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ALGEMEENHEDEN 

a.  Doel 

Onderhavig reglement, dat zich tot het geheel van het personeel en de overheden van 

Defensie richt, beoogt te voorzien in alle nodige regels voor het opmaken van verslagen en het 

instellen van onderzoeken naar aanleiding van ongevallen of incidenten, zowel op het Belgisch 

grondgebied als in het buitenland, teneinde de Divisie Geschillen van DGJur (Div LITIG) in 

staat te stellen de opdrachten uit te voeren o.m. toegewezen door het KB van 21 december 

2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot 

vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten (Reg A16, O1). 

Referenties aan wetten, reglementen of richtlijnen die in onderhavig reglement voorkomen 

maken geen aanspraak op volledigheid en zijn niet definitief. Het is inderdaad niet de 

bedoeling een generieke index te leveren van alle bestaande reglementen, richtlijnen en 

voorschriften terzake.  

b.  Toepassing 

Het behoort aan de korpscommandanten en de eenheidscommandanten te waken over de 

toepassing van de onderrichtingen vervat in onderhavig reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/o01.pdf
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c. Boomstructuur 

(1) Onmiddellijk hoger gelegen richtlijn(en) 

NIHIL 

(2) Onmiddellijk lager gelegen richtlijn(en) 

NIHIL 

Zie database richtlijnen 

d. Referenties 

(1) Wetboek van Strafvordering (zie eveneens Reg A1) 

(2) Wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen 

(3) Wetten op de vergoedingspensioenen, gecoördineerd bij besluit van de Regent van 5 

oktober 1948 (SIS G - DGHR-SPS-SOCPENV-001) 

(4) Conventie tussen de Staten die partij zijn bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

nopens de Rechtspositie van hun Krijgsmachten, getekend te Londen op 19 juni 1951 en 

goedgekeurd door de wet van 9 januari 1953 

(5) Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 

beroepsziekten in de overheidssector 

(6) Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

(7) Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen 

(8) Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 

(9) Wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie (Reg 

A16, Z10) 

(10) Wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de Krijgsmacht, de paraatstelling, 

alsook betreffende de periodes en de standen waarin de militair zich bevindt (Reg A16, 

Q1) 

(11) Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk 

(12) Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden 

in dienst van openbare rechtspersonen 

(13) Wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in 

vredestijd alsmede het behoud ervan in oorlogstijd (zie eveneens Reg A1) 

(14) Wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges 

en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de 

afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd (zie eveneens Reg A1) 

(15) Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de 

militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%26+%27VAN%27%26+%27STRAFVORDERING%27&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&rech=9&caller=list&dt=WETBOEK+VAN+STRAFVORDERING+-&dtnum=&ddda=&dddm=&dddj=&ddfa=&ddfm=&dd
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1927051230
http://dghr.mil.intra/reg_doc/sis/n/docs/wetteksten_deel_g.htm
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/DGHR-SPS-SOCPENV-001_N.pdf
http://www.nato.int/docu/fonda/b510619a.htm
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1967070301
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1978070301
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1989112130
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1994041151
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z10.pdf
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z10.pdf
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/q01.pdf
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/q01.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1996080400
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003021034
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003041059
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003041060
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42003A1231(01):NL:HTML
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gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren van de strijdkrachten die ter beschikking van 

de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de 

uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de lidstaten die 

aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden, gedaan te 

Brussel op 17 november 2003 en goedgekeurd door de wet van 24 september 2006 

(16) Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen 

de franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk 

Spanje en het Groothertogdom Luxemburg en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 

november 2004 en aangenomen door de wet van 19 juni 2008. 

(17) KB nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire 

opeisingen 

(18) KB van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp 

aan militairen en de vergoeding van de door hen opgelopen schade (Reg A16, Z11) 

(19) KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid op het gebied van het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk (Codex over het welzijn op het werk) 

(20) KB van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van 

Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten (Reg 

A16, O1) 

(21) KB van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde 

overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2006092453
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2004112234
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2008061954
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1939050330
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z11.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1998032736
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/o01.pdf
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/o01.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2006031633


Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 10 / 87 

 

 

 

EERSTE DEEL : ALGEMENE ONDERRICHTINGEN 

Hoofdstuk 1. Glossarium 

101. Ongeval of incident 

Voor de toepassing van onderhavig reglement verwijst het begrip ongeval of incident naar elke 

gebeurtenis of gedraging die schade veroorzaakt : 

- materiële schade en/of 

- lichamelijke schade (m.i.v. overlijden of beroepsziekte), 

en waarbij de aansprakelijkheid van Defensie of deze van een derde ten aanzien van Defensie 

op het spel staat of zou kunnen worden ingeroepen1. 

102. Personeelslid van Defensie 

Onder personeelslid van Defensie wordt verstaan elk militair of burgerpersoneelslid 

tewerkgesteld door Defensie en beheerd door DGHR. 

103. Derden 

Onder derde wordt verstaan : 

- elke persoon die geen personeelslid van Defensie is; 

- elk personeelslid van Defensie wier persoonlijk belang strijdig is met dat van Defensie. 

 Voorbeelden2 

Het personeelslid van Defensie dat 

- tijdens het privéleven heeft gehandeld (zie par. 107) 

- ingevolge een zware of opzettelijke fout of een bij hem gewoonlijk voorkomende 

lichte fout goederen van Defensie heeft beschadigd (zie par. 105 c.) 

- schade heeft geleden waarvoor de aansprakelijkheid van Defensie op het spel staat 

of zou kunnen worden ingeroepen (zie Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 11) 

- ………………… 

104. In dienst 

Voor de toepassing van onderhavig reglement komt het begrip in dienst overeen met de 

begrippen in werkelijke dienst3 en in actieve dienst4, met uitsluiting van de periodes waarin 

                                                      
1 Er wordt hier ten allen nutte eveneens verwezen naar het begrip arbeidsongeval vervat in Hoofdstuk 4 van 

onderhavig reglement. 
2 Alle voorbeelden in onderhavig reglement worden ten niet exhaustieven titel gegeven. 
3 vervat in de wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de Krijgsmacht, de paraatstelling, alsook 

betreffende de periodes en de standen waarin de militair zich bevindt (Reg A16, Q1), voor wat het militair 

personeel betreft 
4 vervat in het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, voor wat het burgerpersoneel 

betreft 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/q01.pdf
http://www.fedweb.belgium.be/nl/regelgeving/19371002_kb_statuut.jsp
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het personeelslid van Defensie zich bevindt op de arbeidsweg (zie par. 106) of tijdens het 

privéleven (zie par. 107). 

Zie eveneens par. 105. 

105. Door het feit van de dienst 

a. Begrip 

Voor de toepassing van onderhavig reglement betekent het begrip door het feit van de 

dienst1 dat het ongeval of incident een oorzakelijk verband vertoont met de uitoefening 

van een door een hogere overheid bevolen of een door een reglement voorgeschreven 

activiteit2. 

