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Doelgroep van het reglement 

Niv BHK Kwalificatie AND/OR Org Functie Kennis 

     ASE  NEED 

   AND  Offr HR/Adj HR NEED 

   AND  EComd NEED 

   AND  EAdjt NEED 

   AND  Mil NICE 

       

       

Toepassingsgebied: wanneer en waar van toepassing? 
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001. UAlgemeen  

a. Doel 

(1) Deze specifieke procedure over de vergoedingspensioenen vormt een leidraad en opent 

geen enkel recht, maar heeft tot doel een overzicht van de actueel geldende wettelijke 

en reglementaire bepalingen te geven. 

(2) Hoofdstuk 1 van deze specifieke procedure legt enkele noties uit. Hoofdstuk 2 en 

hoofdstuk 3 zijn van toepassing op alle Mil, maar hoofdstuk 4 enkel op diegenen die 

invalide van vredestijd zijn of kunnen zijn. Hoofdstuk 5 is enkel van toepassing  op 

diegenen die invalide van oorlogstijd of gelijkgestelde zijn of kunnen zijn. Ten slotte is 

hoofdstuk 6 van toepassing op alle invaliden. 

(3) Er dient eveneens op gewezen dat de wetgeving betreffende de vergoedingspensioenen 

tot de bevoegdheid behoort van de Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid 

heeft, dat de wetgeving betreffende de gehandicapten tot de bevoegdheid behoort van 

de Minister die de sociale zaken onder zijn bevoegdheid heeft en dat de hulp aan 

gehandicapten, sociale integratie, begeleiding en huisvesting van gehandicapten tot de 

bevoegdheid van ofwel de Gemeenschappen ofwel de Gewesten behoren. 

b. Boomstructuur 

(1) Onmiddellijk hoger gelegen wettelijke bepalingen, reglementen en/of richtlijnen 

Nihil 

(2) Onmiddellijk lager gelegen reglementen en/of richtlijnen 

Nihil 

c. Refertes 

(1) Besluit van de Regent Nr 78 van 22 Okt 47 houdende regeling van de toepassing van de 

wet op de vergoedingspensioenen voor wat betreft de bijzondere vergoedingen voor hulp 

van een derde persoon (B.S. 08 Nov 47) 

(2) Besluit van de Regent van 05 Okt 48 tot coördinatie van de wetten op de 

vergoedingspensioenen (SWVP) (B.S. 17 Okt 48)  

(3) Besluit van de Regent van 15 Jun 49 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies 

voor vergoedingspensioenen (B.S. 21 Jul 49) 

(4) Wet van 08 Jul 70 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers 

van de Mil plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht (B.S. 15 Aug 70)  

(5) Wet van 08 Aug 81 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-

strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders 

en oorlogsslachtoffers (B.S. 08 Sep 81) 

(6) Wet van 25 Jun 87 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 

oorlogspensioenen en -renten (B.S. 24 Jul 87) 

(7) Wet van 16 Jun 98 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke 

schade overkomen in bijzondere omstandigheden gelijkgesteld worden met 

oorlogsinvaliden (B.S. 16 Mei 17)  

(8) Wet van 28 Apr 17 tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende 

integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor 

veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en 

oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het 

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie 

(B.S. 16 Mei 17) 
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(9) KB van 05 Nov 87 houdende verschillende uitvoeringsmaatregelen inzake 

vergoedingspensioenen (B.S. 18 Nov 87) 

(10) KB van 07 Jul 92 waarbij het voordeel van de bedragen van de vergoedingspensioenen 

voorzien voor de oorlogsinvaliden toepasselijk wordt gesteld op de leden van een Belgisch 

contingent dat deelneemt aan operaties die beslist werden door de Veiligheidsraad der 

Verenigde Naties (B.S. 04 Aug 92) 

(11) Wet van 07 Jun 89 houdende instelling van nieuwe maatregelen ten behoeve van de 

oorlogsslachtoffers (B.S. 29 Jun 89) 

(12) KB van 23 Nov 89 tot vaststelling van de nieuwe pensioenbedragen en toelagen toegekend 

aan de Mil invaliden van de oorlog en van vredestijd, alsook aan hun rechthebbenden (B.S. 

30 Dec 89) 

(13) Wet van 18 Mei 98 tot wijziging van de wet van 08 Aug 81 tot oprichting van het Nationaal 

Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge 

Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers  

(B.S. 30 Jul 98) 

(14) Wet van 18 Mei 98 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en 

-renten (B.S. 11 Aug 98) 

(15) Wet van 16 Jun 98 waarbij sommige Mil die slachtoffer zijn van lichamelijke schade 

overkomen tijdens een actie buiten het nationaal grondgebied gelijkgesteld worden met 

oorlogsinvaliden (B.S. 07 Jul 98) 

(16) Wet van 16 Jun 98 houdende wijziging van de procedure betreffende de 

oorlogspensioenen (B.S. 11 Aug 98) 

(17) KB van 19 Apr 99 tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen en –renten 

(B.S. 12 Mei 99) 

(18) KB van 20 Jul 00 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking 

heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert 

onder het Ministerie van Financiën (B.S. 20 Aug 00) 

(19) KB van 04 Jul 01 betreffende de samenstelling van de commissies voor 

vergoedingspensioenen (B.S. 22 Aug 01) 
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Hoofdstuk 1 - UWat zijn de vergoedingspensioenen? 

101. UInleiding 

a. Geschiedenis 

Oorspronkelijk waren de Samengeordende Wetten op de Vergoedingspensioenen (SWVP) (Ref 

2) een wetgeving als gevolg van de oorlog en hadden tot doel de Mil of gelijkgestelde 

slachtoffers van de oorlog te vergoeden. De wet van 09 Mar 53 TP

1
PT en die vermeld in Ref 4 

hebben achteraf het toepassingsgebied van de SWVP uitgebreid tot de Mil slachtoffers in 

vredestijd. Sommige bepalingen van oorlogstijd zijn echter van toepassing in vredestijd, zoals 

dit het geval is voor ontmijners in het kader van sommige opdrachten en voor sommige Mil die 

aan opdrachten buiten het nationale grondgebied deelnemen. Hoofdstuk 6 van deze 

omzendbrief kan dus gunstigere bijkomende rechten openen door het feit van de statutaire 

deelstand of de bezette functie. 

b. Wat zijn de SWVP 

De SWVP zijn dus de “militaire tegenhanger” van de burgerlijke wetgevingen betreffende de 

arbeidsongevallen en de beroepsziektes. Er dient op gewezen dat ze weinig gemeen hebben en 

zeker niet wat de procedure betreft. Zoals samengevat in hoofdstuk 3 van deze specifieke 

procedure, moet deze procedure strikt nageleefd worden op straffe van eventuele financiële 

verliezen die belangrijk kunnen zijn. 

102. UWat vergoeden de vergoedingpensioenen? 

a. Vergoeding TP

2
PT 

Al de krachtens de SWVP toegekende pensioenen en vergoedingen vormen een forfaitaire 

Uvergoeding U die de lichamelijke schade, zowel de materiële als de morele, volledig dekt. De 

toekenning van het pensioen sluit de latere toekenning uit, voor hetzelfde schadelijke feit, 

van een vergoeding ten laste van de Openbare Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing 

van de Art 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Het wordt dus theoretisch niet 

meer mogelijk de Belgische staat voor hetzelfde schadelijke feit voor de rechtbanken te 

vervolgenTP

3
PT. 

                                                      
TP

1
PT  Wet van 09 Mar 53 houdende sommige aanpassingen inzake Mil pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige 

verzorging van de Mil invaliden van vredestijd, opgeheven door de wet van 18 Mei 98 

TP

2
PT Ref 2, Art 1, vijfde lid 

TP

3
PT  Ibid., maar er bestaan 2 arresten van het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof):  

Arrest Nr 99/2000 van 04 Okt 00: "Art 1, vijfde lid, van de SWVP schendt de Art 10 en 11 van de Grondwet doordat het bepaalt 

dat de toekenning van een vergoedingspensioen uitsluit dat voor hetzelfde schadelijke feit een schadeloosstelling ten laste van de 

Openbare Schatkist wordt toegekend die zou voortvloeien uit de toepassing van de Art 1382 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek." Omdat het een prejudiciële vraag betrof, blijft de bepaling van toepassing en wordt ze niet vernietigd.  Niettemin loopt 

elke op die bepaling steunende akte het risico voor een rechtbank onwettig te worden verklaard door middel van het indienen van 

een prejudiciële vraag.  Eveneens, in zijn arrest Nr 89-2003 van 24 Jun 03, formuleert het Hof het volgende: "(…) elk slachtoffer 

hetzij eerst een vergoedingspensioen kan vragen, hetzij eerst een gemeenrechtelijke vergoeding kan vragen en dat het in ieder 

geval recht heeft op het hoogste van beide bedragen".  Bovendien, wat de prejudiciële vraag houdende de of niet schending van 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet door Art 1, vijfde lid van de SWVP betreft, als, in geval van de toekenning van een 

gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Overheid die later is dan de toekenning van het vergoedingspensioen, die vergoeding 

van het vergoedingspensioen wordt afgetrokken, zegt het Hof dat "Door te bepalen dat de gemeenrechtelijke vergoeding ten laste 

van de Schatkist in mindering wordt gebracht van het vergoedingspensioen, doet de in het geding zijnde bepaling een onderscheid 

tussen slachtoffers ontstaan naargelang de schade het gevolg is van de fout van de overheid of van een derde die niet de « 

hoedanigheid van staatsorgaan » heeft (…) Dat verschil in behandeling berust op een objectief criterium en staat in verband met 

het nagestreefde doel dat erin bestaat te vermijden dat de Staat een persoon voor dezelfde schade tweemaal zou moeten 

vergoeden. Nu de bepaling niet eraan in de weg staat dat elk slachtoffer waarvoor de overheid aansprakelijk is volledig wordt 

vergoed, doet het verschil in behandeling geen onevenredige gevolgen ontstaan.”. 
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Indien een dergelijke vergoeding krachtens Art 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek 

en ten laste van de Belgische Staat al werd toegekend, wordt zij in mindering gebracht van 

het bedrag van het pensioen en van de vergoedingen. 

Indien een vergoeding of een pensioen voor diezelfde schade al werd toegekend door de 

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid als tegenprestatie van verzekeringspremies die 

rechtstreeks of onrechtstreeks door de Openbare Schatkist werden gedragen, wordt zij 

eveneens in mindering gebracht van het bedrag van het pensioen en van de vergoedingen. 

b. Verantwoordelijkheid van de Staat of van een derde: principes en procedure 

(1) Principes 

(a) Het vergoedingspensioen dekt de verantwoordelijkheid van de Staat maar ook van 

het Staatsorgaan (bijvoorbeeld een andere Mil of een ambtenaar) in de uitoefening 

van zijn ambt, materiële verwekker van het ongeval, dat aanleiding kan geven tot de 

toekenning van het vergoedingspensioen TP

1
PT. 

Als een vergoedingspensioen toegekend wordt, is de procedure voor de gewone 

rechtscolleges op grond van Art 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek tegen het 

Staatsorgaan dat de schade heeft veroorzaakt, theoretisch uitgesloten, zelfs voor 

het gedeelte van de schade dat niet wordt gedekt door het vergoedingspensioen (zie 

ook de twee arresten van het Grondwettelijk Hof, vermeld in de voetnoot van de 

vorige pagina). Dit sluit dus niet de vergoeding uit door andere staten, organisaties 

of rechts- en natuurlijke personen op grond van Art 1382 e.v. van het Burgerlijk 

Wetboek. 

(b) Wanneer de verantwoordelijke van de schade een derde is die geen orgaan van de 

Staat is of die een Staatsorgaan is die buiten de uitoefening van zijn ambt is, dan 

belet de toekenning van een vergoedingspensioen geenszins dat het slachtoffer van 

het ongeval in gemeen recht zou optreden tegen de verantwoordelijke. Het 

cumulatieverbod vervat in Art 1, vijfde lid van de SWVP geldt dan immers niet. In 

het geval van een ongeluk dat aan een persoon te wijten is die geen Staatsorgaan is, 

kunnen een vergoedingspensioen UenU een vergoeding krachtens Art 1382 e.v. B.W. 

tegelijkertijd aangevraagd en toegekend worden. 

(2) Procedure 

(a) Aangezien de aanvraag tot het bekomen van een vergoedingspensioen geen 

verplichting doch slechts een Umogelijkheid U is voor de rechthebbende, moet deze 

laatste een keuze maken tussen verschillende oplossingen: 

(i) ofwel zich tevreden stellen met een aanvraag tot toekenning van een 

vergoedingspensioen (ter herinnering: wanneer dit vergoedingspensioen wordt 

toegekend, is een procedure van gemeen recht tegen de Staat of één van zijn 

organen theoretisch uitgesloten, zie ook de twee arresten van het 

Grondwettelijk Hof, vermeld in de voetnoot van de vorige pagina); 

(ii) ofwel een procedure instellen voor de gewone rechtscolleges op basis van de Art 

1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, indien men van oordeel is dat de 

gemeenrechtelijke schadevergoeding voordeliger is; 

(iii) ofwel gelijktijdig een vergoedingspensioen aanvragen en een burgerrechtelijke 

schadevergoeding vorderen: 

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 1, vijfde lid 
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- zonder opschortende voorwaarde: in dit geval moet de betrokkene er zich 

wel van bewust zijn dat indien de aanvraag tot het vergoedingspensioen eerst 

ingewilligd wordt, de burgerrechtelijke vordering uitgesloten wordt wanneer 

de Belgische Staat of één van zijn organen in de uitoefening van zijn ambt 

verantwoordelijk gesteld wordt P

1
P; 

- met opschortende voorwaarde: de pensioenaanvraag zal enkel behandeld 

worden vanaf het ogenblik dat de opschortende voorwaarde door de 

Uaanvrager U opgeheven zal worden. Dit kan op een aanzienlijke wijze de duur 

van de procedure verlengen, maar heeft niettemin als voordeel dat in geval 

van opheffing van de opschortende voorwaarde door de aanvrager, het 

vergoedingspensioen (indien het wordt toegekend) aanvang zal nemen in 

functie van de datum van indienen van de initiële aanvraag (zie Punt 302). 

(b) De keuze van het slachtoffer zal onder meer afhangen van volgende elementen: 

(i)  de bewijsmogelijkheden: indien het slachtoffer moeilijkheden heeft om de drie 

bewijselementen van gemeen recht, meer bepaald de schuld van het 

Staatorgaan, de schade en het oorzakelijk verband tussen de schade en de 

schuld, aan te tonen, kan het voor hem gemakkelijker zijn te bewijzen dat het 

ongeval hem overkomen is in dienst en door de dienst (zie Punt 203); 

(ii)  de financiële toestand van het slachtoffer: de gemeenrechtelijke procedure is 

omslachtig en vergt financiële inspanningen van het slachtoffer (rolrechten, 

erelonen advocaat, ...); 

(iii) bovendien geeft zij geen enkele zekerheid over de toekenning van enig bedrag. 

Het vergoedingspensioen wordt daarentegen in functie van nauwkeurige 

criteria bepaald en neemt een aanvang op een welbepaald tijdstip zoals 

uiteengezet in Punt 302. 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 13 / 47 

 

 

Hoofdstuk 2 - URechthebbenden en toekenningsvoorwaarden 

201. UDe potentiële rechthebbenden U 

Kunnen rechthebbenden van een vergoedingspensioen zijn: 

a. Mil 

Iedere Mil in werkelijke dienst die het Uslachtoffer U geworden is van een Uongeval U, een 

UtraumatismeU, een UziekteU of een Ukwetsuur U opgelopen of verergerd UIN DIENST EN DOOR DE 

DIENSTUTP

1
PT TP

2
PT; 

b. Bij overlijden 

Indien het slachtoffer overleden is, kunnen Uonder bepaalde voorwaarden U de hiernavermelde 

personen de rechthebbende worden van de Mil vermeld in Punt 201, a., voor wie het overlijden 

het rechtstreekse gevolg is van het ingeroepen schadelijk feit: 

(1) de langstlevende echtgeno(o)t(e) TP

3
PT; 

(2) de kinderen van het slachtoffer TP

4
PT; 

(3) de vader en moeder of één van hen, bij ontstentenis van langstlevende echtgeno(o)t(e) of 

wezenTP

5
PT; 

(4) de personen die het slachtoffer grootgebracht en onderhouden hebben, bij ontstentenis 

van langstlevende echtgeno(o)t(e), wezen, vader en moeder TP

6
PT; 

(5) de broers en zusters, bij ontstentenis van personen die grootgebracht hebben, vader, 

moeder, wezen en langstlevende echtgeno(o)t(e) TP

7
PT; 

(6) de grootouders, bij ontstentenis van de andere rechthebbenden P

7
P. 

c. Wie heeft geen recht? 

