
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Vade-Mecum heeft tot doel de  

scheidsrechters in te lichten over 

 de verzekeringen waarvan zij kunnen genieten 

 in het kader van de K.B.V.B. 

 

Enkele praktische richtlijnen zijn voorzien, 

 meer bepaald wat betreft de lichamelijke 

 en stoffelijke schade geleden tijdens 

 de uitvoering van hun taak. 
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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

 

1. Onderhavig document is een korte samenvatting van de voornaamste 

bepalingen in voege op 1 juli 2012. 

Ingeval van betwisting zal enkel de reglementaire tekst van toepassing 

zijn. 

 

2. De term scheidsrechter is eveneens van toepassing op de assistent-

scheidsrechter. 

 

3.  Het FEDERAAL SOLIDARITEITSFONDS, op 1 januari 2009 vervangen door 

verzekeringsmaatschappij ‘‘ARENA ’’, heeft tot doel om vrijwillig tussen 

te komen, volgens de bepalingen voorzien in het reglement, bij de 

begunstigde die financiële gevolgen ondervindt van lichamelijke letsels 

opgelopen ten gevolge van een ongeval gebeurd tijdens een wedstrijd, 

een competitie, training of elke andere activiteit georganiseerd onder de 

leiding van de K.B.V.B. 

 

4.  Het STEUNFONDS (S.F.) heeft tot doel bijkomende tussenkomsten toe te 

staan ter aanvulling van deze voorzien door de verzekeraar. 

 

5. Om de filosofie van dit vademecum te begrijpen, wat betreft de 

lichamelijke of stoffelijke schade, moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de ernst van de incidenten op sportief vlak, enerzijds, en 

de ernst van de gevolgen op lichamelijk of stoffelijk vlak, anderzijds. 

 

 Het is immers best mogelijk dat incidenten die als bijzonder ernstig 

kunnen worden gecatalogeerd op het gebied van de sportieve discipline, 

slechts minieme of te verwaarlozen gevolgen hebben voor de 

scheidsrechter. 

 

In dat geval moet de procedure tot schadeloosstelling van de 

scheidsrechter niet nodeloos worden gecompliceerd en is het verkieslijk 

af te zien van een ingewikkelde, dure en aanslepende gerechtelijke 

procedure, waarbij men bovendien nog het risico loopt dat de zaak 

geklasseerd wordt zonder gevolg. 

 

 

 

 



I.  LICHAMELIJKE SCHADE 

 

a) Kwetsuren ten gevolge van een ongeval: 

 

Het volstaat dat de scheidsrechter de gebruikelijke ongevalsaangifte doet, via 

de club waaraan hij is toegewezen of rechtstreeks bij de dienst “Ongevallen” 

van de K.B.V.B., Houba de Strooperlaan 145 te Brussel. De aangifte wordt door 

de administratie behandeld zoals voorzien in het bondsreglement en 

overeenkomstig de principes van het Steundfonds. 

De betaling van de verzekeraar gebeurt rechtstreeks aan de betrokkene. 

Belangrijke opmerking: ook de scheidsrechters moeten de voorafgaandelijke 

goedkeuring krijgen voor kinesitherapie of fysiotherapie. Deze aanvraag kan 

onmiddellijk worden gedaan, door middel van de ongevalsaangifte, of met een 

afzonderlijk doktersvoorschrift maar moet in elk geval worden gedaan 

vooraleer de behandeling begint. (FAX 02/479.55.62) 

 

b) Letsels ten gevolge van incidenten: 

 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de lichte letsels 

zonder risico op blijvende gevolgen of langdurige arbeidsongeschiktheid en 

anderzijds de ernstige letsels met zware financiële of lichamelijke gevolgen. 

