de rekening van de speler/ouder. 
 
7) Het dossier wordt afgesloten. 
 
 
 
 
 