De wettelijke en feitelijke samenwonenden en de uit de echt gescheiden echtgenoten hebben 

dus geen recht op een vergoedingspensioen.  

d. Burgerlijke stand 

Elke Mil dient zich ervan bewust te zijn dat een verandering in zijn persoonlijke toestand, 

zowel familiaal als professioneel, gevolgen kan hebben voor wat de eventuele toekenning 

betreft van een vergoedingspensioen. 

202. UWat is een ongeval, een oorlogskwetsuur, een ziekte of een traumatisme? U 

a. Definitie ongeval 

Een ongeval is een gewelddadige en toevallige gebeurtenis welke al dan niet een bloedstorting 

heeft veroorzaakt TP

8
PT.  

b. Definitie oorlogskwetsuur 

Een oorlogskwetsuur is de kwetsuur welke, tijdens een oorlogsactie, door een oorlogstuig 

teweeggebracht werd en al dan niet een bloedstorting heeft veroorzaakt P

8
P. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 1, 2 en 3 

TP

2
PT  Ref 4, Art 60 

TP

3
PT  Ref 2, Art 21 

TP

4
PT  Ibid., Art 26 

TP

5
PT  Ibid., Art 27 

TP

6
PT  Ibid., Art 30 

TP

7
PT Ibid., Art 31 

TP

8
PT  Ibid., Art 4 
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c. Definitie traumatisme 

Het traumatisme is het gevolg van mishandelingen door de vijand. Onder traumatisme dient 

verstaan te worden om het even welk letsel veroorzaakt, hetzij door een uitwendige 

mechanisch werkende kracht, hetzij door verbranding of verstikking, tijdens de aanhouding, 

de achtervolging, de ondervraging of de gevangenhouding door de vijand of door personen 

welke diens politiek of oogmerken dienen P

8
P.  

d. Definitie ziekte 

Onder ziekte dient verstaan, al de lichamelijke of geestelijke stoornissen welke het gevolg 

zijn van de volbrachte dienst, de geleverde prestaties en niet gerangschikt kunnen worden 

onder Punt 202, a. tot c TP

1
PT.  

Bedoeld wordt dus elk lichamelijk letsel (kwetsuur, ongeval, beroepsziekte). 

203. UOmschrijving van het begrip “in dienst en door de dienst” 

a. Definitie “in dienst en door de dienst” 

De commissies van vergoedingspensioenen zijn de enige die bevoegd zijn om te bepalen of een 

schadelijk feit "in dienst" en "door de dienst" gebeurd is. Op basis van de huidige rechtspraak, 

kunnen deze begrippen niettemin als volgt worden begrepen: 

(1) "in dienst" betekent: terwijl de Mil tot de soldij- of weddetrekkende getalsterkte 

behoort, zonder hetzij met verlof of vergunning, hetzij voorlopig in een burgerlijke 

gevangenis opgesloten of onwettig afwezig te zijn. 

(2) "in dienst en door de dienst" betekent: tijdens de uitvoering van een prestatie of van een 

dienst, welke door een reglement of door een chef voorgeschreven is. 

b. Verduidelijking 

(1) De uitdrukking "door de dienst" moet niet op beperkende wijze worden uitgelegd. 

Wanneer het voorval heeft plaatsgehad omdat de man (of vrouw) een bevel uitvoert, moet 

het recht op pensioen erkend worden TP

2
PT. 

(2) De voorwaarde "door de dienst" moet als vaststaand beschouwd worden van het ogenblik 

af dat de oorzaak van een kwetsuur of gebrekkigheid gelegen is in de omstandigheid die 

ontwijfelbaar (stellig) verband houdt met de uitvoering van de Mil dienst, op voorwaarde, 

wel te verstaan, dat die oorzaak niet aan de wil, aan een schuld of aan een klaarblijkelijke 

onvoorzichtigheid van de betrokkene te wijten is TP

3
PT . 

(3) Inzake de vergoedingspensioenen houdt de commissie voor vergoedingspensioenen alleen 

rekening met voormelde definitie, volgens welke een Mil met verlof of vergunning NIET 

in dienst is. Elke andere interpretatie hernomen van een ander Reg of van een andere 

wetgeving wordt niet in aanmerking genomen. Er dient bovendien op gewezen dat de 

vereiste "in dienst" gecombineerd moet worden met de voorwaarde "door de dienst", 

opdat er aanspraak zou kunnen gemaakt worden op het voordeel van de SWVP. 

(4) Uit de rechtspraak van de URaad van StateU (R.v.St.) kan bovendien worden afgeleid dat: 

(a) de Mil die werkzaam zijn binnen het raam van de Militaire Technische Samenwerking, 

en die er het slachtoffer worden van een ongeval in dienst en door de dienst, onder 

de toepassing vallen van de SWVP TP

4
PT; 

                                                      
TP

1
PT Ibid., Art 7 

TP

2
PT  Parl. Hand., Kamer, 1934-35, 17 Mei 34, 1487 

TP

3
PT  Parl. Hand., Senaat, 1934-35, 04 Jul 34, 1045 

TP

4
PT R.v.St., Olislaeger. nr. 25004, 01 Feb 85 ; R.v.St., Philippart, nr. 25005, 14 Feb 85 ; R.v.St., De Cuyper, nr. 25303, 09 Mei 85 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 15 / 47 

 

 

(b) de Mil die bijvoorbeeld fungeren als VN-waarnemer, eveneens een beroep kunnen 

doen op de SWVP in geval van dienstongeval TP

1
PT. Dit geldt enkel voor de Mil die 

rechtstreeks door de UNO worden aangeworven. 

(c) een marsbevel GEEN garantie biedt dat een ongeval wordt aanzien als een ongeval 

“door de dienst” TP

2
PT. Dit kan van belang zijn in het geval een Mil deelneemt aan een 

activiteit op strikt vrijwillige basis en waarvoor hij toch een marsbevel krijgt 

(deelname op vrijwillige basis aan een Te Deum of aan en plechtigheid in een 

petergemeente of –stad in het kader van 11 november (wapenstilstand), vrijwillige 

deelname ten individuele titel aan sportevenementen, …). Opgemerkt dient ook dat 

een medische fout tijdens een medische behandeling in het Mil hospitaal voor een 

aandoening vreemd aan de dienst niet noodzakelijk wordt aanzien als een ongeval 

“door de dienst” TP

3
PT. Het dienstverband zal dus steeds geval per geval worden 

onderzocht op basis van de feitelijke omstandigheden. 

(5) Sportongeval tijdens de dienst: wordt beschouwd als een ongeval “in dienst en door de 

dienst” en kan dus het recht openen op een vergoedingspensioen. 

c. Trajecten van en naar de plaats van het werk 

Met de uitvoering van een dienst welke door de reglementen is voorgeschreven, wordt 

gelijkgesteld, wat de eventuele toepassing van de SWVP betreft, de door een Mil in werkelijke 

dienst normale afgelegde weg (zie DGJM-REG-ACCINC-001), welk vervoermiddel er ook moge 

worden gebruikt, om zich van zijn verblijfplaats of van de plaats waar hij een maaltijd 

gebruikt, naar de plaats te begeven waar hij zijn betrekking uitoefent en omgekeerd. 

In zijn arrest nr. 6343 inzake Dierendonck van 04 Jul 57 heeft de Raad van State 

gepreciseerd dat "de daad van een Mil zich bij zijn eenheid te vervoegen een handeling is, 

gepleegd ter uitvoering van een bevel en daarom een feit van de dienst is". 

Zonder dat een uitdrukkelijke wetsbepaling voorlag, heeft de administratieve rechter (= de 

commissies voor vergoedingspensioenen) zodoende het recht op het vergoedingspensioen tot 

het ongeval op de reisweg uitgebreid. Deze rechtspraak heeft verder gepreciseerd dat het 

slachtoffer van een ongeval op de reisweg in beginsel gerechtigd is op de toekenning van een 

vergoedingspensioen, tenzij door één of ander feit het stellig verband met de dienst wordt 

verbroken. 

d. Rol van de eenheden 

Hun taak bestaat er vooral in een omstandig relaas van de gebeurtenissen, met inbegrip van 

de dienstomstandigheden, te geven, maar het is de exclusieve bevoegdheid van de commissie 

voor vergoedingspensioenen om een definitieve kwalificatie te geven. Een heel duidelijk 

verschil moet gemaakt worden tussen het administratief onderzoek dat tot doel heeft te 

bepalen of het departement of één van zijn agenten een fout begaan heeft en de documenten 

die aan de Federale Pensioendienst geleverd moeten worden. Het slachtoffer of zijn 

rechthebbenden dienen te kunnen beschikken over de noodzakelijke medische attesten en 

verklaringen van getuigen, wat hen zal mogelijk maken hun rechten te doen gelden. Er wordt 

aan herinnerd dat de commissies voor vergoedingspensioenen soeverein bepalen of het 

slachtoffer of zijn rechthebbenden recht op een vergoedingspensioen hebben. Daardoor is 

het mogelijk dat de beslissingen van het administratief onderzoek en van de commissies voor 

vergoedingspensioenen tegenstrijdig zijn. 

                                                      
TP

1
PT R.v.St., Lichtenberger, nr. 28454, 06 Okt 87 

TP

2
PT R.v.St.,  nr. 178.405, 08 Jan 08 

TP

3
PT R.v.St., nr. 178.405, 08 Jan 08 
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204. UInvloed van de schuld van de Mil 

a. Basisprincipe 

Uit het voorgaande blijkt dat elke invaliditeit, die tijdens de uitvoering van een door een 

reglement of door een chef voorgeschreven prestatie of dienst ontstaat, in beginsel 

verondersteld wordt te zijn veroorzaakt door de dienst. Het feit dat de wil, de schuld of de 

onvoorzichtigheid klaarblijkelijk is, kan alleen door de commissies voor vergoedingspensioenen 

bepaald worden. Een handeling die op zichzelf een diensthandeling is, houdt niet noodzakelijk 

op van dien aard te zijn om reden dat zij door een fout is aangetast. 

b. Beslissing 

Het komt de feitenrechter (= de commissies voor vergoedingspensioenen) toe, in elk concreet 

geval waar een door een Mil begane fout wordt ingeroepen, na te gaan of deze van zulke aard 

is dat de handeling het verband met de uitvoering van de dienst verbreekt. In beroep beslist 

de commissie van beroep of het verband tussen de handeling en de dienst opgehouden heeft. 

c. Bewijs van de fout 

Het is de Staat die het bewijs moet leveren dat de door hem ingeroepen fout van zulke aard 

was dat het verband van de handeling met de uitvoering van de dienst verbroken werd. 

Mogelijke fouten kunnen zijn: het plegen van een misdrijf, dronkenschap, inbreuk op een bevel, 

vertraging in de uitvoering van de dienst of onvoorzichtigheid, ... 

205. UDe bewijslast U 

a. De bewijslast TP

1
PT  

De bewijslast betreffende de vraag of een bepaald schadelijk feit al dan niet onder het 

toepassingsgebied van de vergoedingspensioenen valt, rust op de aanvrager van het pensioen. 

Hij moet Udoor alle middelen U (getuigenverklaringen, proces-verbaal, medisch attest, …) 

bewijzen dat de door hem aangevoerde schadelijke feiten zich hebben voorgedaan in dienst 

en door de dienst, alsook het oorzakelijk verband tussen deze feiten en de invaliditeit 

waardoor hij is aangetast. 

Het wordt zo de verantwoordelijkheid van elke gegradueerde om de betrokkene of zijn 

rechthebbende toe te laten de noodzakelijke bewijzen voor het indienen van een 

vergoedingspensioen te kunnen verzamelen. 

b. Model 150 en verklaringen van getuigen 

Het doen invullen van het "Model 150" door de eenheidsgeneesheer en de verklaringen van de 

eventuele getuigen (Bijl D) kunnen van doorslaggevend belang zijn voor de bewijslevering van 

de Mil. Aan de Mil dient steeds een afschrift van het "Model 150" te worden afgegeven. 

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 1 en 2 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 17 / 47 

 

 

Hoofdstuk 3 - UProcedure en vergoeding 

301. UHet indienen van een geldige aanvraag U 

a. Het indienen van de aanvraag TP

1
PT  

De aanvraag tot het bekomen van een vergoedingspensioen moet op straffe van nietigheid, Ubij 

een ter post aangetekende brief U gericht worden aan: 

Federale Pensioendienst (FPD) 

Commissie vergoedingspensioenen 

Zuidertoren 

1060 Brussel 

b. Aanvragen via de hiërarchische weg 

De aanvragen hoeven in principe Unooit U de hiërarchische weg te volgen, behalve wanneer de 

betrokkene zich buiten het grondgebied van het Rijk bevindt. In dat geval kan de ter post 

aangetekende brief vervangen worden door een aanvraag van betrokkene overgemaakt door 

bemiddeling van de Mil overheid of van de Belgische diplomatieke dienstenTP

2
PT. 

c. Noodzakelijke elementen van de aanvraag 

De aanvraag dient, op straffe van nietigheid, naast de identiteit van de betrokkene (naam, 

voornaam, adres, stamnummer, …), alle nodige inlichtingen te bevatten met betrekking tot de 

gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de schade TP

3
PT. 

Bovendien moet duidelijk de aard van de aangevoerde lichamelijke schade worden opgegeven. 

Er wordt erop gewezen dat de aandoeningen die door de betrokkene vermeld zijn Ustrikt 

identiek moeten zijn U met de aandoeningen die door de eenheidsgeneesheer op het Model 150 

of op het medisch attest vermeld zijn. Daarom wordt aanbevolen de vastgestelde kwetsuren 

of lichaamsgebreken eveneens door de geneesheer te laten invullen op het aanvraagformulier 

of tijdens de raadpleging, met de geneesheer, de eenvormigheid van de aanvraag en het 

medisch attest na te gaan. 

Het wordt ten zeerste aangeraden om de eventuele operatie of zending, tijdens dewelke de 

schade werd opgelopen, te vermelden. Dit laat toe om de bedragen oorlogstijd te bekomen van 

in het begin. 

