
TITEL 2í: DE VERZEKERINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMEENHEDEN

Artikel 2141 Algemeen principe

1. De Federatie sloot, onder de nummers:
- BA 1.163.53'l/A (leden), BA 1.163.531/8 (nieLleden)en BA 1.163.531/C (contractuelen)

- LO 1.116.530/A (leden), LO 1.116.53018 (niet-leden) en LO 1.163.5301C (contractuelen)

waarborgen af bijde vezekeringsmaatschappij ARENA ter vergoeding van:
- schade veroozaakt aan derden (BA = burgerlijke aansprakelijkheid)
- lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen)

2. Deze titel 21 is een handleiding voor de toepassing van deze polissen (zie Bijlage 9).

Artikel 2102 Begunstigden

Elk aangesloten lid van de KBVB, en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de Íederalie en/oÍ aangesloten

dubs ínrichten kunnen genieten van de tussenkomst van deze waaöorgen:

1" De bij de KBVB aangesloten spelers al dan niet ondenirorpen aan de sociale zekerheid in hun hoedanigheid van speler, die

als titularis of als invaller deelnemen aan een wedstrijd of aan een training zoals bij dit reglement bedoeld.

Nochtans komen betaalde spelers, die conform hun statuut kunnen genieten van de vezekering tegen aóeidsongevallen,
niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten, noctt voor vergoedingen voor blijvende

we*onbekwaamheid, noch voor vergoedingen voor overlijden.

2" De sóeidsrechters en andere bij de bond aangeslotenen, speciaal door de bond afgevaardigd om, rechtstreeks of
onrechtskeeks, deel te nemen aan voetbalwedstrijden en trainingen.

3" Degelegenheidsscheidsrechters.

4" De leden van bondsinstanties die een bondsvergadering moeten bijwonen oÍ een bondszending moeten vervullen.

5o De niet-spelende aangeslotenen door de dubs afgevaardigd om officiële functies te bekleden, op voorwaarde dat hun naam

op het wedstrijdblad voorkomt,

6o De geneesheren, kinesitherapeuten, vezorgers en onbezoldigde trainers, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij de

bond.

De sterryards van een dub, aangesloten bij de KBVB en geldig toegewezen.aan een club, die de ordediensten bijstaan ter
gelegenheid van een wedstrijd.

De vrijwilligers, aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan een club, die deze clublijstaan in haar activiteiten binnen de

ruimte van het stadion, met uiEondering van alle extrasportieve manifestaties. De sportactiviteiten moelen plaatshebben

naar aanleiding van wedstrijden en trainingen.
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TffEL 2í: DE VERZEKERINGEN

HOOFDSTUK 2: CRITERIA VAN TEGEMOETKOMING

Artikel 2106 Bepaling van een ongeval

Onder ongeval wordt verstaan, de sóade vermzaaK door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kraót,
onaftankelijk van de wilvan het slachtofier,

Artikel 2107 Gevolgen van een sportongeval

í. Aanvaade gevolgen van een ongeval

1'1. De volgende gevolgen worden aanvaard door de vezekeraar:

íí.l. De letsels voortspruitend uit allerhande inspanningen, spit, lendenvenekking, pees- en spierklap, krampen, pees- e{r

spierscheuring en bloedvergiftiging wanneer zij voortspruit uit een verwonding waarvoor de vezekeraar tussenkomt.

íí2. Letsels opgelopn in een niet-aangekondigde wiends&appelijke wedstrijd. ln dit geval e$ter uordt het bedrag van deze

tussenkomst teruggevorderd via de rekening-courant van de club die de niet-aangekondigde wedskijd organiseerde.

íí3. Letsels opgelopn tijdens een training of wedstrijd bij een dub waarvoor de speler niet gekwalificeerd is, zonder
toestemming van zijn club van toewijzing. ln dit geval edter wordt het bedrag van deze fussenkomst teruggevordad via de

rekening-courant van de dub die van de diensten van de speler heefr gebruik gemaakt.