Zie eveneens par. 104. 

b. Inbegrepen of gelijkgestelde activiteiten 

In het begrip door het feit van de dienst zijn – voor de toepassing van onderhavig 

reglement – begrepen : 

(1) sportactiviteiten 

De sportactiviteiten in bevolen dienst en deze bepaald in de specifieke richtlijnen 

m.b.t. sportbeoefening en deelname aan sportwedstrijden 

(2) vakbondsactiviteiten  

De activiteiten van de vakbondsafgevaardigden, wanneer zij worden uitgevoerd in de 

uitoefening van de syndicale prerogatieven 

(3) nevenactiviteiten 

De deelname op vrijwillige basis aan nevenactiviteiten3, mits marsbevel ‘zonder recht 

op vergoeding’ 

 

 

 

 

 

                                                      

1 De begrippen in dienst en door het feit van de dienst hebben niet noodzakelijk identiek dezelfde betekenis als 

gelijkaardige begrippen uit de materie van de arbeidsongevallen en van de vergoedingspensioenen (zie par. 401 en 

par. 402) : 

- begrip in dienst en door de dienst gehanteerd door de Commissies van Vergoedingspensioenen bij de Federale 

Pensioendienst (FPD) met het oog op de toepassing van de wetgeving op de militaire vergoedingspensioenen, 

gecoördineerd bij besluit van de Regent van 5 oktober 1948 (zie SIS G - DGHR-SPS-SOCPENV-001); 

- begrip tijdens en door de uitoefening van het ambt gebruikt in de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie 

van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 

beroepsziekten in de overheidssector. 
2 Zie ook: ACWB-SPS-PRWRK-008 - Behandeling arbeidsongevallen 
3 Nevenactiviteiten zijn activiteiten die niet onder de hoofdactiviteiten (operaties en trainingen) van Defensie vallen, 

volgens de definitie van BIP A-016–24. 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/sis/n/docs/wetteksten_deel_g.htm
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/DGHR-SPS-SOCPENV-001_N.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1967070301
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSWB/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/SPS-%20Arbeidsongevallen%20Nl.doc
http://dghr.mil.intra/reg_doc/bip/n/data/a/a016.pdf


Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 12 / 87 

 

 

 

 Voorbeelden 

Deelname op vrijwillige basis aan 

- activiteiten met vaderlandslievend of openbaar karakter 

- bepaalde sport- of publicrelationsactiviteiten die niet als militaire 

trainingsactiviteit worden beschouwd 

- ………………… 

Zie eveneens par. 1602 b. 

(4) pauzes 

De normale pauzes en dienstonderbrekingen1 om de maaltijden te gebruiken  

(5) verplaatsingen voor de behoeften van de dienst 

De verplaatsingen tussen de woon-/verblijfplaats en om het even welke plaats 

waarnaar het personeelslid van Defensie zich dient te begeven krachtens bijzondere 

orders voor de behoeften van de dienst 

 Voorbeelden 

- bezoek aan Militair Hospitaal voor onderzoek of behandeling 

- bezoek aan een andere eenheid voor het volgen of het geven van lessen 

- deelname aan een vergadering of een opleiding 

- ………………… 

c. Uitsluitingen 

Wordt niet beschouwd als zijnde overkomen door het feit van de dienst, een ongeval of 

incident waarvan de oorzaak in hoofde van het personeelslid van Defensie te wijten is aan 

hetzij een : 

- zware fout, 

- opzettelijke fout, 

- bij betrokkene gewoonlijk voorkomende lichte fout. 

 Voorbeelden 

- dronkenschap aan het stuur 

- gebruiksdiefstal 

- ………………… 

Zie eveneens Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 11. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 cfr. interpretatie van deze begrippen door de vaste rechtspraak 
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106. Op de arbeidsweg 

Het begrip op de arbeidsweg omvat het normale traject dat een personeelslid van Defensie 

aflegt om zich van zijn woon-/verblijfplaats of de plaats waar hij de maaltijden gebruikt te 

begeven naar de plaats van het werk en omgekeerd. 

De plaats van het werk is de plaats van uitoefening van de dienst, d.i. een prestatie die het 

personeelslid van Defensie verricht op bevel van een bevoegde overheid of in toepassing van 

een wettelijke of reglementaire bepaling. 

Het begrip normale traject1 sluit elke vrijwillige grote omweg of overdreven lange 

onderbreking zonder voldoende of wettige reden uit. 

 Voorbeelden 

Is te beschouwen als normale traject: 

- omweg ingevolge carpooling 

- omweg om de kinderen naar crèche of school te brengen 

- ………………… 

 Opmerking 

Wanneer het personeelslid van Defensie zich krachtens bijzondere orders voor de 

behoeften van de dienst naar een andere dan de plaats van het werk begeeft, bevindt hij 

zich in dienst (zie par. 104); een ongeval of incident tijdens deze verplaatsing dient te 

worden beschouwd als zijnde overkomen door het feit van de dienst (zie par. 105). 

107. Tijdens het privéleven 

a. Begrip 

Het begrip tijdens het privéleven omvat de verloven, afwezigheden om 

gezondheidsredenen, dienstfaciliteiten of –vrijstellingen en andere reglementaire 

afwezigheden, met uitsluiting van de periode op de arbeidsweg. 

b. Uitzonderingen 

In bepaalde omstandigheden kan deze situatie wijzigen. 

 Voorbeelden 

Het personeelslid bevindt zich niet meer tijdens het privéleven  wanneer hij 

- zijn weekend onderbreekt om te komen werken op bevel van zijn oversten 

- een aangetekende brief van Defensie op het postkantoor afhaalt 

- zich, in verlof om gezondheidsredenen, begeeft naar de eenheid om er dringende 

administratieve formaliteiten te vervullen, of naar het Militair Hospitaal (HCB KA) 

of het burgermilieu (wegens doorverwijzing) voor consultatie 

- zich begeeft naar allerhande statutaire commissies 

- ………………… 

                                                      
1 cfr. interpretatie van dit begrip door de vaste rechtspraak 
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108. Internationale verdragen 

a. NATO-SOFA 

Onder NATO-SOFA wordt verstaan: de Conventie tussen de Staten die partij zijn bij de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie nopens de Rechtspositie van hun Krijgsmachten, 

getekend te Londen op 19 juni 1951 en goedgekeurd door de wet van 9 januari 1953. 

Zie hierover de specifieke richtlijnen m.b.t. het Noord-Atlantisch Verdrag1. 

b. EU-SOFA 

Onder EU-SOFA wordt verstaan: het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie 

betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de 

instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren van de 

strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het 

kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, 

van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het 

burgerpersoneel van de lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in 

dit kader op te treden, gedaan te Brussel op 17 november 2003 en goedgekeurd door de 

wet van 24 september 2006. 

c. Eurokorps 

Onder Verdrag Eurokorps wordt verstaan: het Verdrag betreffende het Eurokorps en de 

rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de franse Republiek, de Bondsrepubliek 

Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg 

en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 en aangenomen door de wet 

van 19 juni 2008. 

 

                                                      
1 Zie AO-J/701 - Noord-Atlantisch Verdrag – Algemene regelingen 

http://www.nato.int/docu/fonda/b510619a.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42003A1231(01):NL:HTML
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2006092453
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2004112234
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2008061954
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2008061954
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Hoofdstuk 2. Administratief dossier 

201. Spoedeisende maatregelen 

Elke ernstige gebeurtenis – overlijden, ernstig ongeval of incident (zware materiële schade 

en/of kwetsuren) - dient onmiddellijk te worden gemeld, overeenkomstig de specifieke 

richtlijnen m.b.t. de kennisgeving en beheersing van ernstige gebeurtenissen die gevolgen 

hebben voor het departement van Defensie1. 

202. Algemeen 

a. Verslag of volledig onderzoek 

Elk ongeval of incident waarbij Defensie betrokken is dient onmiddellijk na de feiten het 

voorwerp uit te maken van een administratief dossier : 

- hetzij een verslag dat de feiten meer of minder gedetailleerd2 relateert (bijlage A), 

- hetzij een volledig onderzoek (bijlage B). 

Er wordt verwezen naar par. 203 a. en naar par. 204 a. om te weten of het administratief 

dossier een verslag dan wel een volledig onderzoek  dient te zijn. 

b. Bevoegde overheid 

Het administratief dossier wordt samengesteld door toedoen van de eenheidscommandant: 

- onder wiens bevel hetzij de veroorzaker hetzij het slachtoffer van het ongeval of 

incident staat; 

- die verantwoordelijk is voor de bewaking van de roerende of onroerende goederen die 

werden vernield of beschadigd of die schade hebben veroorzaakt; 

- in de installaties waarvan een ongeval of incident is voorgevallen, wanneer het 

slachtoffer een derde (in de eerste betekenis van het begrip – zie par. 103) is.  

