
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). Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens 

 

 

 

Aanvraag onderzoek  
Vervroegde oppensioenstelling om medische redenen 

 

De werkgever stuurt deze aanvraag naar: Medex - Cel pensioenen, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel of medex_pc@health.fgov.be 

 

1. In te vullen door de werkgever (of de dienst die de aanvraag doet) 

Gegevens van de ambtenaar  

Rijksregisternummer      

Naam   

Voornaam    

Functie   

Met ziekteverlof vanaf / /           Ziektedagen opgebruikt sedert   / /  

Gegevens werkgever 

Organisatie   

Dienst   

Straat    Nr  Bus  

Postcode    Gemeente  

Datum van de aanvraag   / /  

Handtekening 

2. Dit vak is bestemd voor Medex  

Bovengenoemd personeelslid   

☐ A vervult, op medisch vlak, de voorwaarden niet om toegelaten te worden tot het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen.  

 ☐ A1 is geschikt om op normale en regelmatige wijze zijn functie te vervullen.  

 ☐ A2 is momenteel ongeschikt om zijn functie te vervullen en moet over  maanden opnieuw door de pensioencommissie 
onderzocht worden tenzij betrokkene intussen zijn functie hervat heeft.  

 ☐ A3 is momenteel ongeschikt om zijn functie te vervullen, maar is wel geschikt om onmiddellijk, om zich opnieuw aan te passen, 
gedurende    maanden tewerkgesteld te worden volgens volgende voorwaarden :  

………………………………………………………………………………………………………………………... en moet opnieuw door de 
pensioencommissie onderzocht worden, tenzij betrokkene intussen zijn functie hervat heeft. 

 ☐ A4 is definitief ongeschikt om op normale en regelmatige wijze zijn functie te vervullen, maar blijft geschikt om tewerkgesteld te worden 
volgens volgende voorwaarden :  

……………………………………………………………………………………………………………………  

 ☐ A5 is momenteel ongeschikt om zijn functie te vervullen, maar een werkhervatting lijkt mogelijk door het aanbieden van aangepast of 
ander werk met de noodzaak om hiervoor een re-integratietraject te doorlopen bij de bevoegde preventieadviseur-arbeidsarts. U kunt zelf het re-
integratietraject opstarten door een re-integratieaanvraag in te dienen. 

☐ B vervult op medisch vlak, wegens lichamelijke ongeschiktheid voor elke functie, de voorwaarden om toegelaten te worden tot het tijdelijk 
vroegtijdig pensioen. Betrokkene moet binnen  maanden opnieuw door de pensioencommissie onderzocht worden (max. 18 maanden). 

☐ C vervult op medisch vlak, wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid voor elke functie, de voorwaarden om toegelaten te worden tot het 
definitief vroegtijdig pensioen. 

☐ D is wel / niet aangetast door een ernstige of langdurige ziekte. 

☐ E is wel / niet aangetast door een zware handicap in de zin van artikel 134 van de wet van 26.06.1992 die een verlies van zelfredzaamheid met 
zich meebrengt van ……. punten (M.B. van 30.07.1987).  

Brussel,  / /  

Handtekening : 

 

https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens
mailto:medex_pc@health.fgov.be
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