íl'*. De lichamelijke of materiëe schade opgelopen door een scheidsrechter die een niet- oÍ laattijdig aangekondigde
wiends&applrjke wedstijd leidt Bij een niet-aangekondigde vriendschappelijke wedsttijd wordt het bedrag van de tussenkomst

teruggevorderd via de rekeningourantvan de inddtende club.

íí5. De slagen, de verwondingen, de lictamelijke enlof materiële sóade als gevolg van vedtpartijen of aanrandingen die
voortvloeien uit de normale risico's van een wedstrijd, met uiEondering van de schade die de aanrander zelí opgelopen heeft.

íí6. De lektes en infec{ies die rechtsteeks voortvloeien uit een ongeval, bevriezing, zonnesteek, plotselinge verdrinking.

íí7. Beten van dieren en steken van insec{en en hun gevolgen.

lí8. Het zidr plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoomissen of een

hartinÍarct urcrden gelijkgesteld met een li$amelijk ongeval.

Deze uihreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden, doó niet voor de betaalde sportbeoefenaars.

l2.Zohel vaststaat dat de woegere gezondheidstoestand van de gekwetste de vervttonding verergerd heefi of de vereiste
behandeling heefi banoeilijkt, kan er slechts een tegemoetkoming zijn op grond van de normale evolutie der letsels bij een

lichamelijk en geestelijk gezond persoon.

2. lliet aanvaarde garolgen van een ongeval: uorden niet gedeK door de veaekeraar:

2í. Veravakking, ve*oudheid, bloedaandrang, bloedbemetting, vallende ziekte en andere soortgelijke aandoeningen, alsook

hun gevolgen.

22. De breuken oí darmafsluitingen, ongeacit de oozaken daarvan.

Onder niet in aanmerking komende breuken dient verstaan de breuk uít zwaKe in de medische betekenis van het woord en

waarvan de oozaken niei in het ongeval zelÍ te vinden zijn. ó

23. De gevolgen van een heelkundige ingreep die geen oozakelijk verband houden met het ongeval.

24. Aderspat ofwonden aan door aderspat aangetast weefsels.

25. Tendinitis, pubalgie en andere letsels die niet posttraumatisch zijn.

26. Een ongeval veroozaakt door een staat van dronkenschap oÍ van alcoholintoxicatie van minstens 0,5 gr./liter oÍ onder

invloed van drugs oÍ andere bed'telmende middelen, tenzij het slactrtoÍÍer de afrrezigheid van een oozakelijk veóand bewijst.
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ïITEL 2l : DE VERIZEKERII{GE]{

27. De letsels, opgelopen door spders die aan een ,,rredstijd of aan een trainlng deelnemen, die het gevdg ziin van het dragen

van een bril. Errenwel worden btïeb veroozaakt door en àan anderen door het dragen van een bril ten laste genomen binnen

de perken van Art. 2117.

2g. De btsels veroozaam door belijningsproduden die niet beantuporden aan de voorsdtriften van het bondsreglement.

2g. De htsels of het ovalijden ingevolge het gebruik van verplaatsbare doelen die niet beanfuvoorden aan de rroorscïtrifien van

het bondsreglement.

Artikel 2108 Plaats van het ongeval

í. Het ongevd moet zidr rroordoen op het speelveld, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de

kleedkamàls of op de uueg van de kledkamers naar het speefudd en omgekeerd.

2. Worden eveneens vergoed de ongevallen van alle leden die zidt voordoen op de kortste ureg van de-umonplaats naar de

pi"rt ,rn de organisatie-en *g"k*rd, drch enkel.indien de weg afgelegd rvordt in de kortst mogdiike tiid, rekening houdend

met het gebruikte ,.*or*iooËt, en voor zover deze teden gàen vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde oÍ

vezekeraar.

