Medisch onderzoek
bij de GGD voor
militaire slachtoffers en
oorlogsslachtoffers.
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Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking
van de Gerechtelijk – Geneeskundige dienst (GGD).

Bent u een burgerlijk oorlogsslachtoffer en
hebt u een herstelpensioen aangevraagd bij
de Federale Pensioendienst (FPD) ?
Bent u een militair slachtoffer in vredestijd en
hebt u een vergoedingspensioen aangevraagd
bij de Federale Pensioendienst (FPD)?
Bent u een militair oorlogsslachtoffer en hebt u
een vergoedingspensioen aangevraagd bij de
Federale Pensioendienst (FPD)?
In deze brochure wordt uitgelegd wanneer en
hoe de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst
(GGD) tussenkomt bij uw pensioenaanvraag.

De GGD is een afdeling van het Bestuur van de
medische expertise (Medex).
Dit bestuur voert, gemotiveerd en ten dienste van zijn
garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving
en deontologie.
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klanten, deskundig medische expertises uit met een
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Welke dienst doet wat met betrekking tot uw
vergoedingsaanvraag?
De Federale Pensioendienst (FPD) oordeelt of
uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet om
aanspraak te maken op een pensioen. Als blijkt
dat uw dossier voldoende gestaafd is, kan de FPD
de GGD opdracht geven u te onderzoeken en een
gemotiveerd medisch advies te geven. Niet elke
aanvraag wordt dus overgemaakt aan de GGD en u
kan zelf nooit advies vragen aan de GGD.
Na het medisch onderzoek, zal de GGD een
gemotiveerd medisch advies overmaken aan de
dienst die de opdracht gaf. Mede op basis van dit
advies neemt de FPD een beslissing over het toe
te kennen pensioen.

En als rechthebbende?
Ook als rechthebbende van een slachtoffer - als weduwe, weduwnaar of
wees - kan u aanspraak maken op een vergoeding. Als de wetgeving het
vereist zal de FPD de GGD vragen of er een verband bestaat tussen het
overlijden van het slachtoffer en de schadelijke feiten.
De GGD oordeelt hierover dan op basis van het dossier.

Waarom wordt u onderzocht door de GGD?
De wetgever vindt het belangrijk dat een
objectieve en neutrale medische instantie raad
geeft over uw medische toestand.
Al de artsen die voor de GGD werken voeren hun
missies volledig onafhankelijk uit.
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Wat onderzoekt de GGD?
De arts-expert van de GGD onderzoekt uw fysische
en/of psychische letsels. Hij gaat de oorsprong
van de letsels na, bekijkt of deze letsels effectief
in verband staan met de ingeroepen feiten1 en
stelt een invaliditeitspercentage voor. Hij gebruikt
hiervoor de Officiële Belgische Schaal (BOBI) ter
bepaling van de graad van invaliditeit.
De GGD geeft ook advies over de eventuele
toekenning van een speciale vergoeding als hulp
van derden nodig zou zijn.

Wie vraagt het medisch onderzoek aan?
Het is steeds de dienst die uw pensioenaanvraag
behandelt (FPD) die de GGD opdracht geeft u te
onderzoeken. U kan hiervoor dus zelf geen contact
opnemen met de GGD.
Van zodra de GGD de opdracht ontvangt, zal u
hiervan per brief op de hoogte gebracht worden.
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1. Politieke gevangenen die meer dan 6 maanden in gevangenschap leefden en
personen die om raciale redenen meer dan 6 maanden zijn gedeporteerd, moeten
dit causaal verband van hun letsels niet bewijzen.
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Van aanvraag tot uitkering

Pensioenaanvraag slachtoffer bij
Federale Pensioendienst (FPD)

Slachtoffer

Voldoet aanvraag aan
criteria?

Onvolledig
dossier

Ja

Neen

Medisch onderzoek en
medisch advies door
GGD

FPD neemt een beslissing
omtrent toe te kennen vergoeding
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Wanneer wordt u opgeroepen voor een
medisch onderzoek?
De GGD probeert telkens een onderzoek voor u te
plannen binnen de 3 maanden na ontvangst van
de opdracht. U wordt in ieder geval een maand
op voorhand op de hoogte gebracht van de
afspraak.
Als u niet aanwezig kan zijn op de voorziene
datum, contacteer de GGD dan zo snel mogelijk
zodat we een nieuwe afspraak kunnen plannen.
Pas op! Als u zich tweemaal zonder geldige
reden niet zou aanbieden bij de GGD,
wordt uw dossier terug overgemaakt aan de
opdrachtgevende dienst zonder medisch advies.

Waar vindt het onderzoek plaats?
De GGD nodigt u uit in een medisch centrum van
Medex. De Nederlandstalige medische centra voor
de GGD zijn te Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt
en Leuven.
Als u zich niet kan verplaatsen, kan u vragen of u
thuis of in de instelling waar u verblijft, onderzocht
wordt. Daartoe moet u een medisch attest
versturen naar het medisch centrum dat uw dossier
beheert. Het is mogelijk dat dit de procedure trager
laat vooruitgaan.

Hoeveel kost zo’n onderzoek?
U dient niets te betalen voor het onderzoek bij de GGD. Ook als de arts van
de GGD eventuele bijkomende gespecialiseerde onderzoeken zou vragen, is
dit gratis.
Voor alle duidelijkheid: Medex neemt de kosten van onderzoeken die u zelf
heeft aangevraagd om uw dossier te staven, niet ten laste.
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Wat moet u meenemen naar het onderzoek?
----

uw identiteitskaart,
de oproeping voor uw medisch onderzoek,
kopie van medische rapporten die nuttig
zijn en die u nog niet meestuurde toen u uw
pensioenaanvraag deed.

