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Beste ouder(s), 

 

Uw zoon/dochter heeft zich tijdens – of op weg naar – een scoutsactiviteit gekwetst. Uiteraard kan u 

hiervoor aanvullend beroep doen op de ongevallenverzekering van FOS Open Scouting. 

 

Hiervoor moet het volgende gebeuren: 

▪ De ongevalsaangifte moet volledig en duidelijk ingevuld zijn. op het formulier staat aangegeven 

welk deel door de verantwoordelijke leid(st)er, door de ouders (bij minderjarigen) en door de arts 

moet ingevuld worden.  

▪ Stuur de ingevulde aangifte niet naar het FOS-kantoor maar rechtstreeks naar onze verzekeraar, 

en houd een kopie voor jezelf. 

NV Arena 

Nervierslaan 85 bus 2 

1040 Brussel 

▪ De aangifte met het originele attest van de arts moet zo snel mogelijk bij Arena worden ingediend: 

binnen de 8 dagen! Wacht dus voor het indienen van de aangifte nooit tot alle kostenbewijzen 

beschikbaar zijn. Aanvullende documenten of kosten kunnen dan nagestuurd worden met 

vermelding van het dossiernummer (zie verder). 

▪ Medische kosten zoals van de arts, het ziekenhuis, de apotheek, de kine... geef je eerst door aan 

de eigen mutualiteit. (Gebruik eventueel een kopie van de ongevalsaangifte.) De verzekeraar van 

FOS Open Scouting betaalt immers enkel het verschil terug.  

▪ Arena bevestigt aan het slachtoffer (of de verantwoordelijke ouder in geval van minderjarigen) de 

ontvangst van de aangifte en geeft een dossiernummer op, waarnaar telkens dient verwezen te 

worden om je hele dossier samen te houden. Vermeld dit steeds bij latere zendingen of 

communicatie over het ongeval. 

▪ Het bewijsstuk van terugbetaling van de mutualiteit stuur je met vermelding van het 

dossiernummer op naar Arena. Onze maatschappij voorziet ook in terugbetaling van bepaalde 

(apothekers)kosten die door de RIZIV niet erkend worden en dit tot een maximumbedrag van 250 

euro. Ook erkende kosten worden tot 150 % van het barema terugbetaald met een maximum van 

€ 500 per ongeval. Je dient dus best alle kosten die in aanmerking kunnen komen tot terugbetaling 

in. Je hoeft niet te wachten tot er geen medische kosten meer zijn, je kan regelmatig 

kostenbewijzen naar hen doorsturen na uitbetaling door de mutualiteit. 

▪ Reken op ongeveer 2 maanden (soms langer bij piekmomenten) vooraleer de ingestuurde kosten 

door Arena worden terugbetaald (eventueel min de vrijstelling van 25 euro). 

 

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij het Landelijk Secretariaat van onze federatie FOS Open 

Scouting: 

▪ Mail naar verzekeringen@fos.be  

▪ Bel naar 09 245 45 86 

 

Scoutsvriendelijke groeten, 

 

De leidingploeg  
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