
 
1 artikel 53, §1 van het KB van 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.  
De informatie en de persoonsgegevens die door MEDEX gevraagd worden, zijn noodzakelijk voor de beoordeling van verminderde prestaties om medische redenen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de 
Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Als de 
verwerking van uw verzoek dit vereist, kunnen sommige van uw gegevens worden meegedeeld aan derden. U beschikt over een recht van toegang tot en rechtzetting van de gegevens die u betreffen. U hebt ook het 
recht om een beperking van de verwerking aan te vragen in de omstandigheden vastgelegd in artikel 18 van de AVG alsook het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend op een 
geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Voor bijkomende informatie over die verwerkingen kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO - dpo@health.fgov.be) van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.   
U kunt ook het privacybeleid raadplegen : https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens 
 

 Laat uw behandelend arts dit voorstel tot planning van de verminderde prestaties invullen. 

➢ Breng dit voorstel tot planning mee naar uw medisch onderzoek. 

➢ Uw voorstel tot planning moet voldoen aan volgende voorwaarden (KB 19.11.1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de 

rijksbesturen): 

-  de verminderde prestaties moeten onmiddellijk aansluiten op een afwezigheidsperiode (ziekte of privé-ongeval) van minimum 30 kalenderdagen. Een 
poging tot werkhervatting van minder dan 10 dagen is evenwel mogelijk. 

-  de totale duur van de verminderde prestaties is maximaal 4 maanden 
-  uw behandelend arts moet: 

• motiveren waarom verminderde prestaties nodig zijn  

• de progressiviteit in de planning vermelden 

• een datum voor de werkhervatting voorstellen; 
- maak tijdig een afspraak voor een medisch onderzoek: contacteer Medex minstens 2 weken voor de werkhervatting; 
- u moet op medisch onderzoek komen ten laatste 5 werkdagen vóór het starten van de verminderde prestaties voor de toestemming van een arts van Medex; 
- voor de uitvoering van de planning van de verminderde prestaties, kan de arts van Medex beslissen om u eenmalig of verschillende keren voor een onderzoek 

uit te nodigen. Bijgevolg kunnen de verminderde prestaties tijdens éénzelfde onderzoek per periode van één of verschillende maanden goedkeurd worden; 

- verminderde prestaties moeten dagelijks verricht worden, tenzij de arts van Medex uitdrukkelijk een andere beslissing neemt. 
 

➢  Meer informatie?  www.medex.belgium.be / Service Center Gezondheid: +32(0)2 524.97.97 

 

1. Gegevens van de patiënt 

Rijksregisternummer      

Naam   

Voornaam   
 

2. Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart dat: 

De patiënt werkonbekwaam is sinds:    /  / 20  

Diagnose: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Motivatie van de verminderde prestaties: 

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

3. Voorstel tot planning van de verminderde prestaties voor de totale periode tot de volledige 
werkhervatting:   

⚠ De totale duur is: max. 4 maanden en de verminderde prestaties moeten in principe progressief zijn1 

 
                          …. maand(en) aan 40%      …. maand(en) aan 50%    …. maand(en) aan 60%   …. maand(en) aan 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel van begindatum                         
= begin van de werkhervatting met verminderde prestaties                                  

 /  / 20               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens van de arts 

  

RIZIV-nummer 

☐  ☐  ☐☐☐☐  ☐☐  ☐☐☐    

               ☐   ☐   / ☐☐ / 20☐☐   
 

 
Handtekening en stempel van de arts 

Motivatie van de noodzaak van niet-progressieve verminderde prestaties  (De motivatie moet niet vermeld worden wanneer het 

gaat om een aanvraag voor een progressieve werkhervatting: 

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

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

Datum 

 

Voorstel tot planning
 Verminderde prestaties van korte duur wegens ziekte   

Enkel van toepassing voor het personeel van de federale administraties 

mailto:dpo@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/fr/protection-des-donnees-personnelles
http://www.medex.belgium.be/
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