EUROPESE UNIE
BUREAU BEHEER EN AFWIKKELING INDIVIDUELE RECHTEN

PMO.3 – Ziektekosten- en ongevallenverzekering (tel.: +32-(0)2-296.05.95)

VERZOEK OM ERKENNING VAN DE BEROEPSMATIGE OORSPRONG VAN
EEN ZIEKTE OF DE VERERGERING VAN EEN REEDS BESTAANDE ZIEKTE
1.

RECHTSGRONDSLAG

- Artikel 73, lid 1, van het Statuut: „Volgens een door de instellingen der Gemeenschappen in onderlinge overeenstemming
en na advies van het comité voor het statuut vastgestelde regeling is de ambtenaar met ingang van de dag zĳner
indiensttreding verzekerd tegen uit beroepsziekten en ongevallen voortvloeiende risico's.”
- Artikel 3, lid 1, van de regeling: „Als beroepsziekten worden beschouwd de ziekten vermeld in de „Europese lijst van
beroepsziekten”, gehecht aan de aanbeveling van de Commissie van 19 september 2003, en in de eventuele aanvullingen
daarop, voor zover de verzekerde in zijn beroepswerkzaamheden bij de Europese Gemeenschappen aan het risico deze
ziekten op te doen heeft blootgestaan.”
- Artikel 3, lid 2, van de regeling: „Wordt eveneens als beroepsziekte beschouwd elke ziekte of verergering van een reeds
bestaande ziekte, niet vermeld in de in lid 1 bedoelde lijst, wanneer met voldoende zekerheid komt vast te staan dat zij is
ontstaan in of bij de uitoefening van werkzaamheden in dienst van de Gemeenschappen.”
- Artikel 16 van de regeling: „De administratie stelt een onderzoek in teneinde alle gegevens te verzamelen aan de hand
waarvan de aard van de aandoening, alsmede het verband tussen ziekte en beroep en de omstandigheden waaronder zij zich
heeft voorgedaan, kunnen worden vastgesteld.”
2.

GEGEVENS VAN DEGENE DIE HET VERZOEK INDIENT
1.1. Naam: .………….…….…….……. Voornaam: ….………….…….… Naam echtgenoot: ……………………….…
1.2. Personeelsnummer: ………………….. Rang/salaristrap: ………… Kantooradres: ………….…………………...…
1.3. Privéadres: ………………………………………………………………………...Privételefoon: ………..……….…
1.4 E-mailadres: ………………………………….
1.5. Geboortedatum: ……..…………………………………… Geslacht: M

□

V

□

1.6. Instelling: …………………………………. Standplaats: …………..……………………………………
1.7. Statutaire positie (ambtenaar, arbeidscontractant, tijdelijk functionaris, gepensioneerde, andere):
……...……………
3.

VERZOEK
erkenning van de beroepsmatige oorsprong van een ziekte
erkenning van de verergering van de ziekte waaraan ik lijd als gevolg van of tijdens de uitoefening van
werkzaamheden in dienst van de Europese instellingen

4.

ZIEKTE

Ik lijd aan: ......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5.

WERKOMSTANDIGHEDEN

Beschrijving van mijn werk:

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Hiërarchieke meerderen (van de voorbije vijf jaar): ..............................................................................................
Periode
Naam
Functie

Tenzij de verzekerde uitdrukkelijk motiveert waarom dit niet aangewezen zou zijn, zullen de bovengenoemde personen
in het kader van het administratief onderzoek worden ondervraagd. Zij zullen worden ingelicht over de aard van de ziekte,
maar zullen geen andere informatie uit het dossier ontvangen.
In geval van mobbing wordt het IDOC systematisch geraadpleegd voor het personeel van de Commissie.

6.

MEDISCH VERSLAG

Bij dit verzoek voeg ik het verslag van mijn behandelend geneesheer, in een gesloten omslag met het opschrift „medisch
beroepsgeheim”, en alle andere documenten in verband met de ziekte die in mijn bezit zijn (zie bijlage).

7.

BIJLAGEN

Aantal bijlagen: ………….

8.

