
 

 

Verplaatsingskosten  
Arbeidsongeval 

Medex betaalt de medische kosten1 als gevolg van uw arbeidsongeval (AO) als die kosten nodig zijn voor de verzorging van de opgelopen 
letsels. In sommige gevallen betaalt Medex ook de kosten voor de verplaatsing die u moet doen voor die verzorging. 
 
Kosten door volgende verplaatsingen betaalt Medex wel: 
 
 Verplaatsing voor verzorging op de dag van het ongeval als die door Medex is aanvaard; 
 Verplaatsingen voor een raadpleging van uw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, … als die door Medex is aanvaard;  
 Verplaatsingen voor een behandeling als die door Medex is aanvaard; 
 Verplaatsingen voor een opname of operatieve ingreep als die door Medex is aanvaard en 
 Verplaatsingen voor de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen als die door Medex is aanvaard. 
 
Kosten door volgende verplaatsingen betaalt Medex niet: 
 
 Verplaatsingen voor een behandeling, opname, raadpleging, … die niet door Medex aanvaard is. 
 Verplaatsingen naar het medisch centrum van Medex, naar het ziekenfonds, naar de rechtbank, naar de apotheker, naar andere 

verzekeringsinstellingen, naar het buitenland (met uitzondering van grensbewoners die nabije artsen in het buitenland raadplegen of zich laten 
opnemen in  nabijgelegen buitenlandse ziekenhuizen),  …;  

 Verplaatsingen van uw gezinsleden of anderen en 
 Verplaatsingen met de auto voor een traject dat heen en terug minder dan 5 km is. 

 
Hoe uw verplaatsingskosten indienen? 
 
 Kijk hieronder na welke documenten u moet indienen opdat Medex uw verplaatsingskosten zou terugbetalen en lees de instructies; 
 Vul het formulier op deze achterzijde in en  
 Stuur dit formulier samen met de medische kosten (getuigschrift verstrekte hulp, kostennota, factuur, …) van de zorgverstrekker waarnaar u 

zich verplaatste (arts, kinesist, ziekenhuis, …), naar: 
 

Medex, Medische Kosten, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel 
 

 Als u uw verplaatsingskosten niet tegelijkertijd met uw medische kosten kan indienen (bijvoorbeeld omdat uw zorgverstrekker de factuur 
rechtstreeks naar Medex verstuurde), zal Medex de verplaatsingskosten betalen op het moment dat men de medische kosten aanvaardt. 

- Stuur uw verplaatsingskosten regelmatig op; wacht niet tot op het einde van uw behandeling.  
Als u om een bepaalde reden uw verplaatsingskosten toch over meerdere jaren zou moeten spreiden, dien dan voor elk jaar afzonderlijk een 
formulier ‘Verplaatsingskosten’ in. 

De dienst Medische Kosten zal nagaan of uw verplaatsingskosten in aanmerking komen voor terugbetaling en u hiervan per brief op de hoogte 
brengen. 

Meer informatie: www.medex.belgium.be 
Contact Center: 02/524 97 97 

Welke documenten moet u indienen om in orde te zijn? 

 

                                                            
1 Medex betaalt kosten voor personeelsleden op wie het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de 
overheidssector van toepassing is. 

Origineel vervoersbewijs, factuur of kostennota

Medische motivatie

Formulier 'Verplaatsingskosten '

   - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten.

   - Taxi x x Medex betaalt deze kosten.

   - Auto x Medex betaalt € 0,2479/km, maar alleen voor trajecten met 
een afstand van minimum 5 km heen en terug.

   - Ziekenwagen x Medex betaalt deze kosten.

   - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten.

   - Taxi x x x Medex betaalt deze kosten.
Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert 
waarom dat vervoersmiddel nodig was.

   - Auto x Medex betaalt € 0,2479/km, maar alleen voor trajecten met 
een afstand van minimum 5 km heen en terug.

   - Ziekenwagen x x Medex betaalt deze kosten.
Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert 
waarom dat vervoersmiddel nodig was.

Verplaatsingen na de dag van het ongeval:

Verplaatsingen op de dag van het ongeval



Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu opgenomen in een databank voor het beheer van de arbeidsongevallen en beroepsziekten. Als u deze gegevens wil inkijken of 
eventueel verbeteren, kan u zich wenden tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel (Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

 

1. Kleef een vignet van Medex of vul zelf onderstaande gegevens in. 

Rijksregisternummer       

Naam    

Voornaam  

Datum arbeidsongeval   /  / 2 0  

 

 

2. Vul onderstaande tabel in. 

Uw verplaatsingskosten voor de periode van  /  / 2 0  tot en met  /  / 2 0  (Maximaal 1 jaar) 

 
Alleen als u zich met de eigen wagen verplaatst,  

moet u de grijze kolommen invullen. Medex betaalt 0.2479/km. 
 

Datum 

Type 
vervoer 

(trein, bus, 
auto, …)  

Adres vertrekpunt Adres bestemming 
Aantal km 
traject heen 

en terug 

Kost 
traject heen 

en terug 

Stempel en handtekening 
zorgverstrekker 

  
 

 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

Uw IBAN-rekeningnummer voor onze storting:                 Totaal €:  

 

Vignet Medex 
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