
' 
MINISTERIEVAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN 

LEEFMILIEU 

BESTUURVAN DE'SOCIALE ZEKERHEID 

ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN 

CIRCULAIRE NR. 258 

Brussel, z);. 0 b. 2_.;-;c _t 

Aan de verzekeringsondememingen die de toelating hebben voor verzekering tegen 
arbeidsongevallen 

of die gemachtigd zijn tot uitoefening van deze activiteit in België 

Betreft : - vereenvoudiging van de procedure voor terugbetaling van de 
verplaatsingskosten 

- aanvulling en erratum circulaire nr. 257. 

Als aanvulling bij de circulaire m. 257 op datum van 17 april 2002, verzoek ik u hierbij de 
bijlage te willen vinden met het oog op de vereenvoudiging van de schriftelijke aanvraag die 
het slachtoffer moet doen. 

Anderzijds verzoek ik u er nota van te nemen dat het bedrag van 0,25 EUR in de circulaire m. 

257, derde lid, moet worden vervangen door het verbeterd bedrag van 0,2479 EUR (K.B. 
22.01.2002- K.B. 22.02.2002). 

Ik zou u dank weten indien u mij de ontvangst van deze circulaire zou willen bevestigen. 

De Minister van Sociale zaken, 



Gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Wij betalen uw verplaatsingskosten dan terugt. 

l:<AAM + voornaam: 
Uw bankrekeningnummer : 
(gelieve te controleren en zo nodig te verbeteren, indien u een andere betalingswijze verkiest hierboven vennelden a.u.b) 

Uw dossiernummer: 

Uw verplaatsingskosten van ......... tot ........ . 

Datum (of periode) Naam zorgverstrekker*+ aantal Openbaar vervoer Eigen vervoer 
van de verplaatsing verplaatsingen Minstens 5 km 

0,2479 euro per hn 

......... ticket( s bijgevoegd o ....... .... km heen en terug 

......... ticket s bijgevoegd o ........... km heen en terug 

......... ticket s bijgevoegd o ... ........ km heen en terug 

......... ticket(s) bijgevoegd o .... ....... km heen en terug 

......... ticket s bijgevoegd o ........... km heen en terug 

......... ticket s) bijgevoegd o .. . ........ km heen en terug 

......... ticket(s) bijgevoegd ........... km heen en terug 

* Indien u werd opgeroepen bij onze raadsgeneesheer vult u zijn naam in. Bij een oproep in kader van een gerechtelijke procedure vult u de 
naam van de deskundige in. 

Parkingkosten worden niet terugbetaald. 

! 

Uw verplaatsingen met de taxi of een ziekenwagen worden vergoed zoals een verplaatsing met eigen vervoer (0,2479 euro per km), tenzij er 
hiervoor medische redenen zijn. Dan worden de werkelijke kosten terugbetaald. 

N.B. Indien u ook kosten van medische aard zelf hebt ten laste genomen, dan kan u de bewijsstukken bij dit formulier voegen voor terugbetaling. 

1 Overeenkomstig artikel36 van het KB van 21 december 1971 


