PROCEDURE ONGEVAL

op training of in een wedstrijd

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).
Het Federaal solidariteitsfonds (FSF) van de voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks
oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
Zaken die reeds bestonden zijn niet verzekerd (bv. tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur
enz..)
Ook niet alle kosten worden terug betaald zoals farmaceutische producten, speciale taping enz..
Bij twijfel over mogelijke terugbetaling, kan u best vooraf inlichtingen vragen aan het FSF.

Tussenkomst bij kiné of speciale behandelingen wordt maar gegeven indien VOORAF toestemming werd verkregen
van het FSF.
Laat de geneesheer, indien dit achteraf nodig zou blijken, steeds 2x 9 beurten kinesitherapie voorschrijven.
Opgelet, bijkomende kinébeurten dienen opnieuw te worden aangevraagd met een nieuw doktersvoorschrift en
goedgekeurd door het FSF !!
Er is GEEN tussenkomst voor kiné indien de voetbalinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt.

Mutualiteit & lidgeld : wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en zijn lidgeld, wordt het dossier niet in aanmerking genomen !
Opname in een ziekenhuis. Vraag steeds naar een meerpersoonskamer, want bij één en tweepersoonskamers lopen
de erelonen veel hoger op. Deze extra kosten worden niet terugbetaald.
Kosten apotheker. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Kasticket is niet voldoende.
Neem ook een kopij van het voorschrift van de dokter.

Seizoen 2017-2018

19/07/2017

Van elk ongeval wordt door de gerechtelijk correspondent een dossier opgemaakt, dat wordt doorgestuurd naar de
KBVB. Wij vragen u echter om ook een eigen dossier op te maken. Neem dus steeds van alle formulieren en
onkostennota’s copies !

Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering.
Er is terugbetaling door het FSF van de KBVB volgens de geldende officiële barema’s, enkel wanneer de originele
documenten (facturen, afrekeningen, ziekenfonds enz...) worden voorgelegd en nagestuurd, dus hier GEEN
fotopijen.
Indien men als speler beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten,
dagvergoeding...), dient de speler zelf privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.
De KBVB sluit een dossier af na 2 jaar. Indien u door omstandigheden niet akkoord gaat met deze termijn, gelieve te
overleggen met de gerechtelijk correspondent.
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WERKWIJZE

Het aangifteformulier van de KBVB bestaat uit 2 delen.
-

Het eerste deel is de “AANGIFTE VAN ONGEVAL”
Het tweede deel is het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT”

Het document ‘medisch getuigschrift’ dient volledig te worden ingevuld door de behandelde arts, ondertekent en
voorziet de aangifte van zijn stempel. Laat dit binnen de 48 uur invullen !!
De datum die de arts invult op dit document, is de datum van de eerste raadpleging !
Het document ‘aangifte van ongeval’ dient u zelf zoveel als mogelijk in te vullen.
Vergeet niet om de datum, uur, plaats, wedstrijd/training en de omstandigheden van het ongeval duidelijk te
vermelden.
Onvolledige formulieren worden door de KBVB teruggestuurd.

Deze 2 documenten samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds dienen binnen de 3 dagen te worden bezorgd
aan de gerechtelijk correspondent (GC) - Ronny Heuvinck – Bellestraat 10 – 9280 Lebbeke – 0479 358 463.

Dit dient allemaal zo snel mogelijk te gebeuren omdat deze documenten binnen de 21 kalenderdagen na datum van
het ongeval door de GC dienen te worden opgestuurd naar de KBVB.
Komt de aangifte te laat, dan kan u niet rekenen op een tussenkomst van het FSF !!

Na ongeveer 2 weken, na de aangifte van het ongeval, ontvangt de club van het FSF “een geneeskundig attest van
herstel”, samen met het dossiernummer. Dit zal u door de club worden overhandigd.

Opgelet ! U betaalt in eerste instantie zelf de gemaakte medische kosten.
Hou alle bewijsstukken goed bij, het dossiernummer dient u te vermelden op elk bewijsstuk.
Vervolgens gaat u bij uw mutualiteit langs voor terugbetaling.
Enkel het niet terugbetaalde gedeelte van de ziekenkas, kan u recupereren via het FSF.
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Op het einde van de behandeling dient het ‘getuigschrift van herstel’ te worden ingevuld door de behandelende
geneesheer. Dit getuigschrift dient samen met de originele bewijsstukken van de verschilstaten van de terugbetaling
door uw ziekenkas, kinesist, ziekenhuisfacturen, apothekersrekeningen, enz.. worden bezorgd aan de GC. De club zal
dit opsturen naar de KBVB.

Het FSF zal het geld verminderd met haar administratieve kosten overschrijven op de rekening van de club die dit
bedrag zal doorstorten op de rekening van de speler of zijn/haar ouders. Dit kan tot 2 maanden na het afsluiten van
het dossier zijn.
De administratieve kosten van het FSF zijn ten laste van de speler/speelster.

BELANGRIJK : een speler/speelster mag pas opnieuw meetrainen of meespelen in een wedstrijd nadat het
getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB.
Zonder bewijs van herstel is de speler/speelster NIET verzekerd en wordt dus gespeeld op eigen risico !
Donderdagavond is de deadline om het medisch attest van herstel te bezorgen aan de GC indien je wenst te spelen
in het eerstkomende weekend !

De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade met betrekking tot het
ongeval. De betrokken speler/speelster dient hiervoor beroep te doen op het FSF, zijn of haar mutualiteit, privé- of
hospitalisatieverzekering.
De club ziet af van alle aansprakelijkheid indien de procedure/werkwijze niet werd gerespecteerd en de nodige
documenten onvolledig zijn ingevuld en/of laattijdig ingediend.
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