3, De leden lin niet gedekt op de neg van oí naar de organisatie, indien bij de verplaatsing gebnrik gemaaK wordt van een

motorfets oívàn een Éromfieb met meer dan 50 cc cilindednhoud'

4. De stewards kunnen ganieten van een tussenkomst bij ongevallen, aanrandingen of incidenten der'uelke lci kunnen

voorden op de pladsen rià.iriiri*, dienen te bevinden *ei tret oog op de effec{ierre uitoefening van hun adiviteit. Bovendien

bliift Aít. 2tlg Uetrefende de subrogatie onverminderd van toepassing.
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TÍIEL 2í: DE VERZEKERINGEN

HOOFDSTUK 3: ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

Artikel 2111 Mebing van het ongeval

í. Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld uorden en dient, op straffe van verval, binnen de eenentwintig dagen na
het ongeval- datum poststempel geldíg zijnde - bij de dienst'Ongevallen" ganeld te worden door de gerechtigde conespondent
van de dub. Dit gebeurt, op sbafie van nietigheid, op een door de bond ter beschikking gesteld formulier.

2. De verklaring van een ovedijden ingevolge een ongeval, zoals bepaald in ArL 2106 van het bondsregiement dient binnen de
24 uur le gebeuren.

Artikel 2112 Stavingstukken

í. De vezekeraar behoudt zicà het recht voor het voorleggen van elk stavingsfuk te eisen dat het noodzakelijk oordeelt, zowel
als bewijs van het bestaan van de schade als van de oozaak van het ontstaan ervan.

2. De sfukken vereist voor de behandeling van het dossier van de aangeslotenen, worden aan de dienst "Ongevallen"

overgemaakt door de geredligde conespondent van de dub.

3. ln geval van overlijden behoudt de vezekeraar zich het redrt voor ljn tegemoe&oming afirankeliik te stellen van een
autopsie.

4. Tenzij de dub vezoeK om het dossier geopend te houden, umrden alleen documenten en/of aanwagen, befeÍfende
medis$e kosten, gemaakt binnen de twee iaar volgend op de onfuangst van de aangifte van het ongeval aan de KBVB, in

aanmerking genomen. Een dossier kan echter altijd open blijven of heropend worden:

- voorongevallen dietandproblementotgevolghadden;
- bijvenrvijderingvansythesemateriaal;
- in geval van klaót bij het gerecht of burgerlijke partijstelling;

- in emstige gevallen op basis van bewijsstukken.

5. Het dossier blffi enkd m.b.t. zaken die een blíjvende invaliditeit tot gevolg hebben geopend tot de genezing van de letsels,
over een lermijn van 3 jaar vanaÍ de datum van het ongeval.
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TITEL 2í: DE VERZEKERINGEil

HOOFDSTUK 4: TEGEMOETKOMING

Artikel 2',116 Moge lijke tegemoetkomin gen

í. Onder vooóehoud van de toepassing van Art 2128 kan de veaekeraar geheel of gedeeltelijk de volgende fussenkomsten ten
laste nemen:

íí. Onkosten

a) de dokters, apothekers-, kliniek- en andere kosten van dezelfde aard;

b) de verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, na afuek van de tegemoetkoming door het
ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

I 2. Compensatoire tegunoetkoming

a) bij loon- of inkomstenderving ingevolge werkonbekwaamheid voortkomende van een ongeval, zoals bepaald in dit
reglement;

b) bij blijvende werkonbekwaamheid oÍ overlijden.

í3. Matedële schade

ln geval van incidenten kan een tegemoetkoming worden toegekend voor de materièle sdrade, met uitslui$ng van de schade
veroozaakt aan een persoonlijk voertuig door betrokkene góruikt.