Indien de personeelsleden van Defensie die bij een ongeval of incident betrokken zijn 

toebehoren aan verschillende eenheden, moet in principe elke betrokken 

eenheidscommandant overgaan tot het opmaken van een verslag of het instellen van een 

volledig onderzoek. Zij kunnen evenwel overeenkomen dat slechts één enkel verslag wordt 

opgemaakt of één enkel onderzoek wordt ingesteld. 

Zie eveneens par. 1001 c. 

                                                      
1 Zie AO-J/269 - Kennisgeving en beheersing van ernstige gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het 

departement van Defensie 
2 Het verslag zal meer of minder gedetailleerd zijn naargelang het ongeval of incident aanleiding kan geven tot 

verwikkelingen (eventuele toepassing op het slachtoffer van de wetten inzake vergoedingspensioenen (zie par. 

401), verdediging voor de rechtbank, gemeenrechtelijke schadevordering, enz.). 
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203. Verslag 

a. Wanneer een verslag opmaken? 

(1) Wanneer het een minder ernstig ongeval of incident betreft 

- hetzij overkomen binnen of veroorzaakt door installaties van Defensie; 

- hetzij waarbij één of meer personeelsleden van Defensie in dienst betrokken zijn, 

en dat aan geen enkele van de onder par. 204 a. vermelde voorwaarden beantwoordt 

om een volledig onderzoek in te stellen. 

(2) Wanneer een militair personeelslid van Defensie slachtoffer is van een 

- ongeval of incident overkomen op de arbeidsweg (zie par. 106), mits dit lichamelijke 

schade heeft veroorzaakt; 

- ongeval of incident overkomen tijdens het privéleven (zie par. 107), mits: 

- dit lichamelijke schade heeft veroorzaakt én  

- de aansprakelijkheid van een derde (zie par. 103) minstens gedeeltelijk 

betrokken kan zijn (zie ook par. 203 c.). 

 Opmerking 

Wanneer een burgerpersoneelslid van Defensie slachtoffer is van een 

(1) ongeval of incident op de arbeidsweg, dient geen dergelijk verslag te worden 

opgemaakt. 

In dat geval dient een aangifte van arbeidsongeval te gebeuren in toepassing 

van de wetgeving op de arbeidsongevallen in de overheidssector (zie par. 402). 

(2) ongeval of incident overkomen tijdens het privéleven waarvoor een derde (zie 

par. 103) minstens gedeeltelijk aansprakelijk kan zijn, dient dit aan Div LITIG 

te worden gesignaleerd door een eenvoudige verklaring (uiteenzetting van de 

feitelijke omstandigheden)1 (zie ook par. 203 c.). 

b. Procedure 

Het verslag wordt opgemaakt door de eenheidscommandant, onder de verantwoordelijkheid 

van de korpscommandant. 

                                                      
1 Dit is vereist met het oog op een eventuele terugvordering door Div LITIG van de kosten van Defensie lastens de 

aansprakelijke derden.  

Zowel voor haar militaire als voor haar burgerpersoneelsleden beschikt Defensie inderdaad over een wettelijke 

subrogatie krachtens art. 99 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van 

Defensie (Reg A16, Z10) ten laste van de aansprakelijke derden: deze subrogatie laat haar toe eventueel de kosten 

betaald ten bate van een personeelslid van Defensie (o.m. wedden en vergoedingen tijdens de periode van 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, medische kosten die hen zouden zijn terugbetaald) terug 

te vorderen lastens de aansprakelijke derden.  

Deze wettelijke subrogatie is eveneens toepasselijk ingeval van een ongeval of incident overkomen tijdens het 

privéleven (zie par. 107). 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z10.pdf
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c. Inhoud van het verslag 

Het administratief dossier moet, in geval van verslag (bijlage A), minimaal volgende 

gegevens bevatten : 

(1) uiteenzetting van de feiten, met inbegrip van de dienstomstandigheden (zie 4), met 

juiste aanduiding van de plaats waar het heeft plaatsgehad, datum en uur van de 

feiten, beknopte omschrijving van de (vastgestelde en vermoedelijke) feitelijke 

omstandigheden; 

(2) volledige identiteit van elk betrokken personeelslid van Defensie; 

(3) vaststelling en raming van de schade; 

Zie in dit verband Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7. 

In geval van lichamelijke schade van het personeelslid van Defensie: 

- plaats en vermoedelijke duur van de eventuele hospitalisatie; 

- vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid; 

- geneeskundig getuigschrift dat de arbeidsongeschiktheid staaft; 

- vermoedelijke datum van de werkhervatting; 

- geneeskundig getuigschrift dat de werkhervatting bevestigt, indien mogelijk. 

Zie in dit verband ook Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 7. 

(4) beschrijving, door de hiërarchische meerdere, van de dienstomstandigheden en advies 

in verband met de diensttoestand van elk betrokken personeelslid van Defensie op het 

ogenblik van de feiten (zie Hoofdstuk 3), met, in voorkomend geval, een nauwkeurige 

motivering van de elementen die hebben geleid tot dit advies; 

(5) opmerkingen van de eenheidscommandant (en eventueel van de korpscommandant) 

i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van en verantwoordelijkheden voor het ongeval of 

incident, eraan toevoegend of de vermoedelijke oorzaken al dan niet onafhankelijk zijn 

van de wil van het betrokken personeelslid van Defensie (zie Hoofdstuk 5); 

(6) verklaring van kennisname van elk rechtstreeks betrokken personeelslid van Defensie 

(zie par. 205 a. (3)). 

 Opmerking 

Voor een ongeval of incident waarvoor de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid 

van een derde (zie par. 103) minstens gedeeltelijk kan betrokken zijn dienen volgende 

gegevens eveneens zo vlug mogelijk te worden meegedeeld1 : 

- volledige identiteit en adres van de betrokken derde(n); 

- referenties van de eventuele verzekeringsmaatschappijen die vermoedelijk 

tussenkomen (benaming, adres, polisnummer); 

- referenties van de verbaliserende overheden, indien zij tussenbeide dienden te 

komen. 

 

                                                      
1 Dit is belangrijk met het oog op een eventuele terugvordering door Div LITIG van de kosten van Defensie 

lastens de aansprakelijke derden.  
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204. Volledig onderzoek 

a. Wanneer een volledig onderzoek instellen? 

Wanneer het een ongeval of incident betreft 

- ofwel overkomen binnen of veroorzaakt door installaties van Defensie, 

- ofwel waarbij één of meer personeelsleden van Defensie in de uitoefening van hun 

functies betrokken zijn,  

dat 

- hetzij uitzonderlijk van aard is of aanleiding heeft gegeven tot ernstige lichamelijke 

schade of belangrijke materiële schade; 

- hetzij van die aard is dat er een derde in betrokken is (zie par. 103); 

- hetzij als verkeersongeval (zie par. 1001 b.) kan worden gekwalificeerd. 

b. Procedure 

Zodra de eenheidscommandant van een ongeval of incident op de hoogte is gebracht, stelt 

hij een uiteenzetting van de feiten op, eventueel met een schets ter staving. Hij zal het 

dossier samenstellen, onder de verantwoordelijkheid van de korpscommandant. 

Indien nodig zal een administratieve onderzoekscommissie (samengesteld uit een 

voorzitter, een lid en een secretaris) worden aangeduid, die ermee wordt belast het 

onderzoek tot een goed einde te brengen, zonder dat dit de onderzoekswerkzaamheden in 

het kader van de welzijnswetgeving (zie Hoofdstuk 4) mag vertragen.  

 Opmerking 

Een onderzoekscommissie is niet nodig wanneer het ongeval of incident slechts 

materiële schade heeft veroorzaakt waarvan het bedrag op het eerste gezicht 1.500 

EUR, excl. BTW, niet overschrijdt. 

c. Inhoud van het volledig onderzoek 

Het is absoluut noodzakelijk dat het administratief dossier zorgvuldig, in de opgelegde 

vorm en overeenkomstig de opgelegde procedure, wordt samengesteld. Het mag geen 

enkele vermelding bevatten die niet met de werkelijkheid strookt en er mag geen enkel 

stuk uit worden weggenomen1. 

