
Aangifte Sportongeval – nieuwe indieningsprocedure vanaf 01/07/2022 

Ongevalsaangifteformulier – medisch getuigschrift:  

Dit formulier is te vinden op de website van FC Oppuurs (contact-formulieren-medisch 

getuigschrift), in de administratieve bakjes in onze kantines of door te downloaden van de 

website van Voetbal Vlaanderen via deze link: 

https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-

public/rbfa/docs/pdf/insurance/insurance_medical_attest_template_nl.pdf 

 

Hoe invullen? 

1/Gedeelte in te vullen door het slachtoffer: 

-In het 1e vakje een handtekening plaatsen van het slachtoffer of de ouder/wettelijke voogd 

(voor kinderen van minder dan 13 jaar) 

-In het 2e vakje een klever van het ziekenfonds plakken -> is VERPLICHT.  

2/Gedeelte in te vullen door de arts, inclusief het aantal beurten kiné (indien noodzakelijk). 

Opgelet: voor kinébehandelingen krijgt het slachtoffer alleen een tussenkomst als deze vooraf 

aangevraagd worden door de behandelende arts. Extra kinébehandelingen moeten telkens 

met een nieuw doktersvoorschrift aan de Bond aangevraagd worden ter goedkeuring. De 

Gerechtigde Correspondent kan dit aanvragen via e-Kickoff. 

 

Aan wie moet dit medisch getuigschrift bezorgd worden? 

Het volledig (met klever ziekenfonds!) en correct ingevulde medisch getuigschrift bezorgen 

aan de secretaris/gerechtigde correspondent Jef Lauwers via één van deze mogelijkheden: 

 -Per mail naar jozeflauwers@proximus.be   

 -Persoonlijke bezorging 

 -In de brievenbus Oppuurseweg, 16A te 2890 Lippelo 

!!OPGELET: de aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen toegekomen zijn bij de KBVB! 

De club/GC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor aangiftes die te laat worden 

ingediend! 

 

Hoe indienen bij de KBVB? 

Het medisch getuigschrift moet digitaal ingediend worden. De secretaris vult in e-Kickoff alle 

gegevens van de speler in, het tijdstip van ongeval, bij welke training of wedstrijd dit 

gebeurde en de omstandigheden hoe het ongeval gebeurde. Er wordt ook gevraagd of er een 

dekking is via een privé hospitalisatieverzekering. 

Gelieve daarom ALTIJD aan de secretaris ook een korte beschrijving door te geven met 

de hierboven opgesomde gegevens.  

Afhandeling dossier: na genezing dient een medisch getuigschrift van herstel te worden 

ingevuld door een geneesheer. Dit kan via het ontvangstbewijs dat je ontvangt na correct 

indienen van het dossier. Alle onkostennota's (= de verschilstaten van de mutualiteit) samen 

met het ingevulde en ondertekende formulier moet bij de Gerechtigde Correspondent bezorgd 

worden, die het dossier zal verwerken en doorsturen naar de KBVB. 

Terugbetaling: De KBVB stort het bedrag op de rekening courant van FC Oppuurs. Nadien 

komt het terecht op de rekening van de gekwetste. 
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