{4, Kosten van ondezoek

Een eventuele tegemoetkoming kan bekomen worden tot maximaal 2.480,00 EUR in de kosten en erelonen van ondeaoek en
expertises, van veaoeningspogingen, van bijstand door advocaten, van procedures voor alle jurisdic{ies met het oog op de
terugvordering van de kosten en/oÍ van de schade die ien laste bli.ift van het slachtoffer, voor zover:

- het gaat om vechpartijen of aanrandingen gericht tegen een lid van een bondsinstantie, een officiële of
gelegenheidsscheidsreóter of assistent-scheidsreóter die een wer*elijke schade tot gevolg hadden, als dusdanig erkend
door het Utuoerend Comité;

- het Uitvoerend Comite beslist een rechtsvordering in te leiden oÍ verder te zetten, hoger beroep aan te tekenen, zich in
cassatie te vooaien, enz.;

- de betrokkene aanvaardt zijn zaak te laten pleiten door een door het Uitvoerend Comité aangestelde advocaat.

De schikkingen betreffende subrogatie zijn van toepassing.

2. Een algemene vrijstelling van 10,50 EUR, jaarlijks geihdexeerd (Art 31), is van toepassing per dossier.

Artikel 2117 ïegemoetkoming in de kosten

'1. De vezekeraar kan tegemoetkomingen verstrekken voor medische, farmaceutische, ziekenhuis-, kin+ en ffsiotherapiekosten
en andere van dezelfde aard. Hij komt echter volgens de hieronder vooziene modaliteiten tegemoet in het versciil fussen het
ofiicieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de nsmendatuur van de
gezondheidszorgen in uifuoering van de wetgeving op de Z.l.V., enezijds, en de tussenkomst van de rlretsvezekeraar
(ziekenfonds), andezijds. §

íí. Onkosten voor kin+ en fysiotherapie

De tegemoetkoming in de onkosten voor kinelffsiotherapie wordt slectrts uitgekeerd binnen de volgende pe*en:

- De voorafgaande toestemming van de vezekeraar is vereist. De tegeÍnoe0(oming rvordt uitgekeerd vanaf de datum die
voorkomt op het attest van de behandelende geneesheer. Zij mag evenwel niet woeger aanvangen dan trrvee dagen voor
de datum van ontvangst van de aanwaag. ln geval echter van breuk van een lidmaat of ligamentoplastie, verleent de
vezekeraar een tegemoetkoming met of zonder voorafgaande toestemming.
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TITEL 2í: DE VERZEKERINGEN

- lndien de sportieve inacliviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele tegemoetkoming door de vezekeraar
uitgekeerd.

- De vezekeraar betaalt slechts één sessie kine/íysiotherapie per dag.

- De verzekeraar is in geen geval verplicht zich te schikken naar het advies van het ziekenfonds wat betreft het ten laste

nemen van een behandeling.

- De maximale tegemoetkoming wat befefi het aantal verstrekkingen is bepe*t tot 60 behandelingen per ongeval en per
jaar, behoudens akkoord van de door de verzekeraar aangeduide geneesheer.

í2. Voortandprothesen

Voor deze kosten komt de vezekeraar tussen voor een maximaal bedrag van 150,00 EUR per vervangen tand, met een
maximum van 600,00 EUR per ongeval. ln de gevallen waar de honoraria dit bedrag niet bereiken, is de tussenkomst beperkt
tothet aan de zorgenverstekker betaalde bedrag;

í3. Voor synthetische gipsen

Voor deze kosten komt de vezekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteveaekering, ten laste bliifr van

de gekv'rctste. Deze tegemoetkoming is bepe*t tot driemaal het bedrag dat door de lektevezekering voor dit type gips wordt
terugbetaald.

14. Voor implantatiematedalen tijdens een hospitalisdie

Voor deze kosten (osteosynthesemataiaal, weeÍsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de vezekeraar tussen voor
90% van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziektevezekering, ten laste blijft van de gekwetste. De vezekeraar kan van de
gekwetste een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije vezekering) blijkt.

í 5. Hospitalisatiekosten

Voor deze kosten (farmaceutisdre en ardere) komt de verzekeraartussen voor 50% van de overHijvende kosten met betrekking

tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstÍeeks of onrechtstreeks gevolg ljn van een initiatieí oÍ een keuze
van deze patiènten en niet een supplement ljn op het honorarium van een nietgeconventioneerd verstrekker.