Het administratief dossier moet, in geval van volledig onderzoek (bijlage B), minimaal2 

volgende gegevens bevatten : 

                                                      
1 In een groot aantal gevallen immers vormt dit (administratief) onderzoek de basis voor het gerechtelijk onderzoek, 

d.i. het onderzoek dat door de gerechtelijke overheden wordt ingesteld. 
2 Het onderzoek dient inderdaad Div LITIG toe te laten  

- de diensttoestand van het betrokken personeelslid van Defensie te bepalen; 

- de fout te kwalificeren in functie van de omstandigheden; 

- tot de vaststelling en raming van de schade over te gaan; 

- de eventueel benadeelde derden schadeloos te stellen. 
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(1) uiteenzetting van de feiten, met inbegrip van de dienstomstandigheden (zie 8), met 

juiste aanduiding van de plaats waar de feiten hebben plaatsgehad, datum en uur van 

de feiten, omschrijving van de (vastgestelde en vermoedelijke) feitelijke 

omstandigheden, en met een schets ter staving telkens als dit nuttig is; 

(2) volledige identiteit van alle betrokken personen (personeelsleden van Defensie en 

derden); indien een derde betrokken is: diens volledige identiteit en adres; 

(3) vaststelling en raming van de materiële en/of lichamelijke schade; 

Zie in dit verband Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7. 

In geval van lichamelijke schade, voor elk slachtoffer: 

- plaats en vermoedelijke duur van de eventuele hospitalisatie; 

- vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid; 

- geneeskundig getuigschrift dat de arbeidsongeschiktheid staaft; 

- vermoedelijke datum van de werkhervatting; 

- geneeskundig getuigschrift dat de werkhervatting bevestigt, indien mogelijk. 

Zie in dit verband ook Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 7. 

(4) referenties van de verzekeringsmaatschappijen die vermoedelijk kunnen tussenkomen 

(benaming, adres, polisnummer); 

(5) referenties van de verbaliserende overheden, indien deze tussenbeide dienden te 

komen; 

(6) gedateerde en ondertekende verklaringen van veroorzaker, slachtoffer en getuigen 

van de feiten met vermelding van de plaats waar zij werden afgenomen; 

  Opmerkingen 

- Van elke weigering om te ondertekenen wordt akte genomen. 

- Personen die niet tot Defensie behoren, kunnen niet worden verplicht in het 

kader van een administratief onderzoek te getuigen. Mocht hun getuigenis 

nuttig blijken, dan dient hen een schriftelijke verklaring te worden gevraagd, 

die bij het administratief dossier zal worden gevoegd. 

(7) eventueel voorschriften uit wetten en politiereglementen die op Defensie van 

toepassing zijn, evenals richtlijnen en reglementen uitgaande van Defensie die werden 

overtreden en waarmee bij de vaststelling van de verantwoordelijkheden rekening 

moet worden gehouden; 

(8) beschrijving, door de hiërarchische meerdere, van de dienstomstandigheden en advies 

in verband met de diensttoestand van elk betrokken personeelslid van Defensie op het 

ogenblik van de feiten (zie Hoofdstuk 3), met, in voorkomend geval, een nauwkeurige 

motivering van de elementen die hebben geleid tot dit advies; 

(9) opmerkingen van de eenheidscommandant (en eventueel van de onderzoekscommissie 

en van de korpscommandant) i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van en 

verantwoordelijkheden voor het ongeval of incident, eraan toevoegend of de 

vermoedelijke oorzaken al dan niet onafhankelijk zijn van de wil van het betrokken 

personeelslid van Defensie (zie Hoofdstuk 5); 

(10) verklaring van kennisname van elk rechtstreeks betrokken personeelslid van Defensie 

(zie par. 205 a. (3)). 
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205. Verzending 

a. Bestemmelingen 

(1) Div LITIG 

Eén (enkel) exemplaar van het administratief dossier (verslag of volledig onderzoek), 

dat de originele documenten bevat, dient naar Div LITIG te worden gezonden. 

(2) Bevoegde gerechtelijke overheid1 

Een exemplaar van het administratief dossier (verslag of volledig onderzoek) (zonder 

de opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van en verantwoordelijkheden voor 

het ongeval of incident2) dient, afhankelijk van de aard van het misdrijf (nl. slechts 

wanneer het ongeval of incident een misdaad of wanbedrijf uitmaakt in de zin van het 

Strafwetboek3), door de korpscommandant rechtstreeks aan de bevoegde 

gerechtelijke overheid te worden gericht. 

In geval van twijfel over de aard van het misdrijf is het wenselijk alleszins de 

bevoegde gerechtelijke overheid te verwittigen. 

Bij een verkeersongeval dient een exemplaar van het administratief dossier (verslag 

of volledig onderzoek) systematisch4 aan de bevoegde gerechtelijke overheid te 

worden toegezonden (zie par. 1002). 

Onder bevoegde gerechtelijke overheid verstaat men : 

- voor misdrijven gepleegd in België, de Procureur des Konings van het gerechtelijk 

arrondissement van de plaats waar het misdrijf werd gepleegd; 

- voor misdrijven gepleegd in het buitenland, de federale Procureur. 

 Opmerking 

In het administratief dossier dient melding te worden gemaakt van de eventuele 

verzending van een exemplaar aan de bevoegde gerechtelijke overheid. 

(3) Rechtstreeks betrokken personeelsleden 

i. De eenheidscommandant of de voorzitter van de onderzoekscommissie (zie par. 

204 b.) zal, onder de verantwoordelijkheid van de korpscommandant, de 

                                                      
1 Nuttige referenties: 

- Reg A1 - Onderrichting over de Gerechtelijke Dienst 

- Nota CHOD 2003 07809 van 10 december 2003: onderrichtingen m.b.t. de afschaffing van de militaire 

rechtscolleges in vredestijd. 

- SOP Ops N° 15.12 van 01 Mar 07 : Kennisname misdrijf tijdens een buitenlandse zending. 
2 Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken en verantwoordelijkheden (zie par. 203 c. (5) en par. 204 c. (9)) 

mogen slechts aan de bevoegde gerechtelijke overheid worden medegedeeld, als die er uitdrukkelijk om verzoekt 

(zie par. 1002). 
3 Elk personeelslid van Defensie is ertoe gehouden, ongeacht zijn graad, in dezelfde mate als elke persoon die 

bekleed is met een deel van het openbaar gezag, alle inlichtingen in zijn bezit betreffende het plegen van een 

misdaad of een wanbedrijf, waarvan hij in de uitoefening van zijn functies kennis krijgt, mee te delen aan de 

bevoegde gerechtelijke overheid, overeenkomstig art. 29 van het Wetboek van Strafvordering.  

Zie de definities van misdaad en wanbedrijf in par. 303 van het Reg A1. 
4 d.w.z. zelfs wanneer de politie niet ter plaatse is geweest of proces-verbaal heeft opgesteld, en ongeacht de aard 

van het misdrijf 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&sql=dt+contains++%27WETBOEK%27%26+%27VAN%27%26+%27STRAFVORDERING%27&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&rech=9&caller=list&dt=WETBOEK+VAN+STRAFVORDERING+-&dtnum=&ddda=&dddm=&dddj=&ddfa=&ddfm=&dd
http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp


Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 21 / 87 

 

 

rechtstreeks betrokken personeelsleden van Defensie ervan op de hoogte brengen 

dat het hen vrijstaat, gebruikmakend van de verklaring van kennisname in bijlage H, 

op hun verzoek, een kopie te bekomen van het proces-verbaal van het verhoor of de 

verhoren die plaatsvonden in het kader van het onderzoek. 

ii. Op dezelfde wijze zullen de rechtstreeks betrokken personeelsleden van Defensie 

ervan op de hoogte gebracht worden dat het hen vrijstaat, overeenkomstig de 

wetgeving op de openbaarheid van bestuur1, een kopie te bekomen van het 

administratief dossier (verslag of volledig onderzoek) dat werd samengesteld 

ingevolge de feiten die hen betreffen. 

b. Termijnen 

(1) Het verslag moet binnen 15 dagen na de feiten aan Div LITIG worden toegezonden. 

