
Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bewaard en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke 
verplichtingen (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) in het kader van het beheer van uw arbeidsongeval of beroepsziekte. Als u uw gegevens wil raadplegen of andere 
rechten op uw gegevens wil uitoefenen, kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD: DPO.medex@health.fgov.be. Meer 
infohttps://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens   

 

 Formulier voor terugbetaling: Verplaatsingskosten 
 Arbeidsongeval | Beroepsziekte 

 

Medex betaalt de medische kosten als gevolg van jouw arbeidsongeval of beroepsziekte als die kosten nodig zijn. In sommige gevallen betaalt 

Medex ook de verplaatsingskosten in verband met de zorg, overeenkomstig het koninklijk besluit van 24/01/1969. 

Medex betaalt de kosten voor volgende verplaatsingen: 

− een raadpleging van jouw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige; een behandeling; een hospitalisatie of operatieve 
ingreep; 

− de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen. 
 

Medex betaalt volgende verplaatsingskosten niet: 

− een behandeling, hospitalisatie, raadpleging,… die niet door Medex aanvaard werd;  

− een verplaatsing naar het medisch centrum van Medex, het ziekenfonds, de rechtbank, de verzekeringsmaatschappij; 

− een verplaatsing van jouw gezinsleden of anderen; 

− een verplaatsing met de auto voor een traject dat heen en terug minder dan 5 km is. 
 
Hoe jouw verplaatsingskosten indienen? 

1. Vul het formulier op de achterzijde in; 
2. Kijk na welke documenten je moet toevoegen; 
3. Verstuur dit ingevulde formulier, indien mogelijk samen met je medische kosten, per post of bij voorkeur per e-mail naar Medex via 

onderstaand adres of via deze link.     
                                     

− Als je jouw verplaatsingskosten niet tegelijk met jouw medische kosten kan indienen (bijvoorbeeld omdat jouw 
zorgverlener de factuur rechtstreeks naar Medex stuurt), zal Medex de verplaatsingskosten betalen zodra de medische 
kosten zijn geaccepteerd. 

- Stuur regelmatig jouw verplaatsingskosten, wacht niet tot het einde van jouw behandeling. De wettelijke limiet is 3 jaar om 
je kosten in te dienen.  

Medex zal nagaan of jouw verplaatsingskosten in aanmerking komen voor terugbetaling en jou hiervan per brief op de hoogte brengen. 

 

         Medex – Medische Kosten 

         Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel               ℹ  Meer informatie: www.medex.belgium.be 

   @  medex_medischekosten@health.fgov.be                     Service Center Gezondheid: 02/ 524 97 97 (van 8u tot 13u) 

 

Welke documenten moet je indienen om in orde te zijn? 

 Gedetailleerde factuur of (vervoers)bewijs 

  Gemotiveerd medisch verslag 

   Formulier " Verplaatsingskosten " 
Vervoersmiddel 

Openbaar vervoer X  X 
Medex betaalt deze kosten tegen het werkelijke tarief op basis van het 
vervoersbewijs 

Taxi X  X Medex betaalt deze kosten tegen het werkelijke tarief op basis van een bewijs 

Medisch vervoer X (X)  Voor een verplaatsing op de dag van het ongeval betaalt Medex het werkelijke tarief 
op basis van de factuur. 
 
(X) Voor verplaatsingen na de dag van het ongeval of voor een beroepsziekte 
moet je een verklaring van jouw arts indienen waarin de noodzaak van het gebruik 
van dit vervoermiddel wordt toegelicht. 

Auto   X Vergoeding van verplaatsingen van ten minste 5 km heen en terug op basis van een 
kilometertarief dat elke 1e januari wordt geïndexeerd. De afstand wordt berekend op 
basis van de kortste route tussen het vertrekpunt en de eindbestemming. 
 

        Check het actueel tarief op onze website: www.medex.belgium.be    
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https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-24-januari-1969_n2001001040.html
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https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/arbeidsongevallen/je-medische-kosten-en-verplaatsingskosten#my-anchor


 

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

 
Rijksregisternummer        

 

 

       /  / 2 0  

Naam 

Voornaam 

Datum arbeidsongeval / beroepsziekte 
 

2. Vul onderstaande tabel in 

Datum 
Naam van de  

zorgverstrekker 
Type vervoer  

(trein, bus, auto,…) 
Volledig adres vertrekpunt Volledig adres eindbestemming 

 /  / 2 0  

  
 

 
 

 

 /  / 2 0  

  
 

 
 

 

 /  / 2 0  

    

 /  / 2 0  

    

 /  / 2 0  

    

 /  / 2 0  

    

 /  / 2 0  

  
 

 
 

 

 /  / 2 0  

    

 /  / 2 0  

    

 

 
1 Wens je bijkomende vignetten? Bestel ze via onze website: https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/arbeidsongevallen/je-medische-kosten-en-verplaatsingskosten > “Extra vignetten aanvragen”.   

https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/arbeidsongevallen/je-medische-kosten-en-verplaatsingskosten