2. Wanneer de gekwetste onderworpen is aan de Z.l.V. zonder evenweltussenkomst van zijn ziekenfonds te genieten omdat hij

in de wachttijd vertroeft, betaalt de vezekeraar op basis van het officieel barema van de prestaties van de Z.l.V. alsmede in

voorkomend geval op basis van evenfuele bijzondere bepalingen voozien door huidig reglement.

3. Wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de Íekte- en invaliditeitsvezekering, wordt het dossier niet in

aanme*ing genomen,

Artikel 2118 Regeling voor loon- en winstderving

í. Bij loon- of winstdervíng negens volledige un*onbekwaamheid keert de vezekeraar de volgende vergoedingen uit

1" lndien de gekwetste onderworpen is aan de Z.l.V. mnder fussenkomst te genieten van àjn ziekenfonds, omdat hij in de

wachttijd veÉoefr: 30,00 EUR per dag vanaf de adtste dag van deze werkonbekwaamheid tot het einde van de stage;

2" lndien de gekwetste een speler ís die ín deze hoedanigheid onderworpen is aan de Sociale Zekerheid: aan de dub die de

speler reeds vergoed heeft 16,25 EUR per dag vanaÍ de 8.È dag tot het hememen van de spotac{iviteit, zonder echter

verder te gaan dan de 1 80* dag die volgt op het ongeval.

2.Deze tegemoetkomingen worden pas toegekend onder voorbehoud van het voorleggen van een bewijs van werkelijk loon- of

inkomstenverlies.

3. Er uprdt nooit een bedrag uitgekeerd aan het slachtoffer dat student oÍ ambtenaar is of, in het algemeen, aan een persoon die

geen werkelijk loon- of inkomstenverlíes lijdt.
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Artikel 2119 Vergoeding bii overlijden

Í. Bij overlijden ten gevolge van een ongeval voozien in dit reglement wordt de tegemoetkoming van de vezekeraar als volgt
bepaald:

- indien de overledene ongehuurd lvas en geen kínd ten laste had: 8.500,00 EUR;

- indien de overledene gehuwd was, met oí zonder kinderen ten laste, samenwonend, echtgescheiden of weduwnaar
(weduwe) met één of meerdere kinderen ten laste: 8.500,00 EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 6.200,00 EUR
per persoon ten laste (eótgeno(o)t(e) of kind), waarbíj het maximaal bedrag evenrrel begrensd is op 37.200,00 EUR.

2. Er kan slechts een tegemoetkoming door de veaekeraar zijn indien het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar
volgend op het ongeval, behafue ingeval de gekrrvetste gedurende langere tijd geregeld onder geneeskundige behandeling is
gebleven.

L De vezekeraar komt tussen in gevallen van volledig of gedeeltelijk blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval zoals
voozien in dit reglement.

í í. Bij volledige blijvende invaliditeit wordt een bedrag van 49.600,00 EUR toegekend.

12. ln geval van gedeeftelijk 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 van een basisbedrag van 49.600,00 EUR;
- Een blijvende invaliditeit van 80% oÍ meer wordt gelijkgesteld aan een volledige blijvende invaliditeit.

2, Op straffe van verval moet elke aanvraag om vergoeding voor blijvende invaliditeit ingediend lrcrden binnen de zes maanden
die volgen op de vezending van het consolidatieattest.

3. Bij het indienen van de aanvraag tot het bekomen van een vergoeding voor blijvende invaliditeit, zal de geneesheer van het
slachtofÍer een voorsteldoen bekeffende de graad van blijvende invaliditeit.

De vezekeraar kan dit voorstel aanvaarden, of een andere geneesheer aanduiden om eveneens een voorstel te doen.

Bij affikende resultaten, zaler een overleg dienen plaats te vinden tussen beide geneesheren, om tot een consensus te komen.