(2) Het volledig onderzoek moet binnen 30 dagen na de feiten aan Div LITIG worden 

toegezonden2. 

 Opmerkingen 

(1) Indien het niet mogelijk is sommige stukken binnen de vereiste termijn op te 

maken, of wanneer sommige stukken van het administratief dossier nog ontbreken, 

dienen alvast de reeds verzamelde stukken aan Div LITIG te worden toegezonden, 

waarna de ontbrekende stukken zo spoedig mogelijk moeten volgen. 

(2) Elke vertraging moet naar behoren worden verantwoord en zal desgevallend door 

Div LITIG aan de bevoegde autoriteit worden gesignaleerd. 

                                                      
1 Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 
2 Het is zeer belangrijk deze termijnen te respecteren, teneinde de onderscheiden belangen die met dossiers inzake 

ongevallen of incidenten gemoeid zijn zo goed mogelijk te behartigen en de schade maximaal te beperken. 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1994041151
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Hoofdstuk 3. Diensttoestand 

301. Advies 

Voor elk personeelslid van Defensie betrokken bij een ongeval of incident dient de 

hiërarchische meerdere, in het verslag of het volledig onderzoek, op duidelijke en 

nauwkeurige wijze een beschrijving te geven van de dienstomstandigheden en een advies in 

verband met de diensttoestand (zie par. 203 c. (4) en par. 204 c. (8)), in voorkomend geval 

behoorlijk gemotiveerd. 

Zie bijlage A, bijlage B en bijlage G. 

De diensttoestand kan één van de volgende zijn : 

- in dienst en door het feit van de dienst; 

- in dienst maar niet door het feit van de dienst; 

- op de arbeidsweg; 

- tijdens het privéleven. 

Deze begrippen dienen te worden begrepen zoals gedefinieerd in par. 104, par. 105, par. 106 

en par. 107. 

Zie eveneens Hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4. Militaire vergoedingspensioenen en arbeidsongevallen van het 

burgerpersoneel 

401. Militaire vergoedingspensioenen 

a. Principe 

Los van de onderrichtingen vervat in onderhavig reglement kan het militair personeelslid 

van Defensie dat het slachtoffer is van lichamelijke schade opgelopen in dienst en door de 

dienst bij de Federale Pensioendienst (FPD) een aanvraag tot het bekomen van een 

vergoedingspensioen indienen, in toepassing van de samengeordende wetten op de militaire 

vergoedingspensioenen1. 

Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke richtlijnen m.b.t. de toepassing van deze 

wetgeving2. 

 Opmerking 

Met het oog op de toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen wordt de 

arbeidsweg, zoals gedefinieerd in par 106, gelijkgesteld met de uitoefening van een 

door een hogere overheid bevolen of door een reglement voorgeschreven activiteit. 

b. Bevoegde instanties 

De Commissies van Vergoedingspensioenen bij de Federale Pensioendienst (FPD) zijn de 

enige bevoegde instanties3 om te bepalen of een schadelijk feit zich heeft voorgedaan in 

dienst en door de dienst 4 en of er bijgevolg (al dan niet) recht op een vergoedingspensioen 

bestaat. 

                                                      
1 gecoördineerd bij besluit van de Regent van 5 oktober 1948 (zie SIS G) 
2 Zie DGHR-SPS-SOCPENV-001 
3 Het zijn de Commissies van Vergoedingspensioenen die zich op een definitieve en onafhankelijke wijze uitspreken 

over de vraag 

- of een verwonding of ongeschiktheid werd opgelopen in dienst en door de dienst, 

- of de eventuele fout begaan door de militair van dien aard is dat het verband met de uitoefening van de dienst 

wordt verbroken. 
4 Het begrip in dienst en door de dienst dat door de Commissies van Vergoedingspensioenen met het oog op de 

toepassing van de wetgeving op de militaire vergoedingspensioenen wordt gehanteerd, is niet noodzakelijk 

identiek aan de begrippen in dienst (zie par. 104) en door het feit van de dienst (zie par. 105) zoals die worden 

gehanteerd door Div LITIG met het oog op de toepassing van onderhavig reglement. 

http://www.ap.fgov.be/
http://dghr.mil.intra/reg_doc/sis/n/docs/wetteksten_deel_g.htm
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/DGHR-SPS-SOCPENV-001_N.pdf
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c. Preventie1 

Voordat het administratief dossier betreffende een arbeidsongeval naar Div LITIG wordt 

gezonden, moet het door de lokale preventieadviseur voor gezien worden getekend2.  

De procedures van kennisgeving aan de arbeidsinspectie en van preventieanalyse dienen te 

worden gerespecteerd. 

Er wordt verwezen naar de richtlijnen terzake3. 

402. Arbeidsongevallen van het burgerpersoneel 

a. Principe 

Los van de onderrichtingen vervat in onderhavig reglement kan het burgerpersoneelslid van 

Defensie, wanneer het meent slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op 

de weg naar en van het werk, de toepassing betrachten van de wetgeving op de 

arbeidsongevallen in de overheidssector4. 

Er wordt dan ook verwezen naar de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de toepassing van deze 

wetgeving5. 

b. Bevoegde instanties 

(1) De beslissingen inzake de kwalificatie6 en de erkenning van het arbeidsongeval op 

basis van deze wetgeving behoren tot de bevoegdheid van DGJur. De aanvragen 

hiertoe dienen zo vlug mogelijk te worden ingediend bij Div LITIG, door middel van de 

formulieren van aangifte van arbeidsongeval (model A en B) of van beroepsziekte (MP1 

en MP2). 

(2) Het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) bij de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wordt van deze beslissing op de hoogte 

gebracht door Div LITIG en neemt alle beslissingen m.b.t. het ten laste nemen van de 

medische kosten en m.b.t. de vaststelling van een eventuele bestendige 

werkonbekwaamheid in oorzakelijk verband met het ongeval na medisch onderzoek of 

medische expertise. 

                                                      
1 Ten allen nutte zij in het kader van de preventie verwezen naar de definitie van een arbeidsongeval in de Wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk : ‘ernstig arbeidsongeval 

: een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek 

vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden. De Koning 

bepaalt de criteria op basis waaraan het arbeidsongeval als ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd.’ 
2 teneinde te kunnen nagaan of de meldingsprocedure in het kader van de welzijnswetgeving gerespecteerd werd. 
3 Zie ACWB-SPS-PRWRK-008 - Behandeling arbeidsongevallen 
4 wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 

op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
5 Zie KB van 13 april 2008 tot wijziging van het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de 

ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen  
6 Het begrip tijdens en door de uitoefening van het ambt dat in de wetgeving op de arbeidsongevallen in de 

overheidssector wordt gehanteerd is niet noodzakelijk identiek aan de begrippen in dienst (zie par. 104) en door 

het feit van de dienst (zie par. 105) zoals die worden gehanteerd door Div LITIG met het oog op de toepassing van 

onderhavig reglement. 

http://medex.fgov.be/
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1996080400
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1996080400
http://edir.mil.intra/EDIR-N/Documents/1.%20Nieuwe%20documenten/06%20ACOS%20WB/Richtlijnen/SPS/SPS-%20Arbeidsongevallen%20Nl.doc
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1967070301
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2008041330
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1999041962
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(3) MEDEX is eveneens uitsluitend bevoegd inzake de kwalificatie en de erkenning van 

beroepsziekten. 

(4) In geval van erkende bestendige werkonbekwaamheid wordt een rente, berekend door 

Div LITIG, uitgekeerd door de Federale Pensioendienst (FPD). 

c. Preventie1 

Het formulier van aangifte van arbeidsongeval (model A) dient door de preventieadviseur 

te worden gezien. 

