Federaal Solidariteitsfonds
1. AARD
Het Federaal Solidariteitsfonds beheert een patrimonium dat het mogelijk maakt op basis van vrijwillige
tussenkomst, volgens de modaliteiten van huidig reglement, financiële hulp te verlenen aan de
slachtoffers van een ongeval.

2. RECHTHEBBENDEN
De bij de bond aangesloten spelers evenals alle officials binnen de door het reglement van bedoeld
fonds voorziene beperkingen.

3. DEKKING
31. Algemene regel - Tegemoetkoming
Het F.S.F, vergoedt het verschil tussen het barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering en de tussenkomst van het ziekenfonds.

32. Arbeidsongeschiktheid (Loonverlies of winstderving).
Indien de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. : geen tussenkomst.
Indien de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. zonder van de tussenkomst van het ziekenfonds te
genieten (wachttijd) : dagvergoeding van € 16,25 van de 8ste dag van deze arbeidsongeschiktheid tot
het einde van de wachttijd.
Indien de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. in de hoedanigheid van zelfstandige : bovenvermelde
uitkering van de 8ste tot de 90ste dag arbeidsongeschiktheid.

33. Gedeeltelijke Blijvende Invaliditeit
Het reglement van het F.S.F, voorziet de toekenning van een kapitaal in geval van gedeeltelijke
blijvende invaliditeit (zie artikel 10 van het reglement van het F.S.F.)

4. BIJZONDERHEDEN
Het F.S.F, vergoedt:
- Synthetisch gips, na tussenkomst van het ziekenfonds en op voorlegging van het origineel
bewijsstuk: beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag dat door de Z.I.V. voor dit type gips
wordt terugbetaald ;
- Implantatiematerialen (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) :
beperkt tot 90% van het bedrag dat, na tussenkomst van het ziekenfonds, ten laste blijft van de
gekwetste. Het F.S.F, kan van de gekwetste een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn
ziekenfonds blijkt (verplichte en vrije verzekering) ;
• 50% van het persoonlijk aandeel (supplementen die ten laste blijven van de speler tijdens de
hospitalisatie) voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van een
initiatief of een keuze van de speler en niet een supplement zijn op het honorarium van een nietgeconventioneerd verstrekker;
•Tandprothesen en tandverzorging : (zie artikel 7a van het reglement van het F.S.F.);
• Kinesitherapie en fysiotherapie : het verschil tussen het officieel barema en de tegemoetkoming van
het ziekenfonds, mits het voorafgaand akkoord van bedoeld fonds (zie artikel 7a van het reglement van
het F.S.F.);

• Vervoer: de kosten van het vervoer per ziekenwagen tot 50% van het bedrag van de factuur van de
ziekenwagen, met een maximum van € 125,00 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
• Geneesmiddelen (Categorie D en andere) : worden niet door het F.S.F, ten laste genomen als ze niet
door het ziekenfonds worden terugbetaald .
• Het F.S.F, komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken of de gedetailleerde
hospitalisatiefactuur, vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds
staan vermeld.
- Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een jaarlijks (vanaf 1.7.1996) geïndexeerde vrijstelling van € 7,50 afgehouden;
-Wettelijke toestand : indien de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte-en invaliditeitsverzekering, wordt er geen dossier geopend;
- Verjaring : de verjaring treedt in twee jaar na de datum van ontvangst van de ongevalmelding of van
het laatste document in het dossier.
- Subrogatie : Het is belangrijk om weten dat, wanneer een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de
gevolgen van een ongeval, de K.B.V.B. het totaal van zijn tegemoetkomingen recupereert.

Voor nadere inlichtingen, gelieve het reglement van het Federaal Solidariteits fonds te raadplegen bij
de gerechtigde correspondent van uw club of op de website van de KB VB : www.footbel.com Reglement - Bijlage VIl.

http://www.belgianfootball.be/nl/algemene-bepalingen-van-de-verzekering