Ten slotte Umoet U de aanvraag Uabsoluut ondertekend worden U. 

d. Medisch attest 

Een Model 150 of een medisch attest opgemaakt en Uondertekend U door een Mil of 

burgergeneesheer naar keuze van de aanvrager TP

4
PT, Umoet U bij de aanvraag Ugevoegd worden U op 

straffe van nietigheid. De aanvraag kan slechts in aanmerking worden genomen vanaf het 

tijdstip waarop voor elke kwetsuur of lichaamsgebrek de geneesheer zijn vaststellingen meldt 

en zijn advies uitbrengt over het aangevoerde verband met de dienst. Als de pensioenaanvraag 

ingediend werd zonder toevoeging van de vereiste geneeskundige getuigschriften, kan het 

pensioen slechts ingaan op het ogenblik voorzien in Punt 302. Aangeraden wordt de geneesheer 

het getuigschrift te laten opmaken ofwel op Model 150 ofwel op papier met hoofding of met 

zijn stempel. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 19, 1° 

TP

2
PT  Ref 15, Art 4 

TP

3
PT  Ref 2, Art 19, 2° 

TP

4
PT  Ibid., Art 19, 3° 
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e. Verplichte vermelding 

De aanvrager, de getuigen en de geneesheer moeten hun verklaringen of vaststellingen 

beëindigen met de woorden: "Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring echt en volledig 

is"TP

1
PT. 

f. Aanvraagmodellen 

In Bijl B is een model van aanvraag van een vergoedingspensioen hernomen. In Bijl C en in  

Bijl D zijn modellen van medisch attest en van verklaring van getuige hernomen. 

g. Opmerking 

Alleen originele stukken of voor eensluidend verklaarde fotokopieën kunnen in aanmerking 

worden genomen. 

h. Niet-geldige aanvraag en voornaamste weigeringsgronden 

Als aan één of meer essentiële voorwaarden niet is voldaan, kan de aanvraag niet als 

rechtsgeldig worden beschouwd. Ze zal aan de afzender teruggezonden worden met 

vermelding van de tekortkomingen en kan pas in aanmerking kunnen worden genomen wanneer 

deze correct opgesteld is en opnieuw aangetekend naar de Federale Pensioendienst wordt 

opgestuurd TP

2
PT. Dit heeft gevolgen ten aanzien van de ingangsdatum van het toe te kennen 

voordeel. 

i. Voornaamste redenen waarom de aanvragen niet kunnen aanvaard worden: 

AANVRAAG GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT 

of Mod 150 

niet SAMEN met een geneeskundig 

getuigschrift of Mod 150 

AANGETEKEND (of via de hiërarchische 

of diplomatieke weg) opgestuurd 

niet SAMEN met de aanvraag  

AANGETEKEND (of via de hiërarchische 

of diplomatieke weg) opgestuurd  

de lichaamsgebreken stemmen niet 

overeen met deze vermeld op het 

geneeskundig getuigschrift of Mod 150 

de lichaamsgebreken stemmen niet 

overeen met deze vermeld op de aanvraag 

niet ONDERTEKEND niet ONDERTEKEND 

geen origineel of voor eensluidend 

verklaarde fotokopie 

geen origineel of voor eensluidend 

verklaarde fotokopie 

geen formule "Ik bevestig op mijn eer dat 

deze verklaring echt en volledig is" 

geen formule "Ik bevestig op mijn eer dat 

deze verklaring echt en volledig is" 

(heeft geen invloed op de ingangsdatum) 

302. UTermijn waarin de aanvraag ingediend moet worden 

a. Wanneer het schadelijk feit vóór 01 Sep 98 plaatsgevonden heeft: 

Het vergoedingspensioen gaat in de eerste dag van de maand gedurende welke de 

pensioenaanvraag Ugeldig U ingediend werd. 

b. Wanneer het schadelijk feit na 01 Sep 98 plaatsvindt: 

Het vergoedingspensioen gaat in de eerste dag van de maand gedurende welke de 

pensioenaanvraag Ugeldig U ingediend werd maar ten vroegste de dag van het schadelijk feit TP

3
PT. 

                                                      
TP

1
PT Ref 2, Art 44 

TP

2
PT Ibid., Art 19, tweede lid 

TP

3
PT Ref 2., Art 20, eerste lid 
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In afwijking van het vorige lid, zal het vergoedingspensioen ingaan op de dag van het schadelijk 

feit wanneer de lichamelijke schade te wijten is aan een ongeval of aan een kwetsuur (en dus 

niet aan een ziekte), indien de pensioenaanvraag UgeldigU ingediend werd voor het verstrijken 

van de derde maand die volgt op deze gedurende welke het schadelijk feit zich heeft 

voorgedaan TP

1
PT.  

Wanneer het slachtoffer zich, ten gevolge van het schadelijk feit, in de lichamelijke 

onbekwaamheid bevindt een aanvraag in te dienen, kan de Minister die de 

vergoedingspensioenen onder zijn bevoegdheid heeft een aanvraag toelaten ingediend door 

een derde in naam van het slachtoffer, voor zover deze aanvraag Ugeldig U ingediend wordt 

gedurende de periode tijdens welke het slachtoffer zich in bovenvermelde toestand heeft 

bevonden. De Minister kan de ingangsdatum van het pensioen vaststellen op de dag van het 

schadelijk feit, wanneer het slachtoffer zich in voormelde omstandigheden bevond, indien de 

pensioenaanvraag Ugeldig U werd ingediend voor het verstrijken van de twaalfde maand die volgt 

op deze gedurende welke het schadelijk feit zich heeft voorgedaan TP

2
PT. Aanvraag 

vergoedingspensioen in Bijl E. 

Bij overlijden van een Mil gaat het vergoedingspensioen voor een rechthebbende in op de 

eerste dag van de maand die volgt op deze gedurende dewelke het slachtoffer van het 

schadelijk feit is overleden, voor zover de pensioenaanvraag UgeldigU wordt ingediend voor het 

einde van de derde maand die volgt op deze van het overlijden; wanneer de aanvraag niet wordt 

ingediend binnen de vermelde termijn, gaat het pensioen in op de eerste dag van de maand 

waarin de aanvraag Ugeldig U wordt ingediend TP

3
PT. 

303. UOnderzoek van de aanvraag 

a. Ontvankelijkheid 

Vanaf ontvangst van de aanvraag, onderzoekt de Federale Pensioendienst of de aanvraag in 

aanmerking kan worden genomen TP

4
PT. 

Dit gebeurt o.m. door het sturen van een vragenlijst naar de aanvrager teneinde meer 

informatie te krijgen. 

De ingevulde vragenlijst moet worden teruggezonden en vergezeld zijn van verklaringen die 

(alleen of samen met andere documenten) UbewijzenU dat het aangevoerde schadelijk feit zich 

heeft voorgedaan gedurende en door de dienst en de oorzaak is van de lichamelijke schade. De 

aanvrager heeft immers de bewijslast. Dit bewijs kan door alle middelen geleverd worden 

(getuigen, vermoedens, ...). 

 Voorbeelden 

 verklaringen van personen die getuige waren van het schadelijk feit.  

Als bij het ongevallendossier, opgemaakt door de hiërarchische oversten, één of 

meerdere getuigenverklaringen werden gevoegd, moet de aanvrager deze niet 

opnieuw opsturen omdat de FPD een kopie van het ongevallendossier opvraagt;  

 indien er geen getuigenverklaringen zijn, verklaringen van personen die, hoewel ze 

geen getuige waren van het schadelijk feit, vaststellingen hebben gedaan in verband 

met de gevolgen ervan, onmiddellijk na het schadelijk feit; 

 

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 20, tweede lid 

TP

2
PT Ibid., Art 20 bis 

TP

3
PT  Ibid., Art 36 

TP

4
PT  Ref 2, Art 19 
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 verklaringen van oversten, die bevestigen dat de aangevoerde schadelijke feiten zich 

hebben voorgedaan gedurende en door de dienst (indien geen ongevallendossier werd 

opgemaakt); 

 processen-verbaal; 

 medische attesten, waaruit de onmiddellijke verzorging van het letsel blijkt (met 

vermelding van de datum en het uur van de verzorging); 

 bewijzen van hospitalisatie en medische verzorging. 

Indien deze documenten niet als bijlage bij de vragenlijst kunnen verzonden worden, dienen 

zij zo spoedig mogelijk gestuurd te worden naar: 

Federale Pensioendienst (FPD) 

Commissie vergoedingspensioenen 

Zuidertoren 

1060 Brussel 

b. Geneeskundige expertise TP

1
PT  

De aanvrager wordt onderworpen aan een geneeskundige expertise uitgevoerd door de 

Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Indien het recht op vergoeding niet vastgesteld schijnt, wordt de aanvraag rechtstreeks 

overgemaakt aan de commissie voor vergoedingspensioenen en vervolgens, indien er reden toe 

is, aan de GGD. 

c. De commissie voor vergoedingspensioenen 

(1) Samenstelling van een commissie voor vergoedingspensioenen TP

2
PT:  

(a) een voorzitter of een ondervoorzitter, magistraat bij een rechtbank van eerste 

aanleg of bij een arbeidsrechtbank; 

(b) een vertegenwoordiger van de Staat, lid van de Federale Pensioendienst; 

(c) een officier van het actief kader; 

(d) een Mil invalide van vredestijd TP

3
PT (voor de procedures, ingesteld voor  

16 Jun 98)TP

4
PT. 

Buiten de voormelde personen is de commissaris-verslaggever eveneens aanwezig die het 

dossier onderzocht heeft, alsook eventueel een geneesheer met raadgevende 

bevoegdheid, gekozen door de Minister tot wiens bevoegdheid de vergoedingspensioenen 

behoren. Deze geneesheer mag zijn functie niet cumuleren met die van geneesheer-

expert bij de GGD. Een griffier tekent de verklaringen op van de comparanten en 

gebeurlijk van de getuigen TP

5
PT . 

  

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 45 

TP

2
PT  Ref 2, Art 47 

TP

3
PT  Art 3 van het KB van 10 Aug 73 ter vervanging van het besluit van de Regent van 05 Dec 47 houdende uitvoering van de wet op de 

vergoedingspensioenen voor wat betreft de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen en tot wijziging van het 

besluit van de Regent van 13 Jun 49 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen (B.S. 05 Sep 

73) 

TP

4
PT  Ref 19, Art 9, § 3 

TP

5
PT  Ref 3, Art 4 
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(2) Werking van een kamer van de commissies voor vergoedingspensioenen TP

1
PT:  

De aanvraag voor een vergoedingspensioen en het verslag van het geneeskundig onderzoek 

opgemaakt door de GGD worden gestuurd naar de secretaris van de bevoegde commissie. 

De secretaris is ermee belast de dossiers aan te vullen in overeenstemming met de 

instructies van de voorzitter. De voorzitter verdeelt de dossiers onder de 

commissarissen-verslaggevers, die het dossier bestuderen. Zij stellen een met redenen 

omkleed advies op, waarin zij de gegevens van het dossier, de gebeurlijke 

tegenstrijdigheden en alle andere overwegingen doen uitkomen. Vervolgens doen zij de 

zaak door de secretaris op de rol inschrijven. 

d. Procedure voor de commissie voor vergoedingspensioenen TP

2
PT  

(1) Indien de commissaris-verslaggever besluit tot het toekennen van het aangevraagd 

pensioen, wordt onmiddellijk uitspraak gedaan zonder dat de belanghebbende wordt 

opgeroepen, tenzij de commissie diens aanwezigheid als onontbeerlijk beschouwt. 

(2) Indien de commissaris-verslaggever echter besluit tot gehele of gedeeltelijke 

verwerping van de aanvraag (bijvoorbeeld: onvoldoende invaliditeitsgraad, vreemde 

factoren, …), wordt de belanghebbende verzocht te verschijnen binnen een termijn die 

niet minder mag bedragen dan een maand, te rekenen van de dag waarop de 

oproepingsbrief is verzonden. De secretaris zendt tezelfdertijd aan de aanvrager een 

afschrift van het advies van de commissaris-verslaggever. 

Gedurende deze termijn kan de aanvrager op het secretariaat inzage van zijn dossier 

bekomen op de dagen en uren door de voorzitter vastgesteld. Hij mag er nieuwe 

documenten bijvoegen. Op de gestelde datum beslist de commissie, na de belanghebbende 

gehoord te hebben. 

De aanvrager krijgt kennis van de datum waarop de commissie definitief uitspraak zal 

doen en van zijn recht om er gehoord te worden. 

De griffier maakt proces-verbaal op van het verhoor. Na lezing wordt dit proces-verbaal 

door de voorzitter, de griffier en de aanvrager ondertekend. 

De commissie roept de getuigen op en ondervraagt ze. Behalve wanneer hem bevel is 

gegeven om persoonlijk te verschijnen, mag de aanvrager in de persoon van een 

gemachtigde verschijnen. In deze hoedanigheid worden alleen toegelaten de advocaten 

en de personen die voor iedere zaak in het bijzonder door de voorzitter van de kamer 

worden aanvaard. De gemachtigde die geen advocaat is, moet houder zijn van een 

volmacht. De aanvrager mag zich bij zijn verschijning ook laten bijstaan onder dezelfde 

voorwaarden als hiervoor vermeld. 

De aanvrager die zonder door de commissie geldig bevonden reden niet ter zitting 

verschijnt om gehoord te worden en die niet uitdrukkelijk zijn voornemen te kennen geeft 

om niet te verschijnen of om zich niet te laten vertegenwoordigen, ontvangt een bij een 

ter post aangetekende nieuwe oproeping met ontvangstbewijs. Op de in deze oproeping 

gestelde dag doet de commissie uitspraak en neemt zij, in voorkomend geval, akte van de 

niet-verschijning van de belanghebbende. 

De opgeroepen aanvrager die in de lichamelijke onmogelijkheid verkeert zich te begeven 

naar de plaats om te verschijnen, moet dit door een geneeskundig attest laten vaststellen. 

In dat geval kan de voorzitter een lid van de commissie gelasten de aanvrager ter plaatse 

te horen. 

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 1 en 2 

TP

2
PT  Ibid., Art 3, 4 en 5 
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(3) De beslissing van de commissie wordt aangevuld met een bijzonder verslag dat omstandig 

en in klare bewoordingen de redenen der beslissing aangeeft. Dit verslag maakt integraal 

deel uit van de beslissing. Elke beslissing wordt de belanghebbende bij een ter post 

aangetekende brief met ontvangstbewijs ter kennis gebracht. Deze kennisgeving behelst 

opgave van de termijnen en de vormen van verhaal. 

(4) Er moet echter vermeld worden dat de commissies gehouden zijn hun beslissingen zo te 

motiveren dat kan worden nagegaan of de vereisten, die de wet aan de toekenning van het 

pensioen verbindt, vervuld zijn. 

e. De commissie doet onder meer uitspraak over de volgende punten TP

1
PT: 

(1) de hoedanigheid van rechthebbende; 

(2) de conclusies welke dienen getrokken te worden uit de gegevens inzake bewijs van 

oorsprong verstrekt voor elke kwetsuur, gebrekkigheid of ziekte die betrokkene doet 

gelden; 

(3) de aanrekenbaarheid op grond van vermoedens; 

(4) de totale graad van invaliditeit die moet worden toegekend; 

(5) de datum waarop het pensioen ingaat; 

(6) de eventuele onwaardigheid van de rechthebbende-aanvrager. 

304. UDe vergoeding van het slachtoffer 

a. Schatting van de invaliditeit en afrekening TP

2
PT 

De lichaamsgebreken, erkend als vallend onder de toepassing van de SWVP, dienen 

afzonderlijk in overeenstemming met de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad 

van invaliditeit (OBSI) geschat te worden. 

De invaliditeiten die te wijten zijn aan vreemde factoren die dagtekenen van voor of na de 

aangevoerde dienst, of daarmee gepaard gingen, worden in mindering gebracht als ze 

betrekking hebben op hetzelfde orgaan. De GGD zal daartoe de nodige vaststellingen 

verrichten. 

Voor de berekening van de invaliditeitsgraad onderscheiden we twee gevallen: 

(1) Wanneer geen enkele invaliditeit op zichzelf 100% bedraagt: 

De lichaamsgebreken worden gerangschikt in afdalende orde van hun belangrijkheid. 

Bij het berekenen van de totale invaliditeitsgraad wordt alleen de eerste invaliditeit op 

haar werkelijke graad berekend, terwijl de andere beschouwd worden in verhouding tot 

de overblijvende validiteit. Bovendien, zo de eerste invaliditeit ten minste 20 % bedraagt, 

worden de volgende respectievelijk verhoogd met 5, 10, 15, 20, 25 %, enz. Het 

eindresultaat wordt, in voorkomend geval, tot het onmiddellijk hoger veelvoud van vijf 

afgerond. 

 Voorbeeld Nr 1 

Een persoon heeft vier invaliditeiten: 5 %, 11 %, 7 % en 17 %. 

UBerekening 

We rangschikken ze in dalende volgorde: 17 %, 11 %, 7 %, 5 %. 

De belangrijkste wordt volledig in aanmerking genomen, dit geeft ons U17 % U. 

Blijft nog over: 100 % - 17 % = 83 %. 

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 45, § 3 

TP

2
PT  Ref 2, Art 9 
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De volgende invaliditeit wordt dus op deze overblijvende geschiktheid berekend:  

11 % van 83% = U9,1300 % 

Blijft over: 83 % - 9,13 % = 73,87 %. 

De daaropvolgende invaliditeit wordt hierop berekend: 7 % van 73,87 % = U5,1709 % U. 

Blijft nog over: 73,87 % - 5,17 % = 68,6991 %. 

De laatste invaliditeit wordt dus berekend op 68,6991 %. Dit geeft ons 5 % van 

68,6991 % = U3,4340 % 

Totale invaliditeit: 17 % + 9,13 % + 5,1709 % + 3,4340 % = 34,7349 %, afgerond 

wordt dit 35 %. 