 

Lichte verwondingen: 

 

Behalve in geval van risico’s op verdere incidenten (bv.: er zijn na de wedstrijd 

problemen om de installaties te verlaten), wordt over het algemeen 

aangeraden geen beroep te doen op politie of rijkswacht en zich te beperken 

tot het opmaken van een verslag voor de disciplinaire instantie en een 

ongevalsaangifte bestemd voor de dienst “Ongevallen” van de voetbalbond 

met vermelding dat het incidenten betreft. 

De disciplinaire instantie zal vervolgens uitspraak doen over de tenlastelegging 

van de kosten (de schuldige, de club of de verzekeraar). 



Ernstige letsels: 

 

In dergelijke gevallen is het aangewezen een beroep te doen op de Federale 

Politie die een proces-verbaal zullen opstellen (indien de dienst 112 wordt 

opgeroepen, komt de Federale Politie automatisch ter plaatse).  

In voorkomend geval kan de scheidsrechter zich ook nadien burgerlijke partij 

stellen. 

 

Bovendien moet een verslag worden opgesteld ten behoeve van de repressieve 

instantie en een ongevalsaangifte (bij eventuele kwetsuur) bestemd voor de 

dienst ‘’Ongevallen” van de voetbalbond met de vermelding dat er incidenten 

zijn gebeurd en waarvoor proces-verbaal werd opgesteld. 

 

Artikel 1701.3 van het Bondsreglement stelt wel dat het enkel opmaken door 

een verbaliserende instantie (politie of rijkswacht) van een proces-verbaal der 

feiten niet aanzien wordt als zijnde een geschil aanhangig gemaakt bij het 

gerecht. De repressieve comités blijven derhalve bevoegd in dit geval de kosten 

ten laste te leggen van de dader der feitelijkheden. 

 

Tevens dient te worden gewezen op art. 1908.234 van het Bondsreglement dat 

de bevoegde instantie toelaat de club van toewijzing of diegene waarvoor de 

speler tijdelijk gekwalificeerd is solidair te veroordelen, weliswaar tot beloop 

van het bedrag van 500 EUR. 

 

In geval van ernstige incidenten wordt het dossier bovendien doorverwezen 

aan de Juridische Dienst van de bond teneinde EVENTUEEL een advocaat aan te 

duiden om de verdediging van de scheidsrechter te verzekeren die een klacht 

bij het gerecht indiende tegen zijn aanrander. 



II.  STOFFELIJKE SCHADE 

 

Voorafgaandelijke bemerking 

 

De scheidsrechters wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen 

(polshorloges, juwelen, enz…) of grote geldsommen mee te nemen naar hun 

wedstrijd. 

De schade ingevolge diefstal van voorwerpen, achtergelaten in de wagen, 

inbegrepen sportuitrusting, wordt niet vergoed. 

 

a) Schade ingevolge ongevallen (bril, chronometer, enz…): 

 

De scheidsrechter maakt het verslag over aan de C.S.C of de Provinciale 

Scheidsrechterscommissie, volgens het geval. In geval van gunstig advies, 

wordt de scheidsrechter vergoed door de dienst ‘Ongevallen’, tot een 

maximum van 250 EUR. 

 

b) Schade aan kledij ingevolge handtastelijkheden: 

 

De scheidsrechter maakt een rapport op ten behoeve van de disciplinaire 

instantie die zal oordelen over de schadevergoeding. 

 

c) Schade aan voertuig: 

 

1.  Voorwerp en draagwijdte van de tussenkomst: 

 

De K.B.V.B. verleent zijn vrijwillige steun, overeenkomstig onderstaande 

modaliteiten, aan de rechthebbende die geldelijke schade heeft geleden aan 

zijn voertuig, ten gevolge van een ongeval, met inbegrip van brand, diefstal en 

schade door natuurkrachten of vandalisme. 

 

Stoffelijke schade aan bromfiets of motorrijwiel van méér dan 50 cc is niet 

verzekerd. 