Wie mag u begeleiden op de dag van het
onderzoek ?
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--

Het is mogelijk u te laten begeleiden door
een arts. Opgelet, dit betekent niet dat
er een akkoord gevonden moet worden
tussen de arts-expert van de GGD en de arts
die u begeleidt. Het betreft hier dus geen
tegensprekelijke expertise.
Als uw arts niet aanwezig kan zijn de dag van
uw onderzoek, mag hij altijd een gemotiveerd
medisch verslag opsturen naar het medisch
centrum dat uw dossier beheert; Medex moet
dit verslag ontvangen hebben ten laatste op
de dag van uw onderzoek. Uw arts kan u
het rapport geven zodat u het kan afgeven
of hij kan het Medex per mail of per post
bezorgen (contactgegevens vindt u op uw
oproepingsbrief).

--

Een advocaat en/of een andere nietmedische raadgever mag ook deelnemen
aan het onderhoud met de arts-expert van de
GGD, maar niet aan het medisch onderzoek
zelf wegens het medisch geheim. Deze
personen kunnen uiteraard ook gewoon een
nota bezorgen aan de arts-expert van de GGD
(dezelfde modaliteiten als hierboven gelden).

Wanneer maakt de GGD zijn advies over aan
de opdrachtgever?
De arts-expert van de GGD zal u zijn gemotiveerd
medisch advies nooit meedelen na het medisch
onderzoek. Hij heeft een maand de tijd om zijn
conclusies neer te schrijven en zijn gemotiveerd
medisch advies te bezorgen aan de arts van
de dienst Medische Kwaliteit van de GGD.
Als de arts-expert van de GGD bijkomende
gespecialiseerde onderzoeken aanvraagt, kan
deze termijn van een maand overschreden worden.
De arts van de dienst Medische Kwaliteit van de
GGD verifieert of de opdracht volledig en correct
is uitgevoerd en pas dan zal hij het advies van de
arts-expert van de GGD goedkeuren.
Daarna wordt het gemotiveerd medisch advies
verstuurd naar de opdrachtgevende dienst.
U ontvangt een kopie per post. Op die manier
beschikt u over alle informatie voor als u moet
verschijnen voor de commissie van de dienst
die uw aanvraag behandelt (FPD). Als u meer
informatie wil om het advies van de GGD beter te
begrijpen, consulteer dan uw behandelend arts.
De gemiddelde termijn om een advies te
geven is 6 maanden vanaf de ontvangst van de
opdracht door de GGD.

Wist u dat er bij de GGD een College van gerechtelijkgeneeskundige rechtspraak is ingericht?
Dit college bestaat uit professoren van alle Belgische medische universitaire
faculteiten en waakt over de wetenschappelijke kwaliteit van de medische
expertises. In moeilijke dossiers waarbij er blijvende onenigheid bestaat
tussen de GGD-expert of de beroepskamer en de hoofdarts van de GGD, kan
er beroep gedaan worden op de expertise van het college.
Dit college adviseert ook bij het aanduiden van de artsen van de GGD.
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Wat moet u doen als u niet akkoord gaat met
de beslissing van de Federale Pensioendienst
(FPD)?
U kan altijd beroep aantekenen bij de FPD. Zij
beslissen dan of u opnieuw voor onderzoek naar
de GGD moet. Dit medisch onderzoek gebeurt
niet langer door de GGD-expert van het medisch
centrum. U zal dan verschijnen voor een medische
beroepskamer te Gent of Leuven.
Die medische beroepskamer is samengesteld
uit drie onafhankelijke artsen: een arts-voorzitter,
een arts voorgesteld door de verenigingen die uw
belangen verdedigen en een arts-ambtenaar die de
GGD vertegenwoordigt.
In principe zal de beroepskamer zijn gemotiveerd
medisch advies binnen de 30 dagen na het
medisch onderzoek overmaken aan een arts van
de dienst Medische kwaliteit van de GGD. Deze
zal het dossier nakijken en het advies overmaken
aan de opdrachtgevende dienst die de uiteindelijke
beslissing zal nemen.

Wat als uw medische toestand verergert?
Als u meent dat uw letsels zijn verergerd, kan
u altijd een verergeringsaanvraag indienen
bij de FPD. Als uw aanvraag voldoet aan de
voorwaarden, wordt het overgemaakt aan de GGD.
De rest van de procedure is gelijkaardig met de
reeds besproken procedure.
In sommige gevallen voorziet de wetgeving
een nieuw onderzoek na 5 jaar. Het is dan de
opdrachtgevende dienst die u automatisch laat
onderzoeken door de GGD.
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Contactgegevens en meer informatie

U kan ook altijd contact opnemen met het
contact center van Medex: 02/524 97 97 of
een mail sturen:
medex_ggd@medex.belgium.be
Voor meer informatie over de
pensioenaanvragen (formulieren, uitleg over
wanneer u in aanmerking komt voor een
vergoeding, ….) kan u contact opnemen met
de Federale Pensioendienst
www.pensioendienst.fgov.be
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Adresgegevens van de dienst “Traditionele
activiteiten GGD” en de medische centra
van Medex en meer uitleg over hoe de GGD
werkt, vindt u terug op:
www.medex.belgium.be