 Voorbeeld Nr 2 

Een persoon heeft vier invaliditeiten: 5 %, 11 %, 7 % en 35 %. 

UBerekening 

We rangschikken ze in dalende volgorde: 35 %, 11 %, 7 %, 5 %. 

De belangrijkste wordt volledig in aanmerking genomen, dit geeft ons U35 % U. 

Blijft nog over: 100 % - 35 % = 65 %. 

Vermits deze invaliditeit 20 % of meer bedraagt worden de volgende invaliditeiten 

met 5, 10, 15 %, enz. verhoogd (zie hierboven). 

De volgende invaliditeit wordt dus op deze overblijvende geschiktheid berekend: (11 

+ 5) % van 65 % = U10,4000 % 

Blijft over: 65 % - 10,40 % = 54,60 %. 

De daaropvolgende invaliditeit wordt hierop berekend: (7 + 10) % van 54,60 % =  

U9,2820 % U. 

Blijft nog over: 54,60 % - 9,2820 % = 45,3180 %. 

De laatste invaliditeit wordt dus berekend op 45,3180 %. Dit geeft ons (5 +15) % van 

45,3180 % = U9,0636 % 

Totale invaliditeit: 35 % + 10,40 % + 9,2820 % + 9,0636 % = 63,7456 %, afgerond 

wordt dit 65 %. 

(2) Bereikt één der invaliditeiten op zichzelf 100% 

De invaliditeiten welke op zichzelf 100% bedragen worden voor hun werkelijke waarde 

geëvalueerd. De andere invaliditeiten worden berekend zoals hierboven onder punt (1), 

waarbij gesteund wordt op een veronderstelde totale nieuwe lichamelijke geschiktheid 

van 100 %. 

 Voorbeeld Nr 3 

Een persoon heeft volgende invaliditeiten: 100 %, 100 %, 10 % en 20 %. 

UBerekening 

We rangschikken ze in dalende volgorde: 100 %, 100 %, 20 %, 10 %. 

De eerste twee worden voor hun werkelijke waarde geëvalueerd: U100 % U en U100 %. 

Vervolgens: 20 % van 100 % = U20 % U m.a.w. ook de werkelijke waarde. 

Vermits deze invaliditeit 20 % bedraagt wordt de volgende invaliditeit met 5 % 

verhoogd (zie hierboven) 10 % + 5 % = 15 %. 

Dit geeft dus 15 % van 80 % overblijvende geschikthei = : U12 %. 
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Totale invaliditeit: 100 % + 100 % + 20 % + 12 % = 232 %, afgerond wordt dit  

235 %. Door het feit dat een bedrag voor 235 % niet bestaat, wordt het bedrag van 

240 % in aanmerking genomen. 

Er dient op gewezen dat voor de tijdelijke invaliditeit één of meer trappen van 

toenemende of afnemende schalen vastgesteld kunnen worden. 

UVoorbeeld van een trapsgewijs afdalende schaal U: (Voorbeeld Nr 4) 

100% gedurende de hospitalisatie; 

50% tot het einde van de volgende maand; 

10% gedurende de revalidatie; 

2% na consolidatie. 

b. Minimum invaliditeitsgraad welke vereist is opdat betrokkene een vergoedingspensioen kan 

genieten 

(1) Indien de in overeenstemming met de hierboven geschetste regels bepaalde totale 

invaliditeitsgraad Uminstens 10 % U zonder afronding naar het bovenste veelvoud van 5 

bereikt, opent deze een recht op een pensioen waarvan het bedrag wordt vastgesteld 

zoals vermeld in Punt 304, c. hieronder TP

1
PT . 

(2) Dit belet echter helemaal niet dat de Mil, slachtoffer van een dienstongeval dat 

aanleiding geeft tot een invaliditeit van minder dan 10 %, toch een aanvraag tot het 

bekomen van een vergoedingspensioen zou indienen. Het kan immers erg belangrijk zijn 

dat de invaliditeit erkend wordt als voort te komen uit het feit van de dienst, vooral 

wanneer er zich later een verergering of verwikkelingen zouden voordoen, waardoor de 

totale invaliditeitsgraad wel minstens 10 % zou bereiken. 

(3) Het is bovendien belangrijk erop te wijzen dat een personeelslid dat het slachtoffer is 

geworden van een ongeval overkomen in dienst en door de dienst er baat bij heeft zo vlug 

mogelijk een aanvraag tot het bekomen van een vergoedingspensioen in te dienen, en dit 

omwille van de volgende twee redenen: 

(a) enerzijds neemt het vergoedingspensioen niet noodzakelijk een aanvang vanaf het 

ogenblik van het ongeval maar wel vanaf het ogenblik zoals uiteengezet in Punt 302. 

Iedere vertraging in het indienen van de aanvraag betekent dus een mogelijk 

financieel verlies dat belangrijk kan zijn; 

(b) anderzijds, aangezien er toenemende of afnemende schalen bestaan in geval van 

"tijdelijke" invaliditeit (zie voorbeeld Nr 4 hiervoor), zou de betrokkene belangrijke 

bedragen kunnen verliezen omdat zijn met vertraging ingediende aanvraag niet 

toelaat sommige periodes in aanmerking te nemen. 

c. Vaststelling van het bedrag van het vergoedingspensioen 

(1) Het pensioenbedrag wordt volgens de totale invaliditeitsgraad vastgesteld zoals vermeld 

in Bijl A, tabel 1, kolom "Normaal geval". 

(2) Deze bedragen zijn maandelijks. 

(3) Deze bedragen werden vastgesteld door Thet koninklijk besluit van 19 Apr 99T tot 

vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen –renten en zijn hernomen in  

TBijl AT, tabel 1, kolom "Normaal geval". 

  

                                                      
TP

1
PT Ref 2, Art 10 
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d. Bijzondere vergoedingen 

In bepaalde gevallen kan naast het vergoedingspensioen nog een bijkomende maandelijkse 

vergoeding bekomen worden. 

Hiermee worden bedoeld: 

(1) Amputatievergoeding 

De geamputeerden van wie de invaliditeit werd erkend krachtens de nummers 71 tot 76 

en 216 tot 221 van de OBSI, bekomen, naast het invaliditeitspensioen, een 

amputatievergoeding waarvan het bedrag zoals vermeld in Bijl A, tabel 3, Art 12, a. wordt 

vastgesteld. 

Worden gelijkgesteld met de geamputeerden, de invaliden die niet geamputeerd zijn in 

de eigenlijke zin van het woord, doch voor wie, door gelijkstelling, functioneel verlies is 

erkend krachtens één van de bovenvermelde nummers TP

1
PT. 

(2) Bijzondere vergoeding wegens de noodzakelijke hulp van een derde persoon 

De verminkten of gebrekkigen die in de onmogelijkheid verkeren alleen de noodzakelijke 

levensverrichtingen te vervullen, kunnen, naast het eigenlijke vergoedingspensioen, een 

bijzondere vergoeding voor hulp van een derde persoon bekomen. Die wordt toegekend in 

overeenstemming met de specificaties van de OBSI. Kunnen slechts als gebrekkig worden 

beschouwd, de invaliden aangetast door een functioneel verlies waardoor zij het gebruik 

van een lidmaat of een deel ervan volledig verloren hebben. 

Het bedrag van deze vergoeding wordt, volgens de in deze schaal vermelde categorieën 

en graden, zoals vermeld in Bijl A, tabel 2, kolom "Niet geamputeerden" vastgesteld. De 

in punt (1) bedoelde geamputeerden bekomen de bedragen van kolom "Geamputeerden Art 

12.a. en groot-invaliden". 

De bijzondere vergoeding voor hulp van een derde persoon kan eveneens worden 

toegekend aan de invaliden wegens krankzinnigheid die een vergoeding ten bedrage van 

100 % genieten en niet in een bijzondere inrichting opgesloten zijn. 

Dit geldt eveneens voor de invaliden die aangetast zijn door ziekten die een totale 

vergoedbare invaliditeit van minstens 100 % met zich brengen en die, uit dien hoofde, 

blijvend de kamer of het bed moeten houden. 

De totale vergoedbare invaliditeit wordt verkregen na aftrek van de invaliditeitsgraden 

te wijten aan vreemde factoren die dagtekenen van voor of na de dienst of het oorlogsfeit 

door verzoeker aangevoerd, of die daarmee gepaard gingen TP

2
PT. 

(3) Statuut der groot-verminkten en invaliden 

(a) Rechthebbenden: 

 gebrekkigen of zieken van wie de vergoedbare invaliditeit ten minste 100 % 

bereikt voor een Ukwetsuur of lichaamsgebrek, afzonderlijk beschouwd U en op dat 

cijfer geschat krachtens één der specificaties van de OBSI, waarvan de 

nummers worden vermeld in Art 13 van de SWVP; 

 verminkten of gebrekkigen die schadeloos gesteld worden ten belope van  

100 % of meer Uvoor verscheidene invaliditeiten U, waarvan er één het gevolg is van 

een oorlogsverwonding, een traumatisme of een ongeval en welke alleen al ten 

minste 80 % vergoedbare invaliditeit meebrengt; 

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 12a 

TP

2
PT  Ref 2, Art 12, c), derde lid 
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 uitgezonderd wanneer deze invaliditeit te wijten is aan een oorlogskwetsuur, 

traumatisme of ongeval wordt het statuut der groot-verminkten en invaliden 

enkel toegekend indien de invaliditeit aanleiding heeft gegeven tot het verlenen 

van een amputatievergoeding of bijzondere vergoeding voor hulp van een derde TP

1
PT. 

(b) Voordelen van het statuut TP

2
PT 

De rechthebbende van het statuut van groot-verminkten en invaliden bekomt de 

volgende voordelen: 

 hij kan aanspraak maken op een pensioen waarvan het bedrag minstens gelijk aan 

110 % is van het bedrag dat bij Art 11 van de SWVP voor eenzelfde 

invaliditeitsgraad bepaald is. 

Deze bedragen worden vastgesteld, in overeenstemming met de bijlage 5 van 

het KB van 19 Apr 99 tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen 

en –renten, in Bijl A, tabel 1, kolom "statuut groot-invalide". 

 hij kan in geval van verminking, naast het invaliditeitspensioen, een vergoeding 

bekomen waarvan het bedrag zoals vermeld in Bijl A, tabel 3, Art 15.b. wordt 

vastgesteld. 

 hij kan ook rechthebbende van de bijzondere vergoeding voor hulp van een derde 

persoon worden (Bijl A, tabel 2, kolom "Geamputeerden Art 12.a. en groot-

invaliden") 

Ter berekening van de vergoeding, toe te kennen in geval van dubbele amputatie op 

verschillende hoogten of van gecombineerde amputatie van een bovenste lid en 

onderste lid, wordt een gemiddelde vastgesteld tussen de vergoedingen welke aan 

elke dubbele amputatie zijn toegekend. 

Deze verschillende vergoedingen kunnen in voorkomend geval gecumuleerd worden. 

Worden gelijkgesteld met de geamputeerden, de invaliden die niet geamputeerd zijn 

in de eigenlijke zin van het woord, doch voor wie, door gelijkstelling, functioneel 

verlies is erkend krachtens één van de bovenvermelde nummers van de OBSI (zie 

Punt 304, d, (1)). 

e. Indexering TP

3
PT  

De bedragen van de vergoedingspensioenen en bijzondere vergoedingen vermeld in Bijl A zijn 

bedragen die gekoppeld zijn aan de schommelingen van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen overeenstemmend met de bepalingen van de wet van 01 Mar 77 houdende 

inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer 

van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

Ze worden gekoppeld aan de spilindex 138,01 van de consumptieprijzen en bevatten de 

verhoging gekoppeld aan deze spilindex. 

f. Sociale zekerheidsbijdragen TP

4
PT  

De vergoedingspensioenen worden voor geen enkele afhouding voor de sociale zekerheid in 

aanmerking genomen. 

  

                                                      
TP

1
PT Ibid., Art 14 

TP

2
PT Ref 2, Art 15 

TP

3
PT Ibid., Art 55bis 

TP

4
PT Ibid., Art 52, § 4 
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g. Belastingheffing op de pensioenen en vergoedingen 

De vergoedingspensioenen evenals de vergoedingen hierboven vermeld, zijn van belastingen 

vrijgesteld krachtens Art 38, 10° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

305. UToekenningsvoorwaarden en vergoeding voor rechthebbenden U 

a. De langstlevende echtgeno(o)t(e) 

(1) Toekenningsvoorwaarden TP

1
PT  

Het overlijden moet het rechtstreeks gevolg zijn van het ingeroepen schadelijk feit. 

Indien het huwelijk na het schadelijke feit gesloten werd, moet het huwelijk minder dan 

tien jaar na het schadelijke feit gesloten geweest zijn en ten minste één jaar geduurd 

hebben. 

(2) Bedrag van het pensioen 

(a) Bedrag: zie Bijl A, tabel 5 (bijlage 9 van het KB van 19 Apr 99). 

(b) Behoudens het geval dat het slachtoffer door het schadelijk feit werd gedood of 

binnen de vijf jaar na het schadelijk feit aan de gevolgen van een kwetsuur, 

traumatisme of ongeval overleed, kunnen de commissies voor vergoedingspensioenen 

beslissen het vermelde bedrag op een lager bedrag terug te brengen, wanneer ze 

oordelen dat uit de toedracht der zaak blijkt dat het overlijden in werkelijkheid voor 

minstens een vierde werd veroorzaakt door vreemde factoren die zich na het 

schadelijk feit hebben voorgedaan. Het pensioen wordt verplicht teruggebracht tot 

dit bedrag wanneer het overlijden zich meer dan vijftien jaar maar minder dan 

vijfentwintig jaar na het schadelijk feit voordoet. Wanneer het overlijden voor 

minstens de helft aan vreemde factoren te wijten is of zich vijfentwintig jaar of 

meer na het schadelijk feit voordoet, wordt het bedrag op een nog lager bedrag 

teruggebracht. (zie Bijl A, tabel 5) 

(3) Echtscheiding en scheiding van tafel en bed TP

2
PT 

De uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e), welke ook de wettelijke bepaling is op grond 

waarvan de echtscheiding uitgesproken werd, alsook de op eis van de overleden 

echtgeno(o)t(e) van tafel en bed gescheiden langstlevende echtgeno(o)t(e), kunnen GEEN 

aanspraak maken op een vergoedingspensioen van rechthebbende. 

(4) Nieuw huwelijk TP

3
PT 

De langstlevende echtgeno(o)t(e) die een nieuw huwelijk aangaat, verliest het genot van 

zijn vergoedingspensioen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het nieuwe 

huwelijk. Bij overlijden van de nieuwe echtgeno(o)t(e) en bij ontstentenis van een wees 

die recht heeft op een vergoedingspensioen, kan de betrokkene een vergoedingspensioen 

bekomen waarvan het bedrag in Bijl A, tabel 5 vermeld staat. 

b. De wezen 

(1) Toekenningsvoorwaarden TP

4
PT 

Het overlijden van hun verwekker moet het rechtstreeks gevolg zijn van het aangevoerde 

schadelijk feit. Voor de overlijdens die zich hebben voorgedaan vanaf  

01 Jan 07 kunnen niet alleen de kinderen van het slachtoffer recht hebben op een 

vergoedingspensioen maar ook de door het slachtoffer geadopteerde kinderen en de 

                                                      
TP

1
PT Ref 2, Art 21 

TP

2
PT Ibid., Art 25, § 1 

TP

3
PT  Ibid., Art 25, § 2 

TP

4
PT  Ref 2, Art 26 
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minderjarigen die een uitkering hebben verkregen ten laste van de overleden Mil, in 

toepassing van Art 336 van het Burgerlijk Wetboek TP

1
PT. 

(2) Gelijkgestelden TP

2
PT 

(a) Worden gelijkgesteld met een volle wees voor de overlijdens die zich hebben 

voorgedaan VOOR 01 Jan 07: 

(i) de moederloze wees wiens afstamming langs vaderszijde niet bewezen is; 

(ii) de vaderloze wees wiens afstamming langs moederszijde niet bewezen is; 

(iii) de halve wees, wiens verwekker die nog in leven is, geen aanspraak kan maken 

op het vergoedingspensioen (echtscheiding of scheiding van tafel en bed op eis 

van de overleden echtgeno(o)t(e)) of die wegens een nieuw huwelijk het genot 

van het vergoedingspensioen verliest. 