                                                      
1 Ten allen nutte zij in het kader van de preventie verwezen naar de definitie van een arbeidsongeval in de Wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk : ‘ernstig arbeidsongeval 

: een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek 

vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden. De Koning 

bepaalt de criteria op basis waaraan het arbeidsongeval als ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd.’ 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1996080400
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1996080400
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Hoofdstuk 5. Burgerlijke aansprakelijkheid 

501. Aansprakelijkheid van Defensie 

Defensie is, als werkgever, burgerlijk aansprakelijk voor schade die door een personeelslid 

van Defensie in de uitoefening van diens functies (in dienst en door het feit van de dienst - 

zie par. 104 en par. 105) werd berokkend aan derden (zie par. 103). 

Defensie is daarentegen niet aansprakelijk voor schade berokkend door een personeelslid van 

Defensie : 

- ingevolge een ongeval op de arbeidsweg (zie par. 106); 

- tijdens het privéleven (zie par. 107); 

- niet door het feit van de dienst (zie par. 105 c.). 

Zie eveneens par. 1101 (verkeersongeval). 

502. Persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel van Defensie 

a. Militair personeel 

Een militair personeelslid van Defensie kan als persoonlijk burgerlijk aansprakelijk worden 

aanzien1 wanneer hij één van volgende fouten heeft begaan : 

- zware fout; 

- opzettelijke fout; 

- bij hem gewoonlijk voorkomende lichte fout. 

b. Burgerpersoneel 

(1) statutair personeel 

Een personeelslid in dienst van openbare rechtspersonen is bij de uitoefening van zijn 

dienst enkel persoonlijk burgerlijk aansprakelijk2 voor zijn: 

- zware schuld; 

- bedrog; 

- lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

(2) contractueel personeel 

Een contractueel personeelslid is bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 

eveneens enkel persoonlijk burgerlijk aansprakelijk3 voor zijn: 

- zware schuld; 

- bedrog; 

- lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

                                                      
1 art. 92 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie (Reg A16, Z10) 
2 art. 2 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van 

openbare rechtspersonen 
3 art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z10.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003021034
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1978070301
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c. Regresvordering 

Indien de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een personeelslid van Defensie 

betrokken is, is Div LITIG bevoegd de schade berokkend aan: 

- een derde (in de eerste betekenis van het begrip – zie par. 103) 

- een ander personeelslid 

- Defensie 

desgevallend – in functie van de kwalificatie van de fout op burgerrechtelijke basis - van 

het personeelslid terug te vorderen1, nadat aanvankelijk de vergoeding van de schade door 

Defensie ten laste werd genomen. 

Voor de kwalificatie van de fout op burgerrechtelijke basis (zie par. 502 a. en par. 502 b.), 

is uitsluitend Div LITIG bevoegd2 (en in geval van betwisting de rechtbanken). 

Deze bevoegdheid geldt onverminderd de uitsluitende bevoegdheid van het parket en de 

strafrechter om te oordelen over de strafrechtelijke aansprakelijkheid (zie par. 1201). 

Zie eveneens Hoofdstuk 11. 

                                                      
1 Deze regresvordering wordt uitgevoerd (op basis van een wettelijke subrogatie) overeenkomstig 

- art. 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie (Reg A16, Z10), 

voor wat het militair personeel betreft; 

- art. 5 van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst 

van openbare rechtspersonen, voor wat het statutair burgerpersoneel betreft; 

- art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor wat het contractueel 

burgerpersoneel betreft; 

en hun uitvoeringsbesluiten (wat betreft verweermiddelen van betrokkene, aanbod tot dading, eventuele 

rechtsvordering); 

Ingevolge deze bepalingen kan toepassing worden gemaakt van art. 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende 

de bescherming van het loon der werknemers. 
2 Tot dit doel dient in de inhoud van het verslag (zie par. 203 c. (5)) en van het volledig onderzoek (zie par. 204 c. 

(9)) toegevoegd of de vermoedelijke oorzaken al dan niet onafhankelijk zijn van de wil van het betrokken 

personeelslid van Defensie. 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/a16/docs/z10.pdf
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003021034
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1978070301
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1965041204
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Hoofdstuk 6. Materiële schade (schade aan goederen) 

601. Tegensprekelijke expertise 

a. Proces-verbaal 

Er moet zo vlug mogelijk na vaststelling van de schade een tegensprekelijke expertise - d.i. 

een tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade1 - worden georganiseerd en een 

proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade (bijlage C) 

worden opgemaakt in geval van : 

- schade door derden (zie par. 103) veroorzaakt aan goederen van Defensie; 

- schade veroorzaakt aan goederen van derden, indien de aansprakelijkheid van Defensie 

op het spel staat of zou kunnen worden ingeroepen (zie par. 501). 

b. Uitnodiging tot de expertise 

De derde wordt binnen drie werkdagen na vaststelling van de schade, per aangetekende 

brief, in zijn eigen taal, uitgenodigd om persoonlijk of bij middel van een mandataris 

aanwezig te zijn bij de expertise en de opmaak van het proces-verbaal.  

 Opmerkingen 

(1) Voor schade aan motorvoertuigen is het uitnodigen van de derden een taak van de 

door Div LITIG aangeduide expert voertuigen (Expt Vtg) 

(zie par. 604 b.).  

Voor schade aan infrastuctuur en domeingoederen is het uitnodigen van de derden 

een taak van de door CC Infra aangeduide militair expert infrastructuur (Mil Expt 

Infra) 

(zie par. 602 b.). 

(2) Wanneer de derde 

- weigert zijn goed door een Expt Vtg  of Mil Expt Infra te laten onderzoeken, 

- verzaakt aan enigerlei schadeloosstelling (ongeacht of hij al dan niet effectief 

schade geleden heeft), 

moet hiervan akte worden genomen en, in voorkomend geval, een proces-verbaal van 

tekortkoming worden opgemaakt. 

 

(3)  Indien de identiteit van de derde niet gekend is, dient op eenzijdige wijze door de 

Mil Expt Infra of Expt Vtg het proces-verbaal worden ingevuld teneinde de omvang 

van de schade formeel vast te leggen. 

 

(4)  Indien bij een verkeersongeval sprake is van mogelijke regresvordering (zie par. 

1102 b.) tegen de bestuurder (militair of burgerpersoneelslid van Defensie) van het 

voertuig toebehorend aan Defensie, dient deze eveneens te worden uitgenodigd 

                                                      
1 tegensprekelijk: d.w.z. vaststelling en raming van de schade in het bijzijn en met het schriftelijk akkoord van de 

tegenpartij bij wijze van een handtekening 
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voor de tegensprekelijke expertise overeenkomstig de onderrichtingen van par. 

1102 c.. 

c. Bewaringsclausule 

Ongeacht de grootte van de schade dient het proces-verbaal van tegensprekelijke 

vaststelling en raming van de schade uitdrukkelijk volgende vermelding te bevatten : 

"De tussenkomst van de expert van Defensie heeft een louter bewarend karakter; er 

mag niets uit worden afgeleid ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Staat, noch 

van de aanvaarding van de in het proces-verbaal voorkomende ramingen, daar de 

Minister van Defensie zich de beslissing over deze twee punten voorbehoudt." 

602. Roerende of onroerende goederen 

In geval van schade aan roerende of onroerende goederen moet de eenheidscommandant die 

overeenkomstig de onderrichtingen van par. 202 b. met het volledig onderzoek belast is, de 

expertise of vaststelling en raming van de schade aan deze goederen laten uitvoeren. Voor de 

modaliteiten hiervan wordt verwezen naar par. 601.  

Hij doet daartoe een beroep op het CC Infra en maakt hen alle noodzakelijke informatie over 

door middel van een bericht infraschade (par. 602.a.).  