4. Het Íeit de voetbalspoÉ niet regelmatig te kunnen beoeÍenen, heefr geen invloed op de schatting van de graad van de
blijvende invalidÍteit.

5. De vezekeraar betaalt de vezekerden de som vooaien in de bijzondere voonrvaarden naar verhouding van de graad van

blijvende onges*ik$eid, vastgesteld in de Officiële Belgische Schaal, zodra de consolídatie is ingefden en uiterlijk 3 jaar na
de datum van het ongeval.

Artikel 2121 Stopzetting van de tegemoetkoming e Genezingsattest

í. De vezekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten gemaakt na bet hememen van de sportactiviteit.

2. Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt de vezekeraar echter niet tulsen in een later ongeval indien niet
medisch vaststaat dat het eerste ongeval geconsolideerd was op het ogenblik van het volgende ongeval.

voor blijvende invaliditeit
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TIIEL 21: DE VERZEXERINGEN

HOOFDSTUK 5: DE BETALINGEN

Artikel 2126 Wijze van betaling

í. De tegemoefl<omingen aan een sdteidsrechter of lid van een bondsinstantie woden rechtstreeks aan de befokkene
uitgekeerd.

2. De andere vezekerden rrcrden uitbetaald via de club waaraan zij toegerrezen lln of waarvoor zij diensten presteerden. Hd
bedrag wordt geboeK op de rekeningcourant van de dub.

De dub is ertoe gehouden de vergoeding ontvangen van de vezekeraar, na afuek van reeds eventueel uitgekeerde
voorschotten, over te maken aan de spda.

ln geval van niet{etaling door de dub van de vagoeding van de vezekeraar aan de speler, kunnen sóikkingen getroffen
worden voor de recfitsbeekse betaling aan de spekr.

3. Bij overlijden wordt de tegemoefloming uitgekeeÍd aan de redrbebbenden, al dan niet via een notaris oÍ een beheerder ad
hoc.

Artikel 2127 Betalingstermijn

í. Principieel uprden de bedragen glóad uitgekeed bijhet afsluiten van het dossier.

2. Bij emstige gevallen en/of van lmge duur kan de vezekeraar op vezoek van de dub en na overlegging van de noodzakelijke
stavingstukken, provisionele fussenkomsten ui0teren.

3. De stavingstukken mogen ingestuurd worden zonder te wadrten op de henreming van de sportactiviteit, vanaf het ogenblik
dat er minstens één maand we*onbekynamheftl is.

4. Nooit kunnen de toegekende bedr4en intest @rengen in aftvadrting van hun uihetaling.

Artikel 2,,/28 Terugbetaling van de tegemoetkoming uitgekeerd door de
verzekeraar

l. De vezekeraar kan de uitbetaaHe bedr4en terugvorderen van de verfuijga tot beloop van maximaal het kdrag dat
bekomen is van de aansprakelijke, van de sociah zekerheid of op basis van de arbeidsongevallenvezekering.

2. De terugbetaling waarvan spake hierboven md gebeuren door oversdrdjving op de aangegeven rekening binnen de 15
dagen na het vezoek van de vezekeraar.

Bij ontstentenis van uitvoering, uprdt de beEd«kene gesdtrapt van de bondslijsten indien hij zijn schuld niet betaalt binnen de 8
dagen na de aanmaning die hern door de Financied Direc-teur betekend nrcrdt.

Deze sanc{ie wordt gepubliceerd in de bondsbladen en kan adminisbalief opgeheven uprden conform de bepalingen van het
Bondsreglement

3. Er moet geen terugbetding gebanren indien de heede vergoeding vakegen werd in uitvoering van een vezekeringscontrad
ondersdrreven ten guns{e van de betokkene en rmarin hij aangeduid is ds beguníigde.