(b) Worden gelijkgesteld met volle wees voor de overlijdens die zich hebben voorgedaan 

VANAF 01 Jan 07: 

(i) het kind van wie de afstamming alleen ten aanzien van de overleden ouder 

vaststaat; 

(ii) de halve wees van wie de langstlevende ouder geen recht heeft op een pensioen 

van langstlevende echtgenoot of het genot van zijn pensioen verliest wegens 

een nieuw huwelijk. 

(3) Bedrag van het pensioen TP

3
PT  

(a) Het pensioenbedrag wordt vastgesteld zoals het pensioen van de langstlevende 

echtgeno(o)t(e) (zie Punt 305, a, (2) hierboven). 

(b) De volle wezen, van wie de ouders allebei rechtstreeks zijn overleden als gevolg van 

een aangevoerd schadelijk feit, bekomen de samenvoeging van de twee voormelde 

pensioenen. 

(4) Duur TP

4
PT 

Het pensioen wordt gezamenlijk toegekend aan de wezen tot de jongste van hen de 

leeftijd heeft bereikt van 18 jaar. 

(5) Wezen uit verschillende huwelijken TP

5
PT 

(a) Wanneer er wezen uit verschillende huwelijken bestaan, wordt het pensioen verdeeld 

onder de groepen van wezen uit hetzelfde huwelijk, evenredig met het aantal 

kinderen waaruit iedere groep bestaat. 

(b) Indien er een langstlevende echtgeno(o)t(e) en (een) niet uit het huwelijk van deze 

echtgeno(o)t(e) met het slachtoffer gesproten we(es)zen zijn, wordt het pensioen 

in twee gelijke delen verdeeld tussen de langstlevende echtgeno(o)t(e) enerzijds en 

deze we(es)zen anderzijds, met vervolgens in voorkomend geval toepassing van de 

eerste regel. 

  

                                                      
TP

1
PT  Art 336 B.W.: TPU

“
UPTHet kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, kan van degene die gedurende het wettelijk tijdvak van 

de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding 

vorderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting tot na de meerderjarigheid van het kind.” 

TP

2
PT  Ibid., Art 27, § 2, tweede lid (toepasbaar op de pensioenen, toegekend aan wezen vanaf 01 Sep 98) 

TP

3
PT Ibid., Art 27 

TP

4
PT Ibid., Art 27, § 2 

TP

5
PT Ref 2, Art 28 
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c. Andere begunstigden - Pensioenen voor ascendenten 

(1) Vader en moeder TP

1
PT 

Bij ontstentenis van een langstlevende echtgeno(o)t(e) of wezen kunnen de vader en de 

moeder van het slachtoffer of één van beiden op een ascendentenpensioen aanspraak 

maken, indien de oorzaak van het overlijden van hun kind het rechtstreeks gevolg is van 

het schadelijk feit. 

In geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of feitelijke scheiding van de 

ascendenten, mag het pensioen slechts verleend worden aan de echtgeno(o)t(e) welke 

bewijst het slachtoffer gedurende een tijdperk van ten minste vijf jaar voor de leeftijd 

van 18 jaar te hebben grootgebracht en onderhouden. 

(2) Personen welke het slachtoffer opgenomen hebbenTP

2
PT 

Bij ontstentenis van vader of moeder, wezen en langstlevende echtgeno(o)t(e), kunnen de 

personen die bewijzen dat zij het slachtoffer voor zijn 18 jaar gedurende ten minste vijf 

jaar opgevoed en onderhouden hebben, aanspraak maken op een ascendentenpensioen dat 

in voorkomend geval onder de verschillende rechthebbenden zal verdeeld worden. 

(3) Broers en zusters TP

3
PT 

Bij ontstentenis van de personen vermeld onder de punten (1) en (2) hierboven en van 

wezen en langstlevende echtgeno(o)t(e), kunnen de broers en zusters die minder dan  

16 jaar oud zijn of van voor die leeftijd lichamelijk onbekwaam zijn in hun bestaan te 

voorzien, aanspraak maken op een ascendentenpensioen. 

(4) Grootouders TP

4
PT 

Bij ontstentenis van de personen vermeld onder de punten (1) tot (3) hierboven en van 

wezen en langstlevende echtgeno(o)t(e), kunnen de grootouders aanspraak maken op een 

ascendentenpensioen P

1
P. 

(5) Bedrag van het ascendentenpensioen TP

5
PT 

De bedragen zijn vastgesteld in bijlage 10 van het KB van 19 Apr 99 

(a) De ascendentenpensioenen worden vastgesteld op het bedrag vermeld in Bijl A, tabel 

4, A, 1° voor: 

 de vader en de moeder gezamenlijk; dit bedrag wordt behouden bij het 

overlijden van de vader of van de moeder; 

  de niet-hertrouwde vader weduwnaar of de niet-hertrouwde moeder weduwe; 

  de niet-gehuwde moeder, enige gerechtigde; 

  de moeder alleen, in geval van onthouding, verlating of afstand vanwege de 

vader; 

  de vrouw alleen, in het geval zij het slachtoffer vóór zijn 18 jaar, gedurende 

tenminste vijf jaar heeft grootgebracht en onderhouden. 

(b) Het bedrag vermeld in Bijl A, tabel 4, A, 2° voor: 

  de niet-gehuwde vader, enige gerechtigde; 

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 29 

TP

2
PT  Ibid., Art 30 

TP

3
PT  Ibid., Art 31 

TP

4
PT Ibid., Art 31 

TP

5
PT  Ref 2, Art 32 en 33 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 30 / 47 

 

 

  de vader en de moeder, elk afzonderlijk, indien ze uit de echt gescheiden ofwel 

gescheiden zijn of zich later in deze toestand bevinden; dit bedrag wordt 

behouden bij het overlijden van de vader of van de moeder; 

  de hertrouwde of de na het overlijden van het slachtoffer gehuwde vader of 

moeder; 

  de persoon die de vader of de moeder van het slachtoffer vervangen heeft; 

  elke grootvader of elke grootmoeder; 

  elke broer of zuster, jonger dan 16 jaar of gebrekkig. 

Indien het inkomen van de gerechtigde of, wanneer het pensioen gezamenlijk wordt 

toegekend, het geheel van het inkomen van de gerechtigden het dubbele niet 

overschrijdt van het van belasting vrijgestelde inkomen vastgesteld bij artikel 6,  

§ 1, 2° van de wet van 07 Dec 88 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en 

wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen (gecoördineerd in Art 131 van 

het wetboek van Inkomstenbelasting 1992)  

(4.095,00 EUR niet-geïndexeerd) worden de bedragen van Bijl A, tabel 4, A, 1° en 2° 

respectievelijk op de bedragen vermeld in de Bijl A, tabel 4, B, 1° en 2° gebracht. 

Onder "inkomen" wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals dit wordt 

bepaald inzake personenbelasting. Het in aanmerking te nemen inkomen is het 

inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het pensioen ingaat of, in 

voorkomend geval, voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk het bovenvermelde 

voordeel wordt gevraagd. In geval van toekenning van de verhoogde 

pensioenbedragen blijven deze bedragen verworven ongeacht de latere evolutie van 

het inkomen van de gerechtigden. 

d. Rechthebbenden der vermisten TP

1
PT 

Er kan een vergoedingspensioen worden toegekend aan de echtgeno(o)t(e), de kinderen en de 

ascendenten van de Mil ten aanzien van wie een vonnis van verklaring van afwezigheid werd 

uitgesproken. 

Eventueel wordt er een einde gesteld aan de uitbetaling van het pensioen vanaf de eerste dag 

van het burgerlijk kwartaal volgend op de datum waarop de afwezige terugkomt of waarop het 

bewijs van zijn bestaan geleverd wordt. In dit geval wordt de uitbetaling van het pensioen die 

als gevolg van de afwezigheid werd geschorst, op diezelfde datum hervat zonder navordering 

van de vervallen termijnen. 

 Opmerking 

Voor een Mil gescheiden van het leger wordt 75% van de wedde uitgekeerd aan de 

rechthebbende(n) (BIP-A-083-3: wet van 20 Mei 94, Art 3, § 5, 3°). 

306. Procedure van beroep U 

a. Wie kan beroep instellen TP

2
PT 

Zowel de belanghebbende en zijn rechthebbenden, alsook de Minister die de 

vergoedingspensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, kunnen beroep instellen tegen de 

beslissing van de commissie voor vergoedingspensioenen. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 34 

TP

2
PT  Ref 3, Art 10 
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b. VormTP

1
PT  

(1) Het door de belanghebbende ingestelde verhaal moet NIET met redenen omkleed zijn. 

Dit verhaal moet ondertekend zijn door de belanghebbende of, indien hij overleden is, 

door de persoon die er belang bij heeft het geding voort te zetten. Het wordt bij een ter 

post aangetekend schrijven gezonden naar de Minister die de vergoedingspensioenen 

onder zijn bevoegdheid heeft. 

(2) Het door de Minister ingestelde verhaal moet WEL met redenen omkleed zijn en wordt 

gedaan per brief, gericht aan de voorzitter van de commissie van beroep voor 

vergoedingspensioenen. Een afschrift van het verhaal wordt ter inlichting gezonden aan 

de belanghebbende en aan de voorzitter van de commissie voor vergoedingspensioenen 

tegen wiens beslissing het beroep gericht is. 

(3) Model: zie Bijl F. 

c. TermijnTP

2
PT  

Het beroep tegen de beslissingen van de commissie moet worden ingesteld Ubinnen zestig dagen U 

na betekening van die beslissing. 

De datum van het instellen van het beroep zal genoegzaam vastgesteld zijn door de datum van 

afgifte ter post van het aangetekend schrijven. 

d. Tussenkomst van de GGD TP

3
PT  

Wanneer het verhaal steunt op overwegingen van geneeskundige aard, wordt het samen met 

het dossier gezonden naar de GGD met het oog op het onderzoek in beroep van de 

belanghebbende persoon. 

De commissie van beroep is evenwel niet gehouden het dossier naar de GGD te verwijzen als 

zij oordeelt genoegzaam te zijn voorgelicht om te beslissen of de invaliditeiten al dan niet 

toegeschreven kunnen worden aan de aangevoerde schadelijke feiten. 

Wanneer het hem niet mogelijk is een antwoord te geven op de door de verzoeker gestelde 

vragen, moet de GGD zich laten voorlichten door geneesheren-specialisten. 

De commissie van beroep is niet gebonden door het advies van de GGD. 

e. Andere motieven TP

4
PT 

Wanneer het verhaal op andere redenen gegrond is, wordt het samen met het dossier 

gestuurd naar de secretaris van de commissie van beroep. De secretaris vult het dossier aan 

in overeenstemming met de instructies van de voorzitter. De voorzitter verdeelt de dossiers 

onder de commissarissen-verslaggevers.  

f. Samenstelling van de commissies van beroep voor vergoedingspensioenen TP

5
PT:  

(1) de voorzitter of een ondervoorzitter, magistraat bij het Hof van Cassatie, bij een Hof 

van beroep of bij een Arbeidshof; 

(2) een vertegenwoordiger van de Staat, lid van de Federale Pensioendienst; 

(3) een hoger officier van het actief kader; 

  

                                                      
TP

1
PT  Ibid. 

TP

2
PT  Ibid. 

TP

3
PT  Ref 3, Art 11 

TP

4
PT  Ibid. 

TP

5
PT  Ref 2, Art 47 
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(4) een Mil invalide van vredestijd TP

1
PT (voor de procedures, ingesteld voor 16 Jun 98)TP

2
PT. 

Buiten de voormelde personen is de commissaris-verslaggever eveneens aanwezig die het 

dossier onderzocht heeft, alsook eventueel een geneesheer met raadgevende bevoegdheid, 

gekozen door de Minister tot wiens bevoegdheid de vergoedingspensioenen behoren. Deze 

geneesheer mag zijn functie niet cumuleren met die van geneesheer-expert bij de GGD. Een 

griffier tekent de verklaringen op van de comparanten en gebeurlijk van de getuigen TP

3
PT. 

g. Procedure voor de commissie van beroep TP

4
PT 

De procedure is identiek met die voor de commissie in eerste aanleg zoals beschreven in Punt 

303, d. 

307. UBeroep bij de Raad van State UTP

5
PT 

a. Aard van het recht op een vergoedingspensioen 

De commissies van eerste aanleg en de commissies van beroep zijn administratieve 

rechtscolleges die, overeenkomstig het voorschrift van de Art 145 en 146 van de Grondwet, 

ingesteld zijn en waarvan de bevoegdheid bepaald wordt door Art 45 van de SWVP. 

Uit Art 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State blijkt dat het tot de 

bevoegdheid van de Raad van State behoort na te gaan of de administratieve rechtscolleges 

de wetten juist toepassen en, met name, kennis te nemen van beroepen tot vernietiging van de 

beslissingen van de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen. 

b. Beslissingen die voor de Raad van State kunnen worden bestreden 

Enkel de beslissingen van de commissie van beroep kunnen het voorwerp uitmaken van een 

annulatieberoep bij de Raad van State. 

c. Termijn 

Het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld binnen een termijn van zestig dagen 

te rekenen, ten opzichte van de belanghebbende, vanaf de kennisgeving van de beslissing. Ten 

opzichte van de Staat neemt deze termijn een aanvang vanaf het tijdstip waarop hij kennis 

gekregen heeft van die beslissing. 

d. Middelen die ambtshalve door de Raad van State worden opgeworpen 

De Raad van State onderzoekt van ambtswege of de commissie van beroep bevoegd is. Hij 

wijst ambtshalve op de onregelmatige samenstelling van de commissie van beroep, op de 

tegenstrijdigheid die bestaat tussen motieven en beschikkend gedeelte, en op het niet 

inachtnemen van een substantiële vormvereiste. 

e. Kosten 

De Raad van State oordeelt wie de procedurekosten dient te betalen. Bij annulatie zal de 

Staat deze kosten dienen te betalen. De advocaatkosten blijven ten laste van de betrokkene. 

  

                                                      
TP

1
PT  Art 3 van het KB 10 Aug 73 ter vervanging van het besluit van de Regent van 05 Dec 47 houdende uitvoering van de wet op de 

vergoedingspensioenen voor wat betreft de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen en tot wijziging van het 

besluit van de Regent van 13 Jun 49 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen (B.S. 05 Sep 

73) 

TP

2
PT  Ref 19, Art 9, § 3 

TP

3
PT  Ref 3, Art 4 

TP

4
PT  Ibid., Art 13 

TP

5
PT  Gecoördineerde wetten op de Raad van State 
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f. Uitwerking van de arresten van de Raad van State 

Wanneer de Raad van State de beslissing van de commissie van beroep vernietigt, wordt de 

zaak opnieuw verwezen naar de commissie van beroep. Elk arrest van de Raad van State 

vermeldt in principe dat de commissie anders samengesteld moet worden. 

Het komt er voor de commissie van beroep, uitspraak doende na verwijzing, op aan de eerste 

beslissing in beroep in haar geheel op haar gegrondheid te toetsen, met inachtneming van de 

uitlegging die het vernietigingsarrest van de Raad van State aan een wetsbepaling heeft 

gegeven; voor haar oordeelsvorming moet zij uitgaan van de gegevens van het dossier en met 

name van nieuwe, sinds haar vernietigde beslissing overlegde stukken, evenals van de 

conclusies van de partijen. 

In casu heeft de commissie naar welke de zaak na nietigverklaring werd verwezen, zich naar 

het arrest van de Raad van State te gedragen op het door hem in het vernietigingsarrest 

beslechte rechtspunt. 

308. UPeriodiciteit van de vergoedingspensioenen - HerzieningU 

a. De automatische herziening (alleen toepasselijk op de slachtoffers zelf) TP

1
PT  

(1) Behalve wat de invaliditeit uitsluitend toegekend wegens blindheid, uitpelling of afzetting 

van een lid, een vinger of een teen betreft, worden de invaliditeitspensioenen tijdelijk 

toegekend. 

Alle pensioenen die tijdelijk werden toegekend d.w.z. in het merendeel van de gevallen, 

worden na vijf jaar herzien. De herziening wordt ambtshalve uitgevoerd en de betrokkene 

dient geen aanvraag in te dienen. 