Het CC Infra duidt in functie van de aard van de schade, een expert (bv. architect, 

landbouwkundig ingenieur, …) aan die ter plaatse komt voor de uitvoering van de 

tegensprekelijke expertise. Na uitvoering van de expertise bezorgt de Mil Expt Infra het 

proces-verbaal aan de betrokken actoren (par. 602.b.).  

a. Bericht infraschade 

(1) Principe 

Telkens wanneer schade werd berokkend aan infrastructuur 

- toebehorend aan Defensie 

- of toebehorende aan een derde en waarvoor de aansprakelijkheid van Defensie op 

het spel staat of zou kunnen worden ingeroepen 

moet door de betrokken eenheid (zie par. 202 b.) een bericht infraschade worden 

opgemaakt (bijlage I).  

 Opmerking 

Dit geldt ongeacht of de schade al dan niet volgt uit een verkeersongeval in de zin 

van par. 801 van onderhavig reglement. 

(2) Termijn 

Het bericht infraschade moet1 

- onmiddellijk en binnen 24 uur na het voorvallen van de schade worden opgemaakt; 

- zonder verwijl rechtstreeks aan CC Infra worden toegezonden, info Div LITIG. 

 

                                                      
1 teneinde een efficiënte en vlugge expertise van het goed door de Mil Expt Infra (zie par. 602 b.) toe te laten 
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(3) Vermeldingen 

Het bericht infraschade dient te vermelden : 

- plaats en datum van het incident of ongeval; 

- adres waar het goed (van Defensie en/of van derden) te bezichtigen is; 

- volledige persoonlijke gegevens van de betrokken derde(n)-eigenaar(s); 

- gegevens van diens/hun verzekeringsmaatschappij(en); 

- beknopte uiteenzetting van de feiten en zichtbare schade; 

- POC voor het dossier. 

 Opmerking 

(1) Het bericht infraschade vervangt in geen geval het verslag of het volledig 

onderzoek bedoeld in par. 202, par. 203, par. 204 en par. 1001 b. van onderhavig 

reglement. Het gaat dit verslag of onderzoek slechts vooraf, en zal het eerste stuk 

van het administratief dossier uitmaken. 

(2) Met het oog op een eventuele regresvordering (zie par. 1102 b.) is het nuttig - 

indien er een vermoeden bestaat dat de schade werd veroorzaakt door een 

personeelslid van Defensie – dit te vermelden. 

b. Expertise 

Na ontvangst van het bericht infraschade duidt CC Infra binnen de 2 werkdagen een Mil 

Expt Infra aan en bepaalt diens opdracht. Div LITIG maakt op basis van het bericht 

infraschade het toegekende dossiernummer over aan CC Infra waarna CC Infra aan Div 

LITIG de aangeduide Mil Expt Infra kenbaar maakt. 

De aangeduide Mil Expt Infra nodigt de betrokken derde (en desgevallend het betrokken 

personeelslid van Defensie) uit binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf zijn/haar 

aanduiding, overeenkomstig de onderrichtingen van par. 601 b., voor de expertise van zijn 

infrastructuur en/of infrastructuur toebehorend aan Defensie, maakt de nodige afspraken 

en verzekert de opvolging van de expertises.  Zie eveneens par. 1102 c. 

De Mil Expt Infra stuurt het proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming 

van de schade rechtstreeks naar Div LITIG en bezorgt een kopie ervan aan de eenheid 

verantwoordelijk voor het instellen van het volledig onderzoek (zie eveneens par. 1001 c.). 
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c. Te nemen maatregelen tot de expertise 

De expertise vindt plaats binnen de 15 werkdagen na de aanduiding van de Mil Expt Infra. 

Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken. Zolang 

de expertisevergadering niet plaatsvindt, dienen, naargelang de vereisten van de situatie, 

bewarende en/of dringende herstelmaatregelen genomen te worden teneinde de belangen 

van Defensie optimaal te behartigen. Een eerste analyse ter plaatse moet uitmaken tot 

welke categorie het schadegeval behoort, hierbij dient onder meer beoordeeld te worden 

of de schade uit zichzelf kan verergeren (vb. een verkeersongeval aan de rand van het 

militair kwartier waarbij de omheining werd geraakt en mogelijks aanleiding kan geven tot 

een verdere verzakking en bijgevolg grotere schade).  

Hieronder vindt u een beschrijving van de te nemen maatregelen: 

(1)  Herstel van de schade is dringend en noodzakelijk 

Indien een tegensprekelijke expertise niet mogelijk is vooraleer de 

herstellingswerken worden uitgevoerd, dient voorafgaand aan de werken door de 

Mil Expt Infra een eenzijdig proces-verbaal te worden opgesteld met duidelijke 

omschrijving van de schade en voldoende foto’s. De bedoeling hierbij is om enige 

betwisting achteraf omtrent de omvang van de schade te vermijden. 

(2)  De schade noopt niet tot het nemen van dringende maatregelen 

Minstens tot het ogenblik waarop de expertise plaatsvindt, dienen de nodige 

bewarende maatregelen genomen te worden opdat de veroorzaakte schade niet 

wijzigt en/of verzwaart. 

 Opmerking 

Deze instructies zijn eveneens van toepassing wanneer de schade het gevolg is van brand. 

603. Dieren 

Indien door toedoen van een personeelslid van Defensie een ongeval of incident is overkomen 

aan dieren die eigendom van derden zijn, zal door Div LITIG een expert in de 

diergeneeskunde worden aangeduid, via de Medische Component van Defensie (COMOPSMED). 

De onderrichtingen van par. 601 dienen terzake te worden nageleefd; voor het overige wordt 

verwezen naar de specifieke richtlijnen m.b.t. ongevallen welke door toedoen van een 

personeelslid van Defensie zijn overkomen aan dieren die burgerlijk eigendom zijn1. 

 Opmerking 

Deze instructies zijn eveneens van toepassing wanneer de schade het gevolg is van brand. 

                                                      
1 Zie AO-J/145 - Ongevallen welke door toedoen van een lid van de Krijgsmacht zijn overkomen aan dieren die 

burgerlijk eigendom zijn 
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604. Motorvoertuigen 

a. Bericht voertuigschade 

(1) Principe 

Een bericht voertuigschade moet worden opgemaakt in de volgende gevallen:  

- in geval van schade berokkend aan een voertuig toebehorend aan Defensie of 

ingeschreven door Defensie; 

- in geval van schade veroorzaakt aan een burgervoertuig en waarvoor de 

aansprakelijkheid van Defensie op het spel staat of zou kunnen staan.  

Het bericht voertuigschade wordt opgemaakt door de betrokken eenheid (zie par. 202 

b.) overeenkomstig bijlage D (bijlage D).  

 

 Opmerking 

Dit geldt ongeacht of de schade al dan niet volgt uit een verkeersongeval in de zin 

van par. 801 van onderhavig reglement. 

(2) Termijn 

Het bericht voertuigschade moet1 

- onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na het voorvallen van de schade worden 

opgemaakt; 

- onmiddellijk rechtstreeks aan Div LITIG worden toegezonden 

(expertise.N@mil.be). 

(3) Vermeldingen 

Het bericht voertuigschade dient de volgende informatie te vermelden : 

 

- plaats en datum van het ongeval; 

- beknopte uiteenzetting van de feiten; 

- schets van het ongeval;  

- situering van de schade en, in voorkomend geval, de vermelding “niet rijvaardig”; 

- gegevens van de bestuurder, lid van Defensie (naam, voornaam, stamboeknummer en 

eenheid); 

- volledige gegevens van de eigenaar van het burgervoertuig; 

- gegevens van de verzekeringsmaatschappij van de burgervoertuig; 

- adres waar de voertuigen (van Defensie en/of van derden) te bezichtigen zijn; 

- POC voor het administratief dossier; 

- POC voor de herstelling van het militaire voertuig (lid van Defensie of gegevens van 

het carrosseriebedrif). 

 

 

 
                                                      
1 teneinde een efficiënte en vlugge expertise van het voertuig door de Expt Vtg (zie par. 604 b.) toe te laten 
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 Opmerking 

(1) Als er een vastelling van verkeersongeval (aanrijdingsformulier) werd opgemaakt, 

dient ook een kopie rechtstreeks aan Div LITIG te worden toegezonden.  In dat 

geval moet de informatie die al vermeld is in de vaststelling, niet worden ingevuld in 

het bericht voertuigschade. 