 

 

 

 

 

 

 



Enkel de schade geleden ter gelegenheid van een officiële opdracht komt in 

aanmerking voor vergoeding, dit wil zeggen, ter gelegenheid van elke officiële 

OPDRACHT waarvoor het bondsreglement een vergoeding en/of een 

terugbetaling van de verplaatsingskosten voorziet alsook tijdens het bijwonen 

van een cursus of een fysieke test zonder terugbetaling waarvoor de oproeping 

via de bondsbladen of KICKOFF gebeurde. 

 

De verplaatsingen naar vergaderingen of andere opdrachten die geen officieel 

karakter dragen, komen bijgevolg niet in aanmerking voor schadevergoeding. 

 

De K.B.V.B. zal eveneens tussenkomen in geval van schade opgelopen op de 

kortste weg van en naar de opdracht of de activiteit. 

 

De vergoeding van lichamelijke schade is uitgesloten in het kader van 

onderhavige reglementering. 

 

De K.B.V.B. wijst alle verantwoordelijkheid af, ongeacht de grond, voor 

ongevallen die in aanmerking komen voor een tussenkomst. 

 

Zij verklaart, zowel in eigen naam als in naam van al zijn aangeslotenen, geen 

enkele verbintenis of enigerlei verplichting aan te gaan, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, hetzij op basis van een eigen verbintenis, van enigerlei 

bepalingen namens een derde of van een verzekeringscontract of dergelijke. 

 

Kunnen aanspraak maken op de tussenkomst, de scheidsrechters en de 

assistent-scheidsrechters. 

 

Indien een club aansprakelijk wordt gesteld voor de opgelopen schade 

overeenkomstig het bondsreglement of een door een bondsinstantie genomen 

beslissing, zal de K.B.V.B. geen enkele tussenkomst verlenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In principe komt alleen het voertuig, ingeschreven op naam van de 

rechthebbende in aanmerking. In uitzonderlijke omstandigheden en na grondig 

onderzoek, kunnen eveneens in aanmerking worden genomen voor een 

eventuele terugbetaling: 

 

∗ Het voertuig waarvan de rechthebbende al dan niet de gewoonlijke 

bestuurder is, maar dat staat ingeschreven op naam van een andere 

persoon, welke evenwel onder hetzelfde dak verblijft als de 

rechthebbende; 

 

∗ het voertuig waarvan de rechthebbende de gewoonlijke bestuurder is, 

op voorwaarde dat het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor privé-

doeleinden toegelaten werd door de eigenaar of door de firma die het 

leasingcontract heeft afgesloten; 

 

∗ het door de garagehouder uitgeleende voertuig in afwachting van de 

beëindiging van herstellingen aan het voertuig van de rechthebbende. 

 

Elke aanvraag wordt, na onderzoek door de Commissie van het Federaal 

Solidariteitsfonds, voorgelegd aan het Uitvoerend Comité, dat een bijzonder 

onderzoek kan gelasten of kan beslissen op basis van het voorgelegde dossier. 

De beslissing van het Uitvoerend Comité is zonder verhaal. 

 

Wanneer vast komt te staan dat de aansprakelijkheid voor de opgelopen 

schade ten laste valt van een derde of dat zij kan worden ingeroepen, kan geen 

enkele vergoeding worden bekomen, behalve in het geval dat deze derde 

insolvabel zou zijn of dat er geen mogelijkheid bestaat tot invordering bij 

derden.  

 

2.  Ongevallen: 

 

De schadelijder moet onmiddellijk schriftelijk of per fax (02/479.55.62) de 

dienst “ongevallen” van de K.B.V.B. op de hoogte brengen van de feiten.  

 

Hij moet vervolgens een complete en gedetailleerde beschrijving van de feiten 

geven op een daartoe door dit departement afgeleverd aangifteformulier. Dit 

formulier moet nauwkeurig worden ingevuld, met de exacte beschrijving van 

het ongeval, een situatieschets, de eventuele getuigen, enz… 

 

 



Alleszins dienen er één of meerdere foto’s van het beschadigde voertuig te 

worden bijgevoegd als ook kopie van de inschrijvingskaart en van het 

verzekeringsattest (groene kaart). 