(2) Het pensioen kan eerst definitief worden na verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de 

aanvangsdatum van het voorlopig pensioen. 

De periodieke herziening heeft uitsluitend betrekking op de blijvende invaliditeitsgraad, 

geschat overeenkomstig Art 9 van de TSWVP T (zie Punt 304, a. hierboven). Deze herziening 

biedt niet de gelegenheid om het oorzakelijk verband tussen de diensthandeling en de 

kwaal opnieuw in het geding te brengen. 

Het herziene pensioen wordt hetzij geconsolideerd op een bedrag dat lager, hoger of 

gelijk is aan het aanvankelijk bedrag, hetzij afgeschaft, indien de vergoedbare 

invaliditeitsgraad niet meer het vereiste minimum bereikt van 10 %. 

Het periodiek geneeskundig onderzoek gebeurt door verschillende geneesheren, met 

uitsluiting van de deskundige die bij het vroeger toekennen van een tijdelijk of definitief 

pensioen het onderzoek zou geleid hebben. 

De tussenkomst van de commissies van vergoedingspensioenen is hierbij niet meer 

vereist. 

Tegen de beslissing, op grond van het protocol van het periodiek geneeskundig onderzoek 

genomen door de Minister die de vergoedingspensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, 

is evenwel hoger beroep mogelijk bij de commissie van beroep. 

De door de Minister genomen beslissing heeft dezelfde eigenschappen als de 

administratieve beslissingen van de commissies van eerste aanleg. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 16-18 
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b. De herziening op aanvraag wegens verergering of verwikkelingen (slechts mogelijk voor de 

slachtoffers zelf) TP

1
PT 

(1) Eenieder, voor wie door de bevoegde commissies is bevonden dat zijn lichamelijke schade 

onder toepassing van deze wet valt, kan, of hij al dan niet een pensioen heeft bekomen, 

te allen tijde een nieuw onderzoek van zijn geval aanvragen, hetzij om reden van de 

normale verergering van zijn verminking, impotentie of ziekte, hetzij wegens 

verwikkelingen die in rechtstreeks verband staan met deze verminking, impotentie of 

ziekteP

1
P. 

(2) De herzieningsaanvraag moet door de aanvrager Uondertekend U worden en nauwkeurige 

gegevens vermelden over de identiteit van de aanvrager, maar ook alle nodige inlichtingen 

over de aard van de aangevraagde herziening en vooral de vermelding van de kwaal of 

kwalen die moeten herzien worden. Deze aanvraag moet vergezeld van een geneeskundig 

getuigschrift ingediend worden en aan alle vormvereisten voldoen om als een geldige 

aanvraag behandeld te worden (Zie Punt 301). 

(3) De aanvrager wordt onderzocht met het oog op de verminkingen, impotenties of ziekten 

die hij in zijn herzieningsaanvraag doet gelden. 

Een nieuwe totale invaliditeitsgraad wordt in overeenstemming met Art 9 van de TSWVPT 

vastgesteld. 

De nieuwe graad geeft aanleiding tot het betalen van een pensioen indien hij minstens 10 

% bereikt. 

(4) Het pensioen wordt herzien wanneer de nieuwe totale invaliditeitsgraad een verhoging 

van ten minste 5 % vertoont t.o.v. de invaliditeitsgraad op basis waarvan het pensioen 

gevestigd is. 

(5) Zelfs wanneer de commissie besluit tot een vermindering van de totale invaliditeitsgraad 

blijft het pensioen vastgesteld op basis van de totale graad die erkend was op de datum 

van de indiening van de herzieningsaanvraag. 

c. De herziening op aanvraag wegens vergissing of wegens het aanvoeren van nieuwe feiten 

(mogelijk zowel voor de slachtoffers zelf als voor hun rechthebbenden) TP

2
PT. 

(1) Alle beslissingen inzake vergoedingspensioenen of vergoedingen kunnen herzien worden 

wanneer bevonden wordt dat de eerste beslissing op een vergissing berust of wanneer 

nieuwe gegevens aangevoerd worden die de herziening rechtvaardigen. 

Wordt de vergissing in een beslissing tot toekenning van een pensioen of vergoeding 

vastgesteld voordat dit pensioen of die vergoeding door het Rekenhof bekrachtigd is, 

dan wordt de eerste beslissing zonder meer overschreven of gewijzigd, met uitwerking 

op dezelfde datum. In dit geval wordt de betrokkene, zo hij verschenen is voor de 

commissie die de aangevochten beslissing genomen heeft, opnieuw gehoord, tenzij de 

verbetering niets wijzigt aan de beslissing die genomen werd inzake de voorgebrachte 

bewijzen of de erkende graad van invaliditeit. 

(2) Een procedure van herziening wegens vergissing of het aanvoeren van nieuwe gegevens is 

strikt beperkt tot het voorwerp van de herzieningsaanvraag. Als voorbeeld: in een 

procedure van herziening wegens vergissing zal enkel de vergissing het voorwerp uitmaken 

van een herziening. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 37, § 1 

TP

2
PT Ref 2, Art 40 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 35 / 47 

 

 

d. Procedure van herziening op aanvraag TP

1
PT 

(1) Alle van de betrokkene uitgaande aanvragen om herziening moeten, op straffe van 

nietigheid: 

(a) per aangetekende brief bij de Federale Pensioendienst ingediend worden; 

(b) buiten de nauwkeurige opgaven inzake eenzelvigheid, alle nodige inlichtingen over de 

aard der aangevraagde herziening bevatten en dus duidelijk melden of het gaat over 

een herziening wegens vergissing of een herziening wegens het aanvoeren van nieuwe 

feiten alsook zeer duidelijk melden waaruit de vergissing of de nieuwe feiten 

bestaat; 

(c) vergezeld zijn: 

(i) indien het een herziening wegens verergering of verwikkelingen betreft, van 

een geneeskundig getuigschrift waarin de te herziene aandoening(en) en de 

aard van de verergering of verwikkeling duidelijk vermeld staan, alsook de 

mogelijke oorzaken van de wijzigingen voorgekomen in de invaliditeit; 

(ii) indien het een herziening wegens vergissing of wegens het aanvoeren van 

nieuwe feiten betreft, van de bescheiden of gegevens welke bestemd zijn om 

te bewijzen dat de eerste beslissing op een vergissing berust, of met de nieuwe 

gegevens welke de aanvrager geschikt acht om de aangevraagde herziening te 

rechtvaardigen. 

(2) De aanvragen die aan deze drie voorwaarden of aan één van deze niet voldoen, worden aan 

de aanvrager teruggezonden en zullen slechts in aanmerking kunnen genomen worden 

wanneer zij in overeenstemming met de vorige bepalingen aangevuld zijn. 

(3) Uitwerkingsdatum 

(a) De aanvragen om herziening hebben uitwerking op de eerste dag van de maand tijdens 

welke zij regelmatig ingediend werden. 

(b) Geldt het een herziening wegens verergering, dan kan de bevoegde instantie evenwel, 

op advies van de geneeskundige experten, een latere datum bepalen of een stijgende 

of dalende schaal van de invaliditeit vaststellen. 

(c) Anderzijds, in geval van herziening wegens vergissing, kan de bevoegde instantie 

beslissen, mits zij haar beslissing rechtvaardigt, dat deze op dezelfde datum als de 

aangevochten beslissing zal ingaan. 
 

309. UOntstaan van het recht op uitbetaling van een vergoedingspensioen U 

a. Ontstaan van het recht op uitbetaling van het vergoedingspensioen 

Het recht op uitbetaling ontstaat vanaf het ogenblik dat de commissie (of de commissie van 

beroep) beslist heeft een vergoedingspensioen toe te kennen en dat de beslissing 

onaanvechtbaar is geworden. Een beroep heeft een schorsend effect op de uitbetaling van 

het vergoedingspensioen. 

b. Uitbetaling 

De vergoedingspensioenen worden maandelijks uitbetaald door de Federale Pensioendienst2
PT.  

  

                                                      
TP

1
PT  Ibid., Art 42 en 43 

TP

2
PT  Alle wettelijke en contractuele rechten en plichten betreffende de door de Nationale Kas voor oorlogspensioenen uitgeoefende 

opdrachten werden op 01 Jan 18 ambtshalve overgedragen aan de Federale Pensioendienst bedoeld in artikel 40 van het 

koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (Art. 3 van de wet 

van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen). 
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c. Kenmerken TP

1
PT 

De krachtens de SWVP verleende pensioenen zijn persoonlijk en levenslang, tenzij wat de 

vergoedingspensioenen voor de rechthebbende wezen betreft. Bovendien zijn ze 

onvervreemdbaar. 

Ze zijn slechts vatbaar voor beslag en voor afhouding ten belope van een fractie en dit in 

uitzonderlijke omstandigheden.  

310. UCumulatieregels U 

a. Cumulatie met een beroepsactiviteit TP

2
PT 

De uitoefening van een beroepsactiviteit heeft geen enkele invloed op het bedrag of op de 

uitbetaling van de vergoedingspensioenen. 

De vergoedingspensioenen kunnen dus gecumuleerd worden met de wedde, de soldij of de 

bezoldiging voortvloeiend uit een burgerlijke of Mil betrekking. 

b. Cumulatie met een pensioen 

Er dient hier echter opgemerkt dat aan de titularissen van een rustpensioen toegekend wegens 

ziekte of leeftijdsgrens, en aan de titularissen van een overlevingspensioen, indien het 

jaarlijks nominaal pensioenbedrag lager is dan het jaarlijks gewaarborgd minimum, een 

pensioensupplement wordt verleend. Van dit pensioensupplement wordt de helft van het 

vergoedingspensioen, toegekend aan de Mil invaliden van vredestijd, afgetrokken TP

3
PT. 

De vergoedingspensioenen van oorlogstijd of gelijkgestelden (vb.: door een schade opgelopen 

tijdens een opdracht in ex-Joegoslavië) worden NIET afgetrokken van het voormelde 

pensioensupplement. 

c. Cumulatie met een andere vergoeding 

Komt eveneens in mindering van het vergoedingspensioen en van de bijzondere vergoedingen, 

elke vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit toegekend door de UDienst voor de Overzeese 

Sociale Zekerheid U (DOSZ) als tegenprestatie voor verzekeringspremies die rechtstreeks of 

onrechtstreeks door de Schatkist gedragen worden TP

4
PT.  

Uit het voorgaande blijkt dat de Mil, die ter beschikking worden gesteld van de Militaire 

Technische Samenwerking en er het slachtoffer worden van een dienstongeval in dienst en 

door de dienst waarvoor hen een vergoeding wordt toegekend door de DOSZ, op beperkte 

wijze aanspraak kunnen maken op een Mil vergoedingspensioen. 

d. Cumulatie met een ander vergoedingspensioen van weduwe TP

5
PT 

Er mag aan de weduwe slechts één enkel vergoedingspensioen worden toegekend krachtens de 

SWVP of de wetten die betrekking hebben op de vergoedingen toegekend aan de burgerlijke 

oorlogsslachtoffers, waarbij alleen het hoogste pensioen wordt toegekend. 

e. Cumulatie met een vreemde vergoeding TP

6
PT 

Onverminderd de toepassing van Art 49 van de SWVP (Belgische Mil die ten laste van een 

geallieerde regering een invaliditeitspensioen verkregen hebben dat lager is dan het Mil 

vergoedingspensioen) mag geen vergoedingspensioen worden toegekend aan degene die voor 

hetzelfde schadelijke feit een pensioen of een toelage geniet, uitbetaald door een vreemde 

Staat of regering. 

                                                      
TP

1
PT Ref 2, Art 55 

TP

2
PT Ref 2, Art 52 

TP

3
PT Art 125 en 126 van de wet van 26 Jun 92 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 30 Jun 92) 

TP

4
PT Ref 2, Art 1, zesde lid 

TP

5
PT Ibid., Art 55, § 3 

TP

6
PT Ibid., Art 55, § 4 
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f. Cumulatie met een aanslagvergoeding, een vergoeding luchtvaartongeval of een vergoeding 

ongeval of ziekte tijdens een operatie 

Het Mil vergoedingspensioen mag gecumuleerd worden met de aanslagvergoeding, bepaald 

door Art 42 van de wet van 01 Aug 85 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 06 Aug 

85). Meer info in de specififieke procedure DGHR-SPS-INDVER-004. Het 

vergoedingspensioen mag ook gecumuleerd worden met de bijzondere vergoeding in geval van 

luchtvaartongeval, bepaald door Art 1 van de wet van 12 Jan 70 betreffende de toekenning 

van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd (B.S. 27 Jan 70). 

Meer info in de specififieke procedure DGHR-SPS-INDVER-005. Ten slotte mag het 

vergoedingspensioen ook gecumuleerd worden met de vergoeding ongeval of ziekte tijdens een 

operatie, bepaald door Art 3 van de wet van de wet 20 juni 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen betreffende het statuut van de militairen (B.S. 29 Jun 12). Meer info in de 

specififieke procedure DGHR-SPS-INDVER-006. 

g. Cumulatie van twee wezenpensioenen TP

1
PT 

De volle wezen van wie de beide ouders zijn gestorven als rechtstreeks gevolg van het (de) 

aangevoerde feit(en), bekomen de samenvoeging van de twee pensioenen. 

311. USchorsing – Verval – Onwaardigheid 

a. Schorsing 

Het recht om vergoedingspensioenen te verkrijgen of te genieten wordt geschorst TP

2
PT: 

(1) tijdens de duur van een wegens misdaad of wanbedrijf uitgesproken gevangenisstraf van 

ten minste twee jaar; 

(2) gedurende twee jaar, wanneer de wegens misdaad of wanbedrijf uitgesproken straf 

minder dan twee jaar bedraagt, maar de betrokkene zich in staat van wettelijke herhaling 

bevindt; 

(3) indien de belanghebbende buiten het land verblijft, wanneer hij gerechtelijk vervolgd 

wordt of tot een gevangenisstraf veroordeeld is; 

(4) tijdens de duur van een ontzetting uit de ouderlijke macht, indien het een 

vergoedingspensioen voor rechthebbenden betreft. 

b. Verval TP

3
PT 

Het recht om de vergoedingspensioenen te verkrijgen of te genieten kan, als gevolg van een 

met redenen omklede beslissing van de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid 

heeft, vervallen voor de Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerven of die de 

staat van Belg verliezen, zelfs indien dit verlies aan de voorafgaande instemming van de Koning 

onderworpen is. 

c. Gevolgen voor de wezen TP

4
PT 

Worden beschouwd als volle wezen, de halve wezen van wie de verwekker nog in leven is en 

zijn recht op het pensioen verliest wegens verval. Hetzelfde geldt in geval van onwaardigheid 

(zie punt d. hieronder) en tijdens de duur van de schorsing van het recht op 

vergoedingspensioen P

1
P. 

  

                                                      
TP

1
PT Ref 2, Art 27, § 4 

TP

2
PT  Ibid., Art 53, § 1 

TP

3
PT  Ibid., Art 53, § 3 

TP

4
PT  Ibid., Art 53, § 4 
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d. Onwaardigheid TP

1
PT 

(1) De commissies die bevoegd zijn om over de rechten uitspraak te doen, mogen het genot 

van het pensioen voor rechthebbenden weigeren aan de rechthebbenden, die wegens hun 

houding ten opzichte van de overledene of van zijn gedachtenis, onwaardig geacht worden 

het te verkrijgen. Om dezelfde redenen mogen zij het pensioen ontnemen aan de 

rechthebbenden die het bekomen hebben. In dit geval krijgt hun beslissing uitwerking de 

eerste dag van het trimester nadat de Minister die de vergoedingspensioenen onder zijn 

bevoegdheid heeft de aanvraag ingediend heeft. 

(2) De commissies moeten de redenen van hun beslissing duidelijk opgeven. 

(3) Deze beslissing is slechts vatbaar voor herziening in geval van voorlegging van nieuwe 

gegevens, die bewijzen dat de eerste beslissing op een vergissing berust. 