(2) Met het oog op een eventuele regresvordering (zie par. 1102 b.) is het nuttig - 

indien er een vermoeden bestaat van zware fout (bv. onrechtmatig gebruik of staat 

van dronkenschap) in hoofde van de bestuurder van het militair voertuig, dit 

eveneens in het bericht voertuigschade te vermelden. 

b. Expertise Mil Vtg 

Na ontvangst van het bericht voertuigschade beslist Div LITIG of het militair voertuig aan 

een expertise moet worden onderworpen.  Is dat het geval, wordt de eenheid ASAP op de 

hoogte gebracht, en uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het bericht 

voertuigschade. 

Als het voertuig aan een expertise moet worden onderworpen, wordt de 

reparatieprocedure opgeschort totdat het voertuig aan de expertise werd onderworpen. 

 

Een voertuigexpert wordt steeds aangeduid door Div LITIG in de volgende gevallen: 

 Wanneer onomstotelijk vaststaat dat de bestuurder van het burgervoertuig 

verantwoordelijk is (weigering voorrangsverlening, aanrijding stilstaand militair 

voertuig, …); 

 Wanneer de verklaringen van de partijen elkaar tegenspreken of niet toelaten te 

bepalen wie verantwoordelijk is voor de schade; 

 Wanneer er in hoofde van de bestuurder van het militaire voertuig een vermoeden 

bestaat van een zware fout (onrechtmatig gebruik van het voertuig, alcoholgebruik, 

…), van een opzettelijke of een lichte fout die bij hem gewoonlijk voorkomt. 

 

Div LITIG deelt de eenheid ook het nummer mee van het “LITIG-dossier” dat naar 

aanleiding van het schadegeval werd geopend. 

 

c. Administratief dossier 

 

Het bericht voertuigschade vervangt het “verkeersongevaldossier” niet.  Het maakt er het 

eerste deel van uit. 

Div LITIG is de enige bevoegde autoriteit om vrijstelling van de opmaak van het 

verkeersongevalonderzoek te verlenen. 
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Hoofdstuk 7. Lichamelijke schade (personenongeval) 

701. Derden 

a. Militaire geneesheer 

Derden (in de betekenis van ‘elke persoon die geen personeelslid van Defensie is’ – zie par. 

103) aan wie door toedoen van Defensie of van een personeelslid van Defensie lichamelijke 

schade werd berokkend, kunnen indien mogelijk worden onderzocht door een door de 

korpscommandant aangeduide militaire geneesheer, maar kunnen hiertoe niet worden 

verplicht. 

Bevindt er zich geen militaire geneesheer ter plaatse, dan moet de Staf van de Medische 

Component van Defensie (COMOPSMED) daarvan worden verwittigd. Deze zal een militaire 

of burgergeneesheer afvaardigen om het geneeskundig verslag op te maken.  

b. Geneeskundig verslag 

De militaire geneesheer maakt een omstandig geneeskundig verslag op, dat moet toelaten 

de ernst van de opgelopen letsels in te schatten. 

Een kopie van het geneeskundig verslag wordt aan het slachtoffer of in voorkomend geval 

aan zijn rechthebbenden bezorgd. 

 Opmerking 

Niemand kan worden verplicht door een militaire geneesheer te worden onderzocht. Indien 

het slachtoffer de wens te kennen geeft zich door zijn eigen geneesheer te laten 

onderzoeken dient hieraan gevolg te worden gegeven. Het slachtoffer moet dan door de 

eenheid verantwoordelijk voor het samenstellen van het administratief dossier (zie par. 

202 b.) worden verzocht zo vlug mogelijk een geneeskundig verslag, opgesteld door zijn 

behandelende geneesheer, aan de eenheid te bezorgen. 

702. Militair personeel 

a. Geneeskundig verslag 

(1) Principe 

Telkens een militair personeelslid van Defensie werd gekwetst ingevolge een ongeval 

of incident moet een geneeskundig verslag (formulier model 150) (bijlage E) worden 

opgemaakt, dat deel zal uitmaken van het verslag of het volledig onderzoek bedoeld in 

par. 202, par. 203 en par. 204 van onderhavig reglement. 

Div LITIG dient daarna te worden ingelicht van elke latere evolutie in de toestand van 

het slachtoffer m.b.t. de hospitalisatieduur, de exacte duur van de 

arbeidsongeschiktheid, evenals de precieze datum van de werkhervatting. 

Zie eveneens par. 401. 
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(2) Procedure 

Het geneeskundig verslag wordt opgemaakt door : 

- de geneesheer van de eenheid, als de gewonde in de eenheid wordt verzorgd; 

- de behandelende geneesheer van een CMO, EMI of het HCB-KA; 

- de eerste militaire geneesheer die het slachtoffer na het ongeval of incident heeft 

onderzocht, bij verzorging in een burgerziekenhuis. 

Een kopie van het geneeskundig verslag wordt aan betrokkene zelf of in voorkomend 

geval aan zijn rechthebbenden bezorgd. 

Bij opneming of verzorging in een burgerziekenhuis dient een kopie van het 

geneeskundig verslag zo spoedig mogelijk te worden toegezonden aan de Sectie 

Tarificatie van DGBF (BFA-M). 

b. Medische steekkaart 

Een exemplaar van het geneeskundig verslag dient bij de medische steekkaart van 

betrokkene te worden gevoegd. 

703. Burgerpersoneel 

Voor de lichamelijke schade overkomen aan een burgerpersoneelslid van Defensie wordt 

verwezen naar de onderrichtingen van het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) bij de 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu1. 

Zie eveneens par. 402. 

704. Medische expertise 

Waneer de concrete omstandigheden het vereisen heeft Div LITIG de mogelijkheid een 

volledige minnelijke medische expertise (MME) laten verrichten, in samenwerking met de 

Medische Component van Defensie (COMOPSMED) en met de Ondersectie Medische 

Technieken en Deontologie van de Divisie WB (WB-Gezondheid-T&D Med). 

Dergelijke MME heeft tot doel, in geval van medische betwisting, de ernst van de gevolgen 

van de opgelopen letsels te bepalen en in voorkomend geval de eventuele aansprakelijkheid bij 

medische fout vast te stellen. 

Deze procedure kan worden toegepast ongeacht of het gaat om een militair personeelslid van 

Defensie dan wel om een derde. 

Te dien einde wordt door alle betrokken partijen en hun afgevaardigde geneesheren een 

protocol opgesteld. 

                                                      
1 Zie http://medex.fgov.be 

http://medex.fgov.be/
http://medex.fgov.be/
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TWEEDE DEEL : BIJZONDERE ONDERRICHTINGEN INZAKE 

VERKEERSONGEVALLEN MET MILITAIRE 

VOERTUIGEN 

Onderstaande onderrichtingen vormen slechts een aanvulling bij de meer algemene 

onderrichtingen vervat in het Eerste deel, die hoe dan ook dienen te worden toegepast. 

Hoofdstuk 8. Toepassingsgebied 

801. Begrip 

a. Definitie verkeersongeval 

Een verkeersongeval, in de betekenis van onderhavig reglement1, is elk ongeval 

voortvloeiend uit het verkeer, zowel op privaat als op openbaar domein, en waarbij één of 

meer rijdende of stilstaande voertuigen2 toebehorend aan Defensie3 betrokken zijn. 

 Opmerkingen 

(1) Valt eveneens onder dit toepassingsgebied: het ongeval waarbij het voertuig 

toebehorend aan Defensie wordt bestuurd door een derde (in de eerste betekenis 

van het begrip – zie par. 103) of door een buitenlandse (militaire) bestuurder. 

(2) Valt niet onder dit toepassingsgebied: het ongeval of incident dat als 

manoeuvreschade moeten worden beschouwd (zie par. 1802). 

b. Voorbeelden 

(1) Worden beschouwