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Procedure sportongeval 

De jeugdspelers van K. Lanaken V.V. zijn “verzekerd” via de Belgische voetbalbond. 

 

Voor de laatste update verwijzen we u door naar: 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement 

“Bondsreglement”  blz. 253:  TITEL 21 DE VERZEKERINGEN  

“Bijlagen”  blz. 51:  BIJLAGE 7 VERZEKERINGSPOLISSEN AFGESLOTEN MET ARENA 

 

Medisch onderzoek  

Eigen huisarts of huisartsenwachtpost Maasland: Lanaken – Maasmechelen - Dilsen Stokkem 

Wachtdiensten Lanaken: https://www.lanaken.be/Leven/Wachtdiensten 

Huisartsenwachtpost Maasland Centraal nummer: +32 89 75 75 75 

 

Aangifte van sportongevallen  

1. Bij een niet ernstige kwetsuur: 

Is niet noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter gaat. In dit geval zal de speler dit melden bij 

zijn trainer, die dan zal beslissen of de speler een aangepast trainingsschema krijgt. 

 2. Bij een ernstige kwetsuur: 

De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt je 

het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. 

Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het jeugdsecretariaat, omdat de 

aangifte binnen de 21 dagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B. Een laattijdige aangifte geeft 

aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij ziekenhuisopname is het 

belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de 

behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift. 

 Of U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze. Zorg er steeds voor dat u een formulier 

“Aangifte van Ongeval”, (af te halen op het secretariaat niet zelf uitprinten), laat invullen en tijdig 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement
https://www.lanaken.be/Leven/Wachtdiensten
https://lanakenvv.tijdelijkdomein.eu/wp-content/uploads/2019/10/Ongevalsaangifteformulier.pdf
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terugbezorgt aan de secretaris/GC. Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een 

geneeskundig attest van herstel. Dit document ingevuld door de dokter en samen met de 

kwijtschriften van mutualiteit, apotheker en dergelijke moeten terugbezorgd worden aan de 

secretaris/GC. 

Terugbetaling van de onkosten zullen geschieden via een rekeningnummer die u naderhand 

opgeeft bij het ongeval formulier. 
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Wat te doen bij een sportongeval? 

Stap 1   “Aangeven ongeval”  

a. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het oplopen van een blessure een dokter. 

Hij neemt daarbij het door de bond ter beschikking gesteld formulier “Aangifte van 

Ongeval“ mee, met daarop het kleefbriefje van zijn eigen ziekenfonds . 

➢ Zorg dat de arts de zijde 'Medisch Getuigschrift ' volledig en correct invult.  

➢ De arts zet, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, 'JA' bij 

tussenkomst Kinesitherapeut' en aantal beurten.  

➢ Gebeurt dat niet, kan kiné enkel NA toelating van de bond. 

➢ Ook verlenging en meer beurten moeten TIJDIG  worden aangevraagd, met kopie 

van voorschrift van clubsecretaris.    

➢ Kiné beurten VOOR de  datum van toelating van de bond worden helemaal NIET  

vergoed.  

➢ Ook niet bij MINDER dan 15 dagen sportactiviteit en NA het hernemen hiervan.  

b. De speler bezorgt het formulier zo vlug mogelijk  aan de club secretaris, die nog de 

tijd moet hebben om het op te sturen naar de bevoegde instanties van de KBVB.  

➢ Het document moet binnen de 21 werkdagen toekomen bij deze instanties. 

c. Diegenen die een beroep uitoefenen, moeten hun juiste beroep, naam en adres van 

de werkgever ook invullen op de juiste plaats van het aangifte formulier . 

d. Des tukken vereist voor de behandeling van het dossier van de aangeslotenen, worden aan de 
dienst “Ongevallen” overgemaakt door de gerechtigde correspondent van K. Lanaken V.V.  

 

  

https://lanakenvv.tijdelijkdomein.eu/wp-content/uploads/2019/10/Ongevalsaangifteformulier.pdf
https://lanakenvv.tijdelijkdomein.eu/wp-content/uploads/2019/10/Ongevalsaangifteformulier.pdf
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Stap 2 Hervatten na het sportongeval 

d. Na ongeveer twee weken ontvangt de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club een 

‘Geneeskundig Getuigschrift van Herstel’, samen met een dossiernummer. Hij bezorgt dit aan de  

betrokken speler. 

e. Dit getuigschrift van herstel dient bij hernemen van de sportactiviteiten en/of genezing ingevuld te 

worden door de geraadpleegde dokter of kinesist. 

f. De speler of ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de 

tussenkomst (o.a. originele uittreksels, kwijtschriften van tussenkomst van de mutualiteit, facturen 

apotheker) binnen bij de secretaris of gerechtelijk correspondent van K. Lanaken VV. 

g. Deze stuurt alles opnieuw naar de VFV/KBVB, dienst Verzekeringen. Pas NA het registreren van 

dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. een geblesseerde 

speler mag - indien een dossier sportongevallen werd opgezet - pas opnieuw beginnen trainen en 

spelen NADAT het getuigschrift van herneming werd opgestuurd naar VFV/KBVB, en vanaf de 

hierop vermelde datum van herneming. 

h. ALLE terugbetalingen vervallen vanaf het hernemen van de activiteit – ook Kinébeurten. 

 

Stap 3  “Terugbetaling”  

i. Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van K. Lanaken VV 

gestort, ongeveer twee maanden nadat eerst een uittreksel van tussenkomst aan de gerechtelijke 

correspondent of secretaris werd bezorgd. 

Nadien ontvangt de speler dit bedrag d.m.v. overschrijving op de eigen bankrekening of cash  

- na overleg met de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club.  
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Te onthouden: 

a. Het formulier " Aangifte van Ongeval " moet binnen 21 werkdagen opgestuurd worden 

b. Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald (vb. geen eenpersoonskamer) 

c. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van de medicatie (kasticket is onvoldoende) 

d. Steeds een klever van de mutualiteit bij hebben (op formulier kleven) 

e. Formulieren zijn te verkrijgen op de club  

f. De voetbalbond komt enkel tussen in het remgeld (verschil tussen medische kosten en teruggave 

ziekfonds) 

g. Vraag bij de mutualiteit een papier van “verschilstaat” en stuur dit mee met het formulier van 

genezen verklaring. 

h. Men mag niet eerder terug starten met voetballen als data door de dokter ingevuld op formulier 

van genezing verklaring en dit formulier moet ook al verstuurd zijn naar de KBVB! 

 

 

https://lanakenvv.tijdelijkdomein.eu/wp-content/uploads/2019/10/Ongevalsaangifteformulier.pdf

