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Om de blijvende medische letsels van de rechtstreekse slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te
evalueren, doet de Federale Pensioendienst (*) beroep op de medische expertise van de
Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader
van het statuut van de nationale solidariteit.

Voor meer dan de helft van de slachtoffers werd een invaliditeitspercentage boven 10 % voorgesteld
In totaal heeft de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) de dossiers ontvangen van 502 slachtoffers van de
aanslagen. Voor 420 slachtoffers werd een invaliditeitspercentage berekend.
Met een invaliditeitspercentage van boven de 10 %, kan het slachtoffer een herstelpensioen ontvangen, dit naast
de terugbetaling van de medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten, orthopedische toestellen
en protheses.
Voor iets meer dan de helft van de slachtoffers (55 %) heeft de GGD een invaliditeitspercentage geadviseerd van
boven de 10 %. De definitieve toekenning van het percentage gebeurt vervolgens door de Federale
Pensioendienst (*) die naast het medisch verslag van de GGD nog andere elementen in rekening kan nemen.
Wat is de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)?
De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bestaat uit artsen-experten die gespecialiseerd zijn in de evaluatie
van lichamelijke schade en van de gevolgen gerelateerd aan post-traumatische stress.
De kandidaturen van de artsen-experten die bij de GGD de slachtoffers van de aanslagen onderzoeken, werden
vooraf gevalideerd door een college, samengesteld uit zeven artsen die de medische faculteiten van alle Belgische
universiteiten vertegenwoordigen.
De artsen-experten van de GGD gebruiken de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit
(OBSI) om het invaliditeitspercentage te berekenen. De OBSI is opgesteld door onafhankelijke artsen en omvat
zeer duidelijke en precieze omschrijvingen waardoor alle fysieke en psychische letsels, waaronder ook
post-traumatische stress, mee in rekening genomen worden.
De artsen-experten worden ondersteund door een administratief en paramedisch team dat de dossiers voorbereidt.
Om te vermijden dat slachtoffers bij een medisch onderzoek steeds geconfronteerd worden met de feiten, wordt
een maximum aan informatie en medische documenten verzameld vóór het onderzoek.
Enkele cijfers
- Via de interfederale taskforce werden bijeenkomsten georganiseerd zodat slachtoffers rechtstreeks vragen
konden stellen over hun dossier. De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst heeft meegewerkt aan 10 bijeenkomsten,
waarbij telkens een 30-tal slachtoffers werden uitgenodigd.
- De Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst heeft voor 420 slachtoffers van de aanslagen een invaliditeitspercentage
geadviseerd aan de Federale Pensioendienst:
Invaliditeitspercentage minder dan 10 %: 45 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage tussen 10 % en 39 %: 48 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage tussen 40 % en 69 %: 5 % van de slachtoffers
Invaliditeitspercentage meer dan 70 %: 2 % van de slachtoffers
- De meerderheid van de slachtoffers ging akkoord met het invaliditeitspercentage dat hen werd toegekend. 5 %
tekende beroep aan bij de Federale Pensioendienst en 2 % bij de Arbeidsrechtbank.
- In 4 gevallen kon het slachtoffer zich moeilijk verplaatsen en heeft de arts-expert een medische expertise
uitgevoerd in het ziekenhuis.
- 44,8 % van de aanvragen zijn Nederlandstalig, 54 % Franstalig, 1 % Engelstalig en 0,2 % Duitstalig.

Meer info vind je terug op onze website: https://www.health.belgium.be/nl/medex .
Bij vragen, kan je contact opnemen Wendy Lee, communicatiedienst van de GGD,
GSM: 0477/98.01.02, e-mail: wendy.lee@health.fgov.be .
(*) “Cel voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme, Federale
Pensioendienst”
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