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Wat te doen bij een sportongeval? 

Alle leden die aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.), zijn via een 

gezamenlijke polis automatisch verzekerd bij het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) voor mogelijke 

voetbalongevallen. Hieronder zetten we de te volgen procedure even op een rijtje: 

Wat is een sportongeval? 

Onder "ongeval" wordt verstaan: "de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden 

van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting)". 

Tendinitis is bijvoorbeeld een gevolg van overbelasting, en bijgevolg geen ongeval. 

Enkel lichamelijke schade wordt gedekt, dus geen schade aan een bril, kledij, ... 

Stap 1: indien mogelijk, bij een eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het medisch getuigschrift 

van het aangifteformulier laten invullen door de behandelende geneesheer. 

Dit aangifteformulier is te verkrijgen op de club, bij de gerechtigde correspondent (G.C.) (zie 

gegevens onderaan), of af te printen via de website www.sksintamands.be. 

 

Stap 2: bezorg dit door de geneesheer ingevulde formulier zo snel mogelijk (= ten laatste binnen de 

7 dagen na het ongeval) aan de G.C., samen met enkele aanvullende gegevens 

Deze extra gegevens die je aan de G.C. tegelijk dient te bezorgen, zijn: 

- beroep van de speler met naam en adres van de werkgever (of vermelding "student") 

- kleefbriefje van het ziekenfonds 

- rekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden gestort 

- duidelijke omschrijving van het ongeval: datum, uur en plaats van het ongeval; tijdens welke 

wedstrijd/training; hoe is het gebeurd (duel/verkeerde beweging); korte omschrijving van de 

opgelopen blessure; 

 

Stap 3: het attest van herstel 

Nadat de G.C. het aangifteformulier heeft ingediend bij de K.B.V.B., ontvang je via de club het "attest 

van herstel". Pas bij een volledig herstel dient dit attest, opnieuw ingevuld door een geneesheer, zo 

vlug mogelijk terugbezorgd te worden aan de G.C. Bij dit document voeg je de originele dokters- 

en/of ziekenhuisrekeningen met een detail van de afrekeningen van het ziekenfonds. Voor wat 

betreft eventuele apothekersonkosten is het kasticket een voldoende bewijs. 

M.a.w.: de speler dient alle medische onkosten eerst zelf te betalen, en er zal pas terugbetaling 

mogelijk zijn van zodra ook dit (tweede) attest door de dokter is ingevuld en je dus hersteld bent. 
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Belangrijk: je mag pas terug beginnen voetballen van zodra de G.C. dit attest van herstel bij de 

K.B.V.B. heeft ingediend! Wanneer je niet officieel door de dokter genezen bent verklaard, of je loopt 

een nieuw sportongeval op vóór dit attest van herstel is ingediend, ben je voor dit nieuwe 

sportongeval niet verzekerd via het F.S.F. 

 

Stap 4: de terugbetaling 

Nadat de G.C. het medisch dossier aan de Voetbalbond heeft overgemaakt, ontvang je via de club 

een gedetailleerde afrekening van de tussenkomst. Het bedrag wordt via de club doorgestort op het 

door de speler doorgegeven rekeningnummer. 

Per ongevaldossier houdt de K.B.V.B. een forfaitair bedrag in van € 11. 

Hou er rekening mee dat dergelijke terugbetaling van het F.S.F. een tweetal maanden op zich kan 

laten wachten. 

 

Belangrijke opmerkingen: 

Kinesist: voor de terugbetaling van kine- en/of fysiotherapeutische onkosten is een voorafgaande 

toelating van het F.S.F. nodig (de loutere aanduiding door de dokter op het aangifteformulier is niet 

voldoende). Daarenboven moet je minstens 15 dagen sportief inactief zijn gebleven.  

Je bezorgt hiervoor een kopie van het doktersvoorschrift voor de kiné aan de G.C., en dit vóóraleer 

de kinébehandeling een aanvang neemt. Zoniet is er sowieso GEEN tussenkomst mogelijk. 

Bij een verlenging van de kinébeurten, dient er opnieuw een fotokopie van dit doktersvoorschrift 

voor kiné aan de G.C. te worden overgemaakt, om opnieuw toelating te kunnen vragen. 

Ziekenhuis: kies bij opname in het ziekenhuis voor een gemeenschappelijke kamer. De opleg voor 

een eenpersoonskamer en de hieruit voortvloeiende erelonen worden immers niet terugbetaald. 

Kwetsuren van lange duur: bij ernstige blessures en/of blessures van lange duur, kan een 

tussentijdse afrekening van het F.S.F. worden gevraagd.  
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