Artikel 2129 Subrogatie

Wanneer de vezekeraar is overgegaan tot de uiU<aing var een tegemoet«oming aan de redrthebbende, is hij gesubrogeerd in

lin rcdten tegenova de derde aanspakelijke ten belope van alle door de vezekeraar uitgekeerde vergoedingen, zowel deze

met vergoedend als deze met forfaitair karaKer.
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TITEL 2I I DE VERZEKERINGEN

HOOFDSTUK 6: MEDISCHE EXPERTISE EN ARBITHAGE

Artikel 2131 Medische expertise

Overgangsmaatregel voor consolidatie van de ongevallen ingeboekt tot 3í.{2.2008

l. lndien na een beslissing van de Commissie van het Federaal Solidariieitsfonds, een geschil blijfr bestaan over de graad van

bestendige invaliditeit, kan gedurende een termijn van drie maanden, aanvangend op datum van de betekening van deze

beslissing, door het slachtoffer een medische expertise worden aangevraagd

2. Dit vezoek wordt bij aangetekend schrijven gericht aan de Secretaris-generaalvan de KBVB. Het vezoek moet de naam van

de deskundige vermelden, die het slachtoffer heefr gekozen om zijn belangen tijdens de medische expertise te behartigen.

3. Nadat de Secretarisgeneraal door de Commissie in kennis is gesteld van de naam van de geneesheer, die door de

Commissie wordt voorgesteld om de KBVB in de medische expertise te veftegenwoordigen, maakt hij vervolgens een

overeenkomst ter ondertekening over aan de aanvrager. Deze overeenkomst maakt melding van de procedure van de mediscfie

expertise en van de eventuele latere arbitrage, evenals van de verdeling van de kosten. Zij moet ondertekend zijn alvorens de

medische expertise een aanvang kan nemen.

4. De medische expertise gaat door binnen de twee maanden na de ontvangst van de ondertekende overeenkomst, op dag en

uur Ín gezamenlijk overleg te bepalen door de twee deskundigen, enezijds een geneesheer die de KBVB zalvertegenwoordigen

en andezijds de geneesheer, aangeduid door het slachtoffer.

5. lndien beide deskundigen tot eenzelíde bevinding komen, wordt een gezamenlijk ondertekend verslag overgemaaK aan de

Secretaris4eneraal.

Artikel 2132 Arbitrage

Overgangsmaatregel voor consolidatie van de ongevallen ingeboekt tot 31.í2.2008

í. lndien er een verschil van mening blijft bestaan tussen beide deskundigen (Art. 1231), wordt er door hen een derde

geneesheer-scheidsrechter aangesteld, die het invaliditeitspercentage definitieÍ vaststelt.

2. lngeval beide voomoemde deskundigen het niet eens kunnen worden over de naam van de derde deskund§e, wordt deze

aangewezen op veaoek van de meest gerede partij door de Vooziter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend in

Brussel.

3. De twee deskundigen, aangeduid door de KBVB en het slachtoffer, dienen te worden gehoord door de geneesheer-

scheidsrechter en/of kunnen ten aanzien van hem hun standpunt schriftelijk uiteenzetten.

De derde geneesheer-scheidsreciter treft de uiteindelijke beslissing in een door hem ondertekend verslag. Deze

arbkagebeslissing is zonder verhaal.

4. Wat het louter geneeskundig standpunt betreft, aanvaarden zowel het slac*tofÍer als de KBVB de beslissing als deÍinitief en

onhenoepelijk.

5. Wat de kosten van de deskundigen aangaat, zowel deze van de medische expertise als van de arbitrage, draagt elke partij de

kosten van zijn eigen deskundige evenals de helft van de kosten van de eventueel.aangestelde geneesheer-sciteidsreciter.

6. Bij ontvangst van het eindverslag berekent de Secretarisgeneraal de vergoeding, rekening houdend met het toegekend

invaliditeitspercentage en de bepalingen van het reglement van het Federaal Solidariteitsfonds, en betaalt dit bedrag aan het

slachtoffer uit.
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