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 54 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 39 / 47 

 

 

Hoofdstuk 4 - UBijkomende voordelen voor de Mil invaliden van vredestijd (MIVT) 

401. URechthebbendenU 

De UKand-Mil invaliden van vredestijd of de Mil invaliden U van vredestijd (MIVT) alsook de UKand-Mil 

invaliden van oorlogstijd (MIOT) genieten onder bepaalde voorwaarden van gratis geneeskundige 

verzorging. Hoewel elke Mil in werkelijke dienst al van gratis geneeskundige verzorging vanwege 

MLV geniet, dient hij toch zijn aanvraag om gratis geneeskundige verzorging in het kader van een 

vergoedingspensioen vredestijd in te dienen teneinde zijn rechten voor de toekomst te vrijwaren 

in geval van rustpensioen, ambtsontheffing, ontslag, … 

402. URecht op kosteloze genees- en artsenijkundige verzorgingU 

a. Wettelijke basis 

(1) Wet van 08 Jul 70 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers 

van de Mil plicht of van daarmede gelijkgestelde plicht (Ref 4) 

(2) KB van 31 Jul 03 betreffende de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het 

personeel tewerkgesteld in het Ministerie van Landsverdediging 

(3) AO-J/719B van 20 Sep 96 

(4) Speciefieke procedure "Gezondheidszorgen binnen Defensie" (DGHR-SPS-SOCSZM-

001) 

b. Principe 

De Mil invaliden die een vergoedingspensioen vredestijd ontvangen, evenals degenen aan wie 

vermoedelijk een vergoedingspensioen vredes- of oorlogstijd zal toegekend worden, 

verkrijgen hun leven lang, op staatskosten, de genees- en artsenijkundige zorgen, de 

verpleging in een ziekenhuis, de prothesen en andere toestellen Uwelke door de ziekten of 

kwetsuren waarop de pensioenaanspraak berust U, noodzakelijk gemaakt worden TP

1
PT. 

c. Toegelaten verzorging 

De toegelaten verzorging staat beschreven in de SIS-A. Samengevat betreft het de medische 

zorgen die zijn voorzien in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (RIZIV). De minister van Landsverdediging kan evenwel hiervan 

afwijken door niet-voorziene medische zorgen of bepaalde medische kosten die het officiële 

tarief overschrijden toch in aanmerking te nemen TP

2
PT. 

De gezondheidszorgen worden verstrekt TP

3
PT: 

(1) ofwel door de medische component in zijn eigen verzorgingsketen; 

(2) ofwel in de medische burgersector, na doorverwijzing TP

4
PT door een Mil geneesheer TP

5
PT en mits 

voorafgaande toestemming van de sectie Tarificatie (BFA-M) voor deze curatieve 

behandelingen die niet meer in de Mil keten worden uitgevoerd TP

6
PT. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 4, Art 62 en KB van 31 Jul 03, Art 4 

TP

2
PT  KB van 31 Jul 03, Art 2, § 2 en Art 3, § 2 

TP

3
PT  KB van 31 Jul 03, Art 4 

TP

4
PT  Zie toelichting over Model Transfer in de GID “Het model transfer” (GBF-GID-FMED-AMXX-001) 

TP

5
PT  of een door de directeur-generaal Human Resources aangenomen geneesheer van het Ministerie van Landsverdediging. 

TP

6
PT  cfr. eveneens Par 2 van de bijlage aan het KB van 31 Jul 03 in dit verband. 

http://intranet.mil.intra/sites/budfin/2014%20Shared%20Documents/Model%20Transfer.pdf
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGBUDFIN/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/GID/DGBF-GID-FMED-AMXX-001.pdf
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d. Gratis verzorging 

De interne documenten van de Krijgsmacht betreffende de geneeskundige verzorging van Mil 

(SIS-A) laten er geen twijfel over bestaan dat de kostenloosheid van de geneeskundige 

verzorging in het kader van een vergoedingspensioen alleen gewaarborgd is in de Mil 

geneeskundige sector. Enkel ingeval van doorverwijzing door een Mil of aangenomen 

geneesheer EN na de voorafgaande toestemming van de sectie tarificatie  

(BFA-M)TP

1
PT, zullen de (kandidaat) Mil IVT en de kandidaat Mil IOT kosteloos in een burgerlijk 

ziekenhuis kunnen worden opgenomen. 

e. Verzorging in de burgersector 

In verband met wat voorafgaat, rijst soms de vraag of de Mil die slachtoffer is van een 

dienstongeval en hierdoor een recht kan openen op een Mil vergoedingspensioen of dit recht 

heeft bekomen, zich – binnen de voorwaarden van de vigerende regelgeving voor kosteloze 

medische zorgverstrekking TP

2
PT – kan laten verzorgen in de burgersector met: 

 tenlastelegging van het ZIV-aandeel van de geneeskundige verstrekkingen ten laste van 

de mutualiteiten en; 

 het wettelijk remgeld ten laste van BFA-M. 

De vraag over de (terug)betaling door de mutualiteiten heeft in het verleden aanleiding 

gegeven tot geschillen met enkele landsbonden van ziekenfondsen. In Bijl G wordt de 

interpretatie van het departement met betrekking tot deze problematiek uiteengezet. 

f. Aanvraagprocedure 

(1) De Mil die – in het kader van een vergoedingspensioen - van de kosteloze verzorging 

vanwege MLV wenst te genieten, moet een aanvraag tot het bekomen van het statuut van 

MIVT indienen bij de Usectie tarificatie U (BFA-M). 

 Opgelet 

De aanvraag is slechts ontvankelijk indien deze een afschrift bevat van alle 

documenten die noodzakelijk waren voor een aanvraag tot het bekomen van een 

vergoedingspensioen of een kopij van de beslissing FPD. 

(2) De (tijdelijke of definitieve) toelating voor kosteloze medische verzorging wordt 

verleend op voorwaarde dat TP

3
PT: 

(a) hetzij een uitspraak van de FPD aan de MIVT minimum 10 % invaliditeit toekent; 

(b) hetzij een aanvraag tot een vergoedingspensioen bij de FPD werd ingediend en de 

Commissie zich tot op heden nog niet heeft uitgesproken over het 

invaliditeitspercentage EN betrokkene heeft – in afwachting van een uitspraak van 

de Commissie - een dossier ingediend bij BFA-M dat medisch en administratief in 

orde werd bevonden. Medisch in orde wil hier zeggen dat de controlearts van  

BFA-M – na grondige analyse van het dossier – inschat dat er voldoende medische 

gegrondheid is dat de letsels in dienst en door het feit van de dienst zijn opgelopen 

en voldoende zwaar wegen om de limiet van 10% te halen. Zoniet wordt de beslissing 

van de Commissie afgewacht en kan er later nog worden terugbetaald. De 

terugbetalingen kunnen niet meer gebeuren na meer dan VIJF jaar na de zorgen. 

  

                                                      
TP

1
PT  De doorverwijzing door een Mil of aangenomen geneesheer en de voorafgaande toestemming van de sectie tarificatie  

(BFA-M) betreffen simultaan-voorwaarden die BEIDEN dienen te zijn voldaan om het recht op kosteloze zorgverstrekking te 

vrijwaren. 

TP

2
PT  cfr. de voorgaande paragrafen 

TP

3
PT  cfr. KB van 31 Jul 03, Art 4 
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(3) Contactadres van BFA-M 

Algemene Directie Budget en Financiën (DG BF) 

Sectie Medische Tarifering (BFA-M) 

Kwartier Koningin ELISABETH 

Everestraat 

1140 EVERE 

Tf: 0032 (0)2 441 55 96 of 56 75 of 55 94 

Mil Tf: 9–6321–15596 of 15 675 of 15 594 

E-mail: dgbudfin-bfa-m-srt@mil.be 

Lokalisatie: Blok 4C–0–087 (Srt) 

Elke werkdag van 08.30 Hr tot 12.00 Hr 

mailto:dgbudfin-bfa-m-srt@mil.be
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Hoofdstuk 5 - UBijkomende voordelen voor de Mil invaliden van oorlogstijd of 

gelijkgestelden 

501. URechthebbenden 

a. Bepaalde categorieën van rechthebbenden worden in vredestijd beschouwd als Mil 

invaliden van oorlogstijd of gelijkgestelden: 

(1) de Mil en de burgerlijke werklieden, leden van een eenheid ontmijners of van de dienst 

voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen van het leger (DOVO) die, door het 

feit van de dienst, getroffen werden door een ongeval te wijten aan de ontploffing of de 

behandeling van stoffen die zij gelast zijn op te sporen en te vernietigen TP

1
PT. Leden van de 

DOVO die zich in België bijvoorbeeld begeven naar een interventieplaats en die het 

slachtoffer worden van een ongeval kunnen invaliden van vredestijd worden, terwijl 

diezelfde leden Mil invaliden van oorlogstijd worden indien het ongeval plaatsvindt 

gedurende het opsporen en de vernietiging van stoffen; 

(2) de Mil die lid waren van een Belgisch contingent dat deelnam aan operaties waartoe werd 

beslist door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties PT; 

(3) de Mil die zich krachtens Art 9 van de wet van 20 Mei 94 betreffende de aanwending van 

de krijgsmacht, de paraatstelling, alsook betreffende de periodes en de standen waarin 

de Mil zich kan bevinden zich in de deelstanden “in hulpverlening”, “in operationele inzet” 

of “in militaire bijstand” bevinden (A16-Q1 en Q2 U) en deelnemen aan acties in België of 

buiten het nationale grondgebied. Zijn eveneens inbegrepen: TP

2
PT 

(a) de Mil bezoekers die, zonder dat zij zich noodzakelijk in de deelstanden “in 

hulpverlening”, “in operationele inzet” of “in militaire bijstand” bevinden, door de Mil 

overheden aangewezen zijn als tijdelijk lid van een Belgisch detachement dat 

deelneemt aan een hierboven bedoelde actie met de bedoeling er een opdracht van 

korte duur uit te voeren; 

(b) de personeelsleden van de Rijkswacht die, in om het even welke hoedanigheid, een 

Belgisch detachement vergezellen dat aan een hierboven bedoelde actie deelneemt. 

b. Operaties en opdrachten 

Indien de commissie vergoedingspensioenen van de FPD twijfelt of een Mil al dan niet niet 

heeft deelgenomen aan een operatie of aanwezig was als bezoeker, kan contact opnemen met 

HRA-R/Soc (sis@mil.be). 

502. UVerleende voordelen 

a. Mil invaliden van oorlogstijd 

De Mil die als invaliden van oorlogstijd worden beschouwd alsook hun rechthebbenden genieten 

van vergoedingspensioenen die 25 % hoger liggen dan de bedragen vredestijd TP

3
PT. 

b. Kandidaten invaliden van oorlogstijd 

De Ukandidaten invaliden van oorlogstijd U genieten van gratis medische verzorging zoals bepaald 

in Punt 402. 

  

                                                      
TP

1
PT  Ref 2, Art 56, § 2 

TP

2
PT  Ref 15, Art 2 

TP

3
PT  Ref 4, Art 52, § 2 
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c. Materiële en morele bijstand 

De UMil invaliden van oorlogstijd en hun rechthebbenden U genieten van een materiële en morele 

bijstand verleend door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). 

503. UBijstand van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) 

 Opmerking 

De gratis geneeskundige zorgen aan invaliden van oorlogstijd werden tot april 2017 toegekend 

door het het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-

strijders en oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO). Het “War Heritage Institute” integreert 

sedert mei 2017 de diensten van het Instituut voor Veteranen, het Fort van Breendonk, het 

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, en de Historische Pool van 

Defensie. In dit kader was er een ambtshalve overdracht van de diensten “geneeskundige 

verzorging” en “sociale bijstand” naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(HZIV)1. 
 

a. Medische kosten 

Kosten met betrekking tot medische zorgen, paramedische zorgen, farmaceutische zorgen, 

prothesen, letsels of aandoeningen, al dan niet het gevolg van de oorlog, kunnen terugbetaald 

worden. 

Meer details op de website: https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/medische-kosten  

b. Terugbetaling remgeld 

De Directie Oorlogsslachtoffers is gemachtigd het remgeld terug te betalen voor alle 

zorgverstrekkingen en alle geneesmiddelen waarvoor er een tussenkomst van het ziekenfonds 

was in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het remgeld is het verschil tussen het 

basisereloon en de terugbetaling van het ziekenfonds. 

Meer details op de website: https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/terugbetaling-remgeld  

c. Sociale actie 

De Sociale Actie van de HZIV werkt als een algemene sociale dienst. 

Meer details op de website https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/sociale-actie  

d. Wat de weduwnaren en de weduwen betreft 

(1) zij genieten de sociale en morele bijstand vanwege het HZIV; 

(2) zij hebben toegang tot de gewezen rusthuizen van het HZIV; 

(3) zij kunnen sociale leningen bekomen. 

 Opmerking 

Het HZIV verleent zijn voordelen enkel aan degenen die rechthebbenden ZIJN op een 

vergoedingspensioen van oorlogstijd. Degenen die Uuitsluitend U gebruik maken van Art 1382 e.v. 

BW zoals uiteengezet in Punt 3, b, kunnen geen aanspraak maken op deze voordelen. 
 

504. UAdres van de HZIV 

HZIV – zoek een kantoor op de website https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/map  

Hoofdkantoor: HZIV Brussel, Troonstraat 30B, 1000 BRUSSEL 

Tel:  0032 (0)2 227 34 80 

                                                      
1 Ref 8 

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/medische-kosten
https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/terugbetaling-remgeld
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Hoofdstuk 6 - UAndere voordelen, verenigingen, ombudsman en brochure 

601. UAndere voordelen verleend aan zekere categorieën invaliden U 

Andere voordelen worden aan bepaalde invalidencategorieën verleend zoals sociale tarieven, 

vrijstelling of vermindering van BTW of taxen, parkeerkaarten, belastingen-, voorheffing- of 

bijdrageverminderingen. 

Ten gevolge van de overvloed van bepalingen in deze materie is het niet mogelijk al deze bepalingen 

op te nemen in deze omzendbrief. 

Voor een overzicht van de maatregelen ten voordele van de gehandicapten contacteer: 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 BRUSSEL 

Tf: 0800 987.99 (gratis) of contactformulier (E-mail) via: http://www.handicap.fgov.be/ 

602. UVerenigingen 

a. Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (NVIL) 

Er bestaat een vzw die de belangen van Mil invaliden behartigt: 

Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (NVIL) 

Kwartier Koningin Astrid  

Bruynstraat 1  

1120 Neder-Over-Heembeek  

Lokaal B 0 137  

Tel: 02/264.50.84  

Permanentie: maandag-vrijdag: 07h30 – 11h45  

NOH-ANIA-NVIL@MIL.BE  

www.ANIA-NVIL.be  

b. De Stichting Generaal Baron de Greef 

Kunnen beroep doen op deze Stichting, alle erkende invaliden (Mil en gewezen Mil) die invalide 

zijn geworden tijdens de dienst en door het feit van de dienst en desgevallend hun 

langstlevende echtgenoten, descendenten en ascendenten die behoeftig zijn of 

geconfronteerd worden met onvoorziene financiële moeilijkheden. 

De soorten hulp zijn giften in geld, ereleningen (d.w.z. zonder intrest), studiebeurzen, 

tussenkomsten in de moeilijke gevallen, tussenkomsten in de verwarmingskosten, mobiele hulp 

(administratieve, technische, sociale bijstand) enz. en dit alles met de medewerking van de 

Sociale Dienst van het Leger (CDSCA) en de OCMW’s. 

Zetel en correspondentieadres: 

STICHTING GENERAAL BARON de GREEF 

Square Ambiorix, 30 bus 1 

1000 BRUSSEL 

Tel: 0032 (0)2 763.39.60 

E-mail : info@sdg-fdg.be 

Contactformulier (E-mail) via http://www.sdg-fdg.be 
  

http://www.handicap.fgov.be/
mailto:NOH-ANIA-NVIL@MIL.BE
http://www.ania-nvil.be/
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603. UOmbudsman voor de pensioenen en Federale ombudsman 

Indien u een probleem heeft als (toekomstige) Mil invalide of rechthebbende met de Federale 

Pensioendienst (FPD) en/of met de commissie (van beroep) voor vergoedingspensioenen, kunt u uw 

klachten indienen bij de Uombudsman voor de pensioenen U. Deze treedt op in de tweede lijn. Dit wil 

zeggen dat u in eerste instantie zelf contact moet opnemen met de FPD of de commissie waarover 

u klachten heeft. De betrokken instantie moet eerst de gelegenheid krijgen om uw klacht op te 

lossen. 