VERZENDING VAN HET VERZOEK (en de documenten die erop betrekking hebben)

VOOR DE RAAD

VOOR HET PARLEMENT

Raad van de Europese Unie
Dienst ongevallenverzekering
Kantoor: 0370.FK.30 / 34
Wetstraat 175
B - 1048 Brussel

Europees Parlement
Eenheid Pensioenen en sociale
verzekeringen – Afdeling Ongeval
Kantoor: PRE01A 005
L – 2929 Luxemburg

Fax: (+32-0)2.281.64.92
Tel: (+32-0)2.281.66.99 / 7646
Email: dgalb.assuranceaccident@consilium.europa.eu

Fax: (+352)-43.49.69
Email:
SecteurAccidents@europarl.europa.eu

Europese Commissie
PMO-3-AMP
Kantoor: SC-27 3/49
B – 1049 Brussel
Fax: (+32-0)2-296.66.43
Email: Accidents-MaladiesProf@ec.europa.eu

ZEND OOK EEN KOPIE AAN DE
DIENST BEHEER VAN DE
AFWEZIGHEDEN OM
MEDISCHE REDENEN
0070.FL.17

9.

VOOR DE COMMISSIE, DE
REKENKAMER, HET
EUROPEES ECONOMISCH EN
SOCIAAL COMITÉ, HET
COMITÉ VAN DE REGIO'S, DE
AGENTSCHAPPEN

ZEND OOK EEN KOPIE AAN
UW MEDISCHE DIENST

VOOR HET HOF VAN
JUSTITIE
Hof van Justitie van de Europese
Unie
Eenheid statutaire rechten, sociale
en medische zaken,
werkomstandigheden
T.a.v.: C. Popotas (Geos/3066),
D. Karzel (Geos/3028),
A. Michel (Geos/3063) of
S. Hoffschlag (Geos/3069)
L – 2925 Luxemburg
Fax: (+352)-43.03.27.10
Email:
accidents@curia.europa.eu

VERTROUWELIJKHEID

- Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 45/2001 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens:
„Persoonsgegevens mogen binnen of tussen communautaire instellingen of organen slechts worden doorgegeven indien die
gegevens noodzakelijk voor de rechtmatige uitoefening onder de bevoegdheid van de ontvanger begrepen taken zijn”. In
voorkomend geval zal uw toestemming worden gevraagd voor het doorgeven van gegevens.
10.

NAAR WAARHEID INGEVULD

Gedaan te …………………

op ………………………………

………………………………………
(handtekening)

Bijlage
1. Nota aan de arts (met de Europese lijst van beroepsziekten die in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 238 van 25.9.2003,
blz. 30, is bekendgemaakt)
2. Privacyverklaring

Bijlage 1

EUROPESE UNIE

NOTA
ÀAN DE ARTS

Betreft: verzoek om erkenning van een beroepsziekte
Geachte heer/mevrouw,
Uw patiënt is van mening dat de ziekte waaraan hij/zij lijdt een beroepsmatige oorsprong heeft. Opdat
hij/zij bij onze instelling een verzoek om erkenning van een beroepsziekte kan indienen, verzoek ik u een
verslag op te stellen, met daarin de volgende informatie:
–

naam van de patiënt en de behandelend geneesheer;

–

het type ziekte, indien mogelijk volgens de lijst van beroepsziekten die in Publicatieblad van de
Europese Unie nr. L 238 van 25.9.2003, blz. 30, is bekendgemaakt;

–

de datum van de eerste vaststelling van de ziekte (bijvoorbeeld de eerste radiografie waaruit een
pneumoconiose blijkt, zelfs als die vóór de raadpleging is gemaakt);

–

de behandeling die aan de gang of voorgeschreven is;

–

de arbeidsongeschiktheid in verband met de ziekte;

–

de vermoedelijke beroepsmatige blootstelling volgens de verklaringen van de patiënt;

–

de duur van de blootstelling aan dit risico of deze werkomstandigheden.

Ik verzoek u aan de patiënt de resultaten te overhandigen van alle aanvullende onderzoeken
(radiologische onderzoeken, longfunctieonderzoek, allergologische tests, enz.), zodat hij/zij deze aan de
door de instelling aangewezen arts kan voorleggen.
Bij voorbaat dank.