 

Elk geval van vandalisme of verkeersongeval zonder tegenpartij, moet bij de 

politie aangegeven worden, liefst zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de 10 

kalenderdagen.  In de mate van het mogelijke wordt de schadelijder eraan 

gehouden om de schade aan zijn voertuig te laten vaststellen door een 

afgevaardigde van de bond of, bij afwezigheid hiervan, door de afgevaardigden 

van de twee clubs, of, bij gebrek hieraan, door de afgevaardigde van één van 

de clubs.  In alle andere gevallen dient een kopij van het aanrijdingformulier te 

worden ingestuurd. 

 

Een laattijdig aangegeven schadegeval of een onvolledig of verkeerd ingevulde 

ongevalsaangifte kunnen leiden tot een weigering van de K.B.V.B. om tussen te 

komen. 

 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het ongeval niet gebeurde op de kortste 

weg van de woonplaats van de rechthebbende naar de plaats van de opdracht 

of dat het is gebeurd buiten de normale termijnen voor of na de opdracht, kan 

de aanvraag tot schadeloosstelling worden afgewezen. 

 

Op eenvoudig verzoek moet de schadelijder alle documenten of inlichtingen 

verstrekken die nodig zouden zijn voor de exacte evaluatie van de feiten of de 

vaststelling van de schade. Hij geeft toelating aan de K.B.V.B. om inlichtingen 

op te vragen bij zijn eigen verzekering of bij eender welke andere, bij het 

ongeval betrokken instantie. 

 

3.  Tegemoetkoming:  

 

Voor ieder geval is er een vrijstelling ten laste van de rechthebbende, ten 

belope van 10% van de geleden schade, met een minimum van 375 EUR. 

De maximale tegemoetkoming per ongeval en per jaar bedraagt 7500 EUR. 

 

De rechthebbende die een persoonlijke schadeverzekering heeft afgesloten, 

waarvoor hij zelf de jaarlijkse premie heeft betaald, kan genieten van een 

uitkering die niet groter mag zijn dan het bedrag van de werkelijke schade, of 

het bedrag dat, na tussenkomst van de verzekering eigen schade, ten laste blijft 

van de schadelijder, evenwel begrensd tot 750 EUR per schadegeval. In dat 

geval wordt geen vrijstelling toegepast door de K.B.V.B. 



 

4.  Schatting van de schade:  

 

De schadelijder dient een gedetailleerd cijferbestek te voegen bij de voor de 

K.B.V.B. bestemde ongevalsaangifte, zodat deze laatste een expertise kan laten 

uitvoeren. 

 

Het bedrag van de schade wordt bepaald op basis van het expertiseverslag, 

opgesteld in opdracht van de K.B.V.B. of neergelegd door de schadelijder, 

wanneer de verzekeringsmaatschappij of de verantwoordelijke derde een 

expertise hebben bevolen.  

 

De schadevergoeding mag nooit de werkelijke waarde van het voertuig 

overschrijden, zoals die staat vermeld in de “Eurotaks-Aankoop” van de maand 

die het ongeval voorafgaat. Zij wordt betaald op voorlegging van een officiële 

en voor voldaan ondertekende factuur van de reparatiekosten. 

 

De B.T.W. wordt enkel terugbetaald voor het niet terugvorderbare gedeelte, op 

basis van een te ondertekenen B.T.W.-verklaring. 