Klachten kunnen gaan over de Twerking en de dienstverlening T van de FPD en van de commissie (van 

beroep) voor vergoedingspensioenen. Ook klachten over de vaststelling van uw Twettelijke 

pensioenrechtenT, het Tbedrag en de uitbetaling T van uw pensioen worden onderzocht. De ombudsman 

zal echter niet tussenkomen in de beslissingen van de commissie (van beroep) voor 

vergoedingspensioenen aangezien deze commissie een administratief rechtscollege is. Hiervoor 

kunt u gebruik maken van de beroeps- of herzieningsprocedures die zijn beschreven in de punten 

306, 307 en 308. 

De ombudsman voor de pensioenen is NIET bevoegd in geval van klachten over de werking en de 

dienstverlening van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) (voorbeeld: 

behandelingstermijnen van een dossier). Hiervoor kunt u zich wenden tot de UFederale ombudsman U, 

die overigens ook bevoegd is voor de werking en dienstverlening van ALLE federale administraties. 

De ombudsmannen vervullen een bemiddelende rol en kunnen dus de betrokken dienst niet 

verplichten de klager voldoening te geven, ook al vinden zij de klacht terecht. 

Contactgegevens: 

Ombudsdienst Pensioenen Federale ombudsman 

WTC III  

Simon Bolivarlaan 30 bus 5 Leuvensestraat 48 bus 6 

1000 Brussel 1000 Brussel 

Tel: 0032 (0)2 274 19 80 Gratis nummer : 0800 999 62 

 Of 0032 (2) 289 27 27 

E-mail : Tklacht@ombudsmanpensioenen.be  contact@federaalombudsman.be  

Internet: Thttps://www.ombudsmanpensioenen.be T  http://www.federaalombudsman.be/nl  

604. UFormulieren U 

Onderstaande formulieren zijn ter beschikking op de website van de FPD: 

https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/formulieren/ambtenarenpensioenen  

a. Vergoedingspensioenen 

(1) Aanvraag vergoedingspensioen (zie voorbeeld in Bijl B) 

Met dit formulier wordt een aanvraag gedaan tot het verkrijgen van een 

vergoedingspensioen. 

(2) Betalingswijzen 

Met dit formulier geeft u aan hoe u de uitbetaling van uw pensioen en/of rente zal regelen 

(3) Betaling op een bankrekening 

Met dit formulier kan u uw rekeningnummer meedelen. 

(4) Aanvraag wegens verergering 

Met dit formulier wordt een aanvraag wegens verergering ingediend. 

  

http://www.ombudsmanpensioenen.be/which/nl/welke.htm#Werking en dienstverlening#Werking en dienstverlening
http://www.ombudsmanpensioenen.be/which/nl/welke.htm#wettelijke pensioenrechten#wettelijke pensioenrechten
http://www.ombudsmanpensioenen.be/which/nl/welke.htm#wettelijke pensioenrechten#wettelijke pensioenrechten
http://www.ombudsmanpensioenen.be/which/nl/welke.htm#Bedrag en de uitbetaling#Bedrag en de uitbetaling
mailto:klacht@ombudsmanpensioenen.be
mailto:klacht@ombudsmanpensioenen.be
mailto:contact@federaalombudsman.be
thttps://www.ombudsmanpensioenen.beT/
http://www.federaalombudsman.be/nl
https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/formulieren/ambtenarenpensioenen
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx


Vergoedingspensioen DGHR-SPS-SOCPENV-001 

Ed 002 / Rev 002 - 13 Dec 19 

Blz 46 / 47 

 

 

(5) Aanvraagformulier pensioen langstlevende 

Met dit formulier kunt u een aanvraag om pensioen indienen als langstlevende echtgenoot 

van een invalide militair of daarmee gelijkgesteld. 

(6) Aanvraagformulier pensioen ascendent(en) 

Met dit formulier kunt u een aanvraag om pensioen indienen als ascendent(en) van een 

invalide militair of daarmee gelijkgestelde. 

(7) Aanvraagformulier weduwenrente 

Met dit formulier kunt u een aanvraag om een rente als weduwe van de oorlog 1940-1945 

indienen. 

(8) Formulier art. 53/54 SWVP – langstlevende 

Met dit formulier wordt de burgerlijke staat onderzocht van de langstlevende 

echtgenoot van een invalide militair of daarmee gelijkgestelde. Het formulier wordt 

aangevuld door het gemeentebestuur van de woonplaats van de langstlevende 

echtgeno(o)t(e). 

(9) Formulier voogdij 

Met dit formulier wordt de situatie onderzocht van de langstlevende echtgeno(o)t(e) van 

een invalide militair of daarmee gelijkgestelde ten overstaan van de minderjarige 

kinderen. Het formulier wordt aangevuld door de vrederechter van het kanton waarin de 

woonplaats van de langstlevende echtgenoot is gelegen. 

b. Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme 

(1) Aanvraag voor het statuut van nationale erkenning 

Aanvraag voor erkenning voor één van onderstaande statuten is mogelijk: 

(a) Politiek Gevangene 

(b) Buitenlandse Politiek Gevangene 

(c) Weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling 

(d) Werkweigeraar 

(e) Burgerlijk Weerstander 

(f) Weerstander door de Sluikpers 

(g) Zeevisser 

(h) Weerstander tegen het nazisme (enkel voor personen die in de Oostkantons 

woonden) 

(i) Verplicht Ingelijfde bij het Duitse Leger (enkel voor personen die in de Oostkantons 

woonden) 

(2) Aanvraag van de weduwerente van een weerstander tegen het nazisme, van een 

werkweigeraar en/of van een gedeporteerde tijdens de oorlog 1940-1945 

 Opmerking 

Het recht op de weduwerente wordt pas geopend vanaf de leeftijd van 45 jaar en op 

voorwaarde dat de erkentelijkheidsperiode minstens 270 dagen bedraagt. 

(3) Aanvraag tot herziening wegens verergering van letsels of aandoeningen 

(4) Aanvraag voor een reversiepensioen 

(5) Aanvraag voor de wezenrente van vader en moeder overleden tijdens de deportatie 

of voor de clandestiniteitsrente als gevolg van de raciale vervolgingsmaatregelen 
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(6) Aanvraag voor attest of duplicaat van erkend statuut 

(7) Aanvraag voor de rente als gedeporteerde, werkweigeraar en/of weerstander tegen 

het nazisme tijdens de oorlog 1940-1945 

(8) Aanvraag tot het bekomen van het erediploma van vaandeldrager 
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Bijlage A : UMaandelijkse bedragen van de vergoedingspensioenen U 

 

Zie overzichtstabel op het intranet 

 

http://intranet.mil.intra/sites/Pers/sis/Documents/001%20Bedragen%20vergoedingspensioen.pdf
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Bijlage B : UAanvraag vergoedingspensioen 
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Bijlage C : Medisch attest – Vergoedingspensioen 

(Stempel van de geneesheer) 

Ik ondergetekende P

(
T

1
T

)
P ...................................................................................................................................  

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

verklaar dat P

(
T

2
T

)
P ...................................................................................................................................  

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

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

aangetast is door P

(
T

3
T

)
P ...................................................................................................................................  

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

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

tengevolge van P

(
T

4
T

)
P ...................................................................................................................................  

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

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

aandoening of laesie waarvoor hij/zij behandeld werd sinds· P

(·
T

5
T

)
P: ...............................................................  

behandeling die wordt voortgezet sinds P

(5)
P:  ..........  .......................................................................................  

gehospitaliseerd vanaf· P

(5)
P:  .........................................  tot  ..............................................................................  

verergering(en) P

(
T

6
T

)
P ....................................................................................................................................  

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

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

verwikkeling(en) P

(6) 
P ...................................................................................................................................  

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

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

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

 Opgemaakt te  .......................................  op  ..........................  

 Handtekening   .........................................................................  

                                                      
P

(
T

1
T

)
P Naam, dienst van de geneesheer. 

P

(
T

2
T

)
P Identiteit van de betrokkene. 

P

(
T

3
T

)
P Ziekte, gebrek of letsels. 

P

(
T

4
T

) Oorzakelijk verband en relatie tussen ongeval of ziekte met de Mil dienst. 
P

(
T

5
T

) Datums 
P

(
T

6
T

)
P Omschrijving 
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Bijlage D : Getuigenverklaring 

Ik ondergetekende P

(
T

1
T

)
P  ..............................................................................................................................  

geboren te  ......................................................  de  .............................................................  

woonachtig te   ..............................................................................................................................  

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

verklaar dat P

(
T

2
T

) 
P ..............................................................................................................................  

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

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

militaire of P

(
T

3
T

)
P  ..............................................................................................................................  

rijkswacht-   ..............................................................................................................................  

identiteit   ..............................................................................................................................  

Slachtoffer was van P

 (
T

4
T

)
P . .............................................................................................................................  

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

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

waarbij hij volgende letsels opliep P

(
T

5):
PT 

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

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

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

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

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

 Opgemaakt te ............................. de  ......................................  

 Naam ..........................................................................................  

 Handtekening ( TP

6
PT)  .................................................................... 

                                                      
P

(
T

1
T

) 
P Identiteit van de getuige 

P

(
T

2
T

)
P  Identiteit van het slachtoffer. 

P

(
T

3
T

)
P Graad, stamnummer, eenheid enz. 

P

(
T

4
T

)
P Uiteenzetting der feiten : aard ongeval, plaats, datum en omstandigheden. 

P

(
T

5
T

) 
P Duidelijke omschrijving van de letsels en/of ziekten 

P

(
T

6
T

)
P De handtekening van de getuige dient gewettigd te worden door de burgemeester van zijn gemeente of door de Mil overheid 

indien het een Mil betreft. 
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Bijlage E : Aanvraag vergoedingspensioen "ongeval/ziekte" volgens 

artikel 20 bis van de SWVP 

AANGETEKEND 

Aan de Federale Pensioenendienst 

Ontvangst briefwisseling 

Zuidertoren 

1060 BRUSSEL 

Mijnheer de Minister, 

Ondergetekende heeft de eer, conform het artikel 20bis van de S.W.V.P., een vergoedingspensioen aan 

te vragen in naam van : 

Naam & voornamen  .........................................................................................................................................  

Geboren te  .......................................  de  ...........................................................................................  

Adres  .........................................................................................................................................  

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

Militiar/Rijkswachter  .........................................................................................................................................  

Identiteit P

(
T

1
T

)
P  .........................................................................................................................................  

die het slachtoffer was van een schadelijk feit maar zich momenteel in de onmogelijkheid bevindt zelf 

een aanvraag in te dienen wegens lichamelijke onbekwaamheid. Het feit vond plaats in en door de dienst 

in vredestijd en in volgende omstandigheden : (plaats, datum en uur en omstandigheden) : .......................  

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

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

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

Het ongeval/de ziekte P

(1)
P gebeurde binnen/buiten P

(1)
P het Belgisch grondgebied en het slachtoffer bevond 

zich (niet) in de deelstand hulpverlening of operationele inzet P

(1)
P te (plaats)  ................................................  

(land)  ..................................................................................  

Opgelopen letsels of ziekte P

(1)
P waarvoor een vergoedingspensioen wordt aangevraagd:  ..............................  

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

 .............................................................................................  (zie geneeskundig attest). 

Tot staving van deze bijzondere aanvraag vindt u in bijlage de medische attesten die enerzijds de 

lichamelijke onbekwaamheid van de aanvrager om deze aanvraag in te dienen attesteren en anderzijds 

de opgelopen letsels omschrijven.   

In bijlage vindt u de getuigenverklaringen alsook de medische attesten die het oorzakelijk verband 

tussen de ingeroepen letsels/ziekte met de dienst verklaren en omschrijven. 

Gelieve te aanvaarden, Mijnheer de Minister, de oprechte gevoelens mijner hoogachting. 

 Opgemaakt te  .........................  de  ............................  

 Naam & functie  .............................................................  

 Handtekening  .............................................................  

                                                      
P

(
T

1
T

)
P  Schrappen wat niet van toepassing is. 

P.S. : aanvraag indienen ten laatste vóór het verstrijken van de twaalfde maand die volgt op deze gedurende welke het schadelijk 

feit zich heeft voorgedaan. 
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Bijlage F : PAantekening hoger beroep 

AANGETEKEND 

Aan de Federale Pensioenendienst  

Ontvangst briefwisseling 

Zuidertoren 

1060     BRUSSEL 

 

ONDERWERP : Aantekening hoger beroep op basis van louter administatief-juridische redenen 

Referte : Dossier vergoedingspensioen  .......................................................................................................  

Mijnheer de Minister, 

Verwijzend naar het Besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de 

commissies voor vergoedingspensioenen (B.S. 21 juli 1949) teken ik, 

Naam en voornaam :  ..........................................................................................................................................................  

woonachtig te  :  ..........................................................................................................................................................  

 

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

titularis van het in rand vermelde vergoedingspensioen, beroep aan tegen de te mijnen opzichte genomen 

beslissing door de Commissie voor Vergoedingspensioenen op  ................... en mij betekend op  ..........................  

Dit beroep wordt ingesteld op administratief-juridische gronden en overeenkomstig Hoofdstuk II, Artikel 

11 van het hierboven vermeld besluit.  

Dit beroep is niet gesteund op overwegingen van medische aard; derhalve verzoek ik uitdrukkelijk dat mijn 

dossier niet opnieuw aan de G.G.D. wordt voorgelegd voor een nieuw geneeskundig onderzoek. 

Gelieve te aanvaarden, Mijnheer de Minister, de oprechte gevoelens mijner waardering en hoogachting. 

Opgesteld de  ............................................  te  ................................  

Naam  .................................................................................................  

Handtekening  ..................................................................................  
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Bijlage G : Geneeskundige verzorging in de burgersector van de Mil die 

een vergoedingspensioen aangevraagd of bekomen heeft 

1. Het is voorgekomen dat Mil door hun mutualiteit op de hoogte werden gebracht dat ze geen 

aanspraak kunnen maken op de tussenkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering indien hen 

een vergoedingspensioen werd toegekend of door hen aangevraagd werd. 

2. Concreet betekent dit dat de mutualiteit de door haar uitbetaalde prestaties van de betrokkene 

Mil terugvorderde of weigerde deze prestaties te betalen. 

3. De argumentatie van de mutualiteiten steunde op artikel 136, § 2, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 Jul 94, 

dat bepaalt dat "de bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor 

de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een 

andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk 

schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het gemeen 

recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de 

rechthebbende recht op het verschil ten laste van de (ziekte- en invaliditeits)verzekering.". 

4. Deze bepaling wordt dus toegepast wanneer de Mil zich kan laten terugbetalen krachtens een andere 

wetgeving dan de ziekte- en invaliditeitsverzekering (zoals bijvoorbeeld in het kader van de 

burgerlijke aansprakelijkheid in geval van een verkeersongeval) of wanneer de bedragen toegekend 

krachtens de andere wetgeving lager zijn dan die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

5. Artikel 5 van de wet van 09 Mar 53, later hernomen als artikel 62 van de wet van 08 Jul 70, ·bepaalt 

dat "de militairen of de rijkswachters, wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit dat zich 

in vredestijd heeft voorgedaan, verkrijgen hun leven lang, op Staatskosten, de genees- en 

artsenijkundige verzorging, de verpleging in een ziekenhuis en de prothese- en andere toestellen 

welke door de ziekten of kwetsuren waarop de pensioenaanvraag berust, noodzakelijk gemaakt 

worden.” Het gaat duidelijk over een levering van zorgen en NIET over een terugbetaling. Daardoor 

is de cumulatieregel voorzien in artikel 136, § 2, van voormelde wet niet van toepassing. 

6. Dit uitgangspunt komt nog duidelijker tot uiting in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 

16 Jun 54 waaruit blijkt dat voormelde verzorging enkel geldt wanneer beroep wordt gedaan op de 

Mil medische diensten (waarvoor de mutualiteiten niets betalen). 

7. Bovendien mag niet beschouwd worden dat het vergoedingspensioen de medische kosten 

voortvloeiend uit een schade dekt omdat de dekking geneeskundige verzorging op een andere basis 

geregeld is. 

8. Daarom was en blijft de interpretatie van de mutualiteiten onjuist en was en blijft hun 

terugbetalingsaanvraag ongegrond. 
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