
 

Te volgen procedure bij voetbalongevallen. 

Vraag aan je ploegafgevaardigde een formulier “Aangifte van ongeval”. (of druk de aangifte recto 

verso en in kleur af) 

Hierop vul je volgende gegevens in: 

- Naam en voornaam van de gekwetste (in  blokletters)(in rechterkolom) 

- Geboortedatum (in rechterkolom) 

- Juist adres (in rechterkolom) 

- Kleefbriefje ziekenfonds aanbrengen in de voorziene zone (in rechterkolom) 

- Aanduiden gedekt door privéverzekering of niet; indien ja welke verzekering (in linkerkolom) 

- Student, arbeider of bediende invullen (in linkerkolom) 

- Indien geen student: beroep en naam en adres werkgever invullen (in linkerkolom) 

- Datum en uur van het ongeval: dd/mm/jjjj – 00:00uur (in rechterkolom) 

- Aanduiden: speler, scheidsrechter,…. (in rechterkolom) 

- Invullen: tijdens welke officiële wedstrijd + afdeling en reeks/welke vriendschappelijke 

wedstrijd/welke training en vermeld op welk speelveld (in rechterkolom) 

- Bondige beschrijving van de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond (in 

rechterkolom) 

- Volgende lijnen alleen indien van toepassing! 

- Rekeningnummer alleen indien de gekwetste een scheidsrechter of steward is 

- Rechts onderaan datum invullen en tekenen, indien je 13 jaar of ouder bent en anders één 

van je ouders. 

De achterzijde “medisch getuigschrift” wordt ingevuld door de behandelende geneesheer. Sommige 

ziekenhuizen geven een apart medisch attest, meestal is dit ook voldoende om bij te voegen. Let op 

als er een specialist, radioloog of kinesitherapeut moet geraadpleegd worden moet dit  hier vermeld 

worden. 

Dit geheel moet binnen de 10 dagen afgegeven worden op het secretariaat, laattijdig afgegeven 

formulieren of onvolledig ingevulde formulieren worden niet behandeld, zodat er geen aanspraak op 

een tussenkomst kan gemaakt worden. 

Na registratie bij de dienst “Ongevallen” van Voetbal Vlaanderen ontvangt de betrokkene, via de 

club, een registratiebewijs. Dit moet bijgehouden worden tot op het ogenblik van het herstel. 

Bij genezing kan de betrokkene de gemaakte onkosten, via de club, indienen bij de dienst 

“Ongevallen”. Hiervoor moet de geneesheer het  “getuigschrift van herstel” (strookje onderaan het 

registratieformulier) invullen en ondertekenen. De betrokkene rekent eerst af met zijn ziekenfonds 

en bezorgt het overzicht van de afrekening samen met de originele bewijsstukken van gemaakte 

onkosten (ook medicatie)  aan het secretariaat van de club. Aan de hand van die documenten 

bepaalt de verzekeraar de tussenkomst ; dit bedrag wordt na afhouding van een forfaitair bedrag 

voor administratiekosten uitbetaald aan de club die op haar beurt doorstort naar de betrokkene ( 

best ineens een rekeningnummer en naam van de rekeninghouder doorgeven aan het secretariaat). 