 

5.  Uitsluitingen: 

 

De K.B.V.B. komt niet tussen in de volgende gevallen: 

 

∗ schade ten gevolge van glasbreuk; 

∗ bedrog, valse verklaring of opzettelijke verzwijging van een verzwarende 

omstandigheid; 

∗ diefstal van persoonlijke zaken achtergelaten in het voertuig; 

∗ wanneer het voertuig niet voorzien is van het wettelijk verplicht 

schouwingsbewijs; 

∗ wanneer het voertuig, op het ogenblik van het ongeval, wordt bestuurd 

door een persoon die niet beantwoordt aan de Belgische wetgeving en 

reglementering inzake het besturen van een auto, bijvoorbeeld door een 

persoon die geen houder is van een rijbewijs of aan wie een rijverbod 

werd opgelegd; 

 

 

 

 

 



∗ wanneer het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt of te wijten is aan een 

zware fout door de verzekerde of aan één van de volgende feiten: 

⇒ wanneer op het moment van het ongeval meer personen werden 

vervoerd dan toegelaten krachtens de reglementaire of contractuele 

bepalingen; 

⇒ wanneer de schadelijder een schriftelijke verklaring heeft afgelegd van 

aansprakelijkheid of een belofte tot betaling aan een derde 

aansprakelijke;  

⇒ wanneer de ongevalsaangifte laattijdig was, zodat de rechten van 

K.B.V.B. werden geschaad; 

⇒ wanneer het ongeval is gebeurd op het moment dat de rechthebbende 

zich in staat van dronkenschap bevond en/of onder de invloed was van 

alcohol, drugs of andere verdovende middelen, welke een ongunstige 

invloed konden uitoefenen op zijn wijze van rijden; 

⇒ wanneer de wettelijke verplichte verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid van de schadelijder vervallen is wegens niet-betaling 

van de premie. 

 

6.  Verhaal: 

 

De K.B.V.B. is ten belope van zijn gedane uitgaven gesubrogeerd in de rechten 

en acties van de rechthebbende tegen de aansprakelijken voor de schade. 

 

Wanneer na betaling van de vastgestelde uitkeringen blijkt dat de uitgaven 

werden gedaan op basis van valse verklaringen, verzwijgingen of onjuiste 

inlichtingen, heeft de K.B.V.B. het recht de terugbetaling te vorderen van de 

totaliteit der uitgekeerde bedragen. In dat geval kan de zaak worden aanhangig 

gemaakt bij de bevoegde bondsinstantie die de gepaste sanctie zal uitspreken 

lastens de betrokkene. 

 

In geval van probleem is de dienst “Ongevallen” van de K.B.V.B. ter beschikking  

(02/477.12.62). 

  

 

 

 

 

 

 

 



III.  MEDISCHE KOSTEN EN VERGOEDINGEN 

 

A. Tegemoetkoming in de medische kosten 

 

a)  De verzekeraar komt als volgt tegemoet: 

 

- voor medische, farmaceutische, kliniek, kine- en fysiotherapie en andere 

kosten van dezelfde aard, het verschil tussen het officieel barema van de 

honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de 

nomenclatuur van de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving 

op de Z.I.V., enerzijds, en de tussenkomst van de Wetsverzekeraar 

(arbeidsongevallen - ziekenfonds), anderzijds; 

- voor tandprothesen een maximale forfaitaire vergoeding van 150 EUR 

per vervangen tand, met een maximum van 600 EUR per ongeval of, in 

de gevallen waar de honoraria dit bedrag niet bereiken, het aan de 

zorgenverstrekker betaalde bedrag ; 

- voor synthetische gipsen: het bedrag dat, na tussenkomst van het 

ziekenfonds, ten laste blijft van de scheidsrechter. Deze tegemoetkoming 

is beperkt tot driemaal het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit 

type gips wordt terugbetaald; 

- voor implantatiematerialen (osteo-synthesemateriaal, weefsels van 

menselijke oorsprong en dergelijke): 90% van het bedrag dat na 

tussenkomst van het ziekenfonds, ten laste blijft van de scheidsrechters; 

- voor hospitalisatiekosten die ten laste van de scheidsrechters blijven: 

50% voor zover zij niet zelf aan de basis liggen van deze kosten. 

 

b) wanneer de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. zonder evenwel 

tussenkomst van zijn ziekenfonds te genieten omdat hij in de wachttijd 

vertoeft, betaalt de verzekeraar zijn kosten terug op basis van het 

officieel barema van de prestaties van de Z.I.V. 

