
WAT DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL ? 

 Vraag een formulier “Medisch getuigschrift / Aangifte van ongeval” aan Serge 

Muyldermans of een verantwoordelijke van de club (afgevaardigde, trainer, 
bestuurslid, …) 

 Laat het luik “Medisch getuigschrift” invullen door de behandelende arts de dag van 
het ongeval of de dag erna. 

 Belangrijk: voor terugbetaling speciale zorgen (kine - fysio) is steeds voorafgaandelijk 
toestemming van de KBVB - Dienst "ongevallen" vereist. De vraag “hoeveel  zittingen 

zijn noodzakelijk?” is desgevallend door de arts te beantwoorden. 

 Vul zelf het luik “Aangifte van ongeval” zo volledig mogelijk in. Aandacht voor de 

persoonlijke gegevens (ziekenfonds en aansluitingsnummer bij het ziekenfonds, 
statuut, beroep, werkgever, …) die door de club niet gekend zijn en ook de 

omstandigheden van het ongeval. 

 Bezorg het ingevulde formulier uiterlijk binnen de 14 werkdagen na datum van het 

ongeval aan de gerechtigde correspondent (Serge Muyldermans, Klein Vuurgatstraat 
3, 1560 Hoeilaart, tel. 02/657.58.18) om te vervolledigen, te ondertekenen en te 

verzenden naar de KBVB. 

 Na aanvaarding van het dossier door de KBVB - Dienst "Ongevallen" wordt u een 

ontvangstbewijs van de aangifte geleverd door Serge Muyldermans. 

 De onkosten van de medische zorgen dienen in eerste instantie bij het ziekenfonds 

ingediend voor terugbetaling van de wettelijke voorzieningen. 

 Na definitieve genezing dient de arts een geneeskundig getuigschrift van herstel en 

werkhervatting af te leveren (de onderstaande strook bij het ontvangstbewijs van de 
aangifte). 

 Voor een tegemoetkoming van de KBVB - Dienst "Ongevallen" zijn volgende 
documenten aan Serge Muyldermans over te maken: 

 het volledige detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds (geen 
 fotokopie van getuigschriften voor verstrekte hulp), 

 de originele hospitalisatiefacturen, 
 de originele facturen / onkostennota’s voor farmaceutische specialiteiten en 

andere, 
 het getuigschrift van herstel / werkhervatting, 

 Na afrekening door de KBVB - Dienst "Ongevallen" zal de penningmeester Willy 
Stakenborg u een detail van de tegemoetkoming bezorgen en overgaan tot de 

vereffening van het saldo. 

 Voor bijkomende vragen kan u terecht bij Serge Muyldermans. 