 

c) wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, wordt het dossier niet in aanmerking genomen. 

 

 

 

 

 

 

 



d) indienen van de stavingstukken 

 

Elk recht op enige tussenkomst stopt voor medische kosten die TWEE 

jaar na de datum van het ongeval zouden toekomen bij de dienst 

“Ongevallen” van de voetbalbond, in Brussel. 

 

Nochtans blijft het dossier geopend tot consolidatie van de letsels voor 

wat betreft de gevallen van blijvende invaliditeit, en dit enkel over een 

termijn van DRIE jaar vanaf de datum van het ongeval. 

 

e) Vroegere gezondheidstoestand 

 

Zo het vaststaat dat de vroegere gezondheidstoestand van de gekwetste 

de verwonding verergerd heeft of de vereiste behandeling heeft 

bemoeilijkt, kan er slechts een tegemoetkoming zijn op grond van de 

normale evolutie der letsels bij een lichamelijk en geestelijk gezond 

persoon. 

 

f)  Stopzetting van de tegemoetkoming - Genezingsattest 

 

1. De verzekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten opgelopen na 

het hernemen van de sportactiviteit. 

 

2. Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt de verzekeraar 

echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het 

eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het 

volgende ongeval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Overlijden 

 

1. Algemene regels 

 

Bij een overlijden ten gevolge van een ongeval voorzien in dit reglement wordt 

de tegemoetkoming van de verzekeraar als volgt bepaald: 

 

- Indien de overledene ongehuwd was en geen kind ten laste had: 8500 

EUR. 

- Indien de overledene gehuwd was, met of zonder kinderen ten laste, 

samenwonend, echtgescheiden of weduwnaar (weduwe) met één of 

meerdere kinderen ten laste: 8500 EUR vermeerderd met een forfaitair 

bedrag van 6200 EUR per persoon ten laste (echtgeno(o)t(e) of kind), 

waarbij het maximaal bedrag evenwel begrensd is op 37.200 EUR. 

 

2. Vervaltermijn 

 

Er kan slechts een tegemoetkoming door de verzekeraar zijn indien het 

overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar volgende op het 

ongeval, behalve ingeval de gekwetste gedurende langere tijd onder 

geneeskundige behandeling is gebleven. 



C. Blijvende invaliditeit 

1. Principes 

 

1.1 De verzekeraar komt tussen in gevallen van volledig of gedeeltelijk 

blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval zoals voorzien in dit reglement 
 

1.2 Op straffe van verval moet elke aanvraag om vergoeding voor blijvende 

invaliditeit ingediend worden binnen de zes maanden die volgen op de 

verzending van het consolidatieattest. 
 

1.3 Het feit de voetbalsport niet regelmatig te kunnen beoefenen, heeft geen 

invloed op de schatting van de graad van de blijvende invaliditeit. 
 

1.4 De verzekeraar betaalt de verzekerden de som voorzien in de bijzondere 

voorwaarden naar verhouding van de graad van blijvende ongeschiktheid, 

vastgesteld in de Officiële Belgische Schaal, zodra de consolidatie is ingetreden 

en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval. 
 

2. Modaliteiten 

 

2.1 Bij het indienen van de aanvraag tot het bekomen van een vergoeding voor 

blijvende invaliditeit, zal de geneesheer van het slachtoffer een voorstel doen 

betreffende de graad van blijvende invaliditeit.  De verzekeraar kan dit voorstel 

aanvaarden of een andere geneesheer aanduiden om eveneens een voorstel te 

doen. 
 

Bij afwijkende resultaten, zal er een overleg dienen plaats te vinden tussen 

beide geneesheren, om tot een consensus te komen.  
 

2.2 Bij volledige blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval voorzien in 

dit reglement wordt een bedrag van 49.600,00 EUR toegekend. 
 

2.3 In geval van gedeeltelijk blijvende invaliditeit, wordt het toegekende bedrag 

als volgt berekend: 
 

- Voor een blijvende invaliditeit van 1% tot en met 25% op een 

basisbedrag van 35.000,00 EUR; 

- Voor een blijvende invaliditeit van 26% tot en met 50% op een 

basisbedrag van 37.200,00 EUR; 

- Voor een blijvende invaliditeit van 51% tot en met 79% op een 

basisbedrag van 49.600,00 EUR; 



- Een blijvende invaliditeit van 80% of meer wordt gelijkgesteld aan een 

volledige blijvende invaliditeit. 

 

D. Scheidsrechters in het buitenland 

 

Bijkomende dekking: 

 

Medische kosten: 2000 EUR (met aftrek van terugbetaling Mutualiteit en 

de verzekeraar) 

  

Compensatoire vergoeding: 25 EUR per dag 

 

Overlijden: 74.500 EUR 

 

 Blijvende invaliditeit: 111.500 EUR 

 

E. Wijze van betaling 

 

1. De tegemoetkomingen worden rechtstreeks aan de rechthebbende 

uitgekeerd. 

 

2. Bij overlijden wordt de tegemoetkoming uitgekeerd aan de rechthebbenden, 

al dan niet via een notaris of een beheerder ad hoc. 

 

 



F. Ongevalsverklaring 

 

Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en binnen de 

veertien werkdagen bij de dienst “Ongevallen” van de K.B.V.B. aangegeven 

worden. 

De aangifte gebeurt op een door de bond ter beschikking gesteld formulier. 

 

De verklaring van een overlijden ingevolge een ongeval, zoals bepaald in art. 

2106 van het bondsreglement , dient binnen de 24 uur te gebeuren. 

 

H. Andere schikkingen 

 

Zich refereren naar het bondsreglement (www.belgianfootball.be TITEL 21, blz. 

373 tot 383). 

 

In geval van probleem is de dienst “Ongevallen” van de K.B.V.B. ter beschikking 

(02/477.12.63, 02/477.12.69 of 02/477.13.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid van de scheidsrechters is gedekt door de 

K.B.V.B. in het kader van de globale polis B.A. 

 

De premie is ten laste van de K.B.V.B. 

 

A. Voorwerp 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid volgens artikels 1382 tot 1384 van het 

burgerlijk wetboek, in het kader van de sportactiviteiten voetbal in Europa. 

 

NB: Noch de zware fout, noch de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan gedekt 

worden. 

 

B. Waarborgen 

 

Lichamelijke schade:  € 2.500.000 per slachtoffer met een max. van € 

5.000.000 per schadegeval 

 

Stoffelijke schade:  625.000 EUR 

Vrijstelling ss:   125 EUR 

 

In geval van probleem is de Juridische Dienst van de K.B.V.B. ter beschikking  

(02/477.12.70 of 02/477.12.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  RECHTSBIJSTAND 

 

De rechtsbijstand van de scheidsrechters is gewaarborgd door een speciale 

overeenkomst “Rechtsbijstand” samenhangend met de waarborg B.A. 

 

Deze conventie is maar alleen van kracht indien de scheidsrechter niet gedekt 

is door een andere polis van rechtsbijstand (Familiale verzekering 

bijvoorbeeld). 

 

De premie is ten laste van de KBVB. 

 

A. Voorwerp 

 

Kosten van verdediging in geval van geschil ter gelegenheid van een 

gebeurtenis gedekt door de polis B.A. 

 

B. Waarborgen 

 

1. Aan derden: max. 6200 EUR per schadegeval 

2. Aan leden: max. 1240 EUR per dossier met een jaarlijkse limiet van 6200 EUR 

voor het totaal van de dossiers (na goedkeuring van de K.B.V.B.). 

 

In geval van probleem is de Juridische Dienst van de K.B.V.B. ter beschikking 

(02/477.12.70 of 02/477.12.77). 

 

 

 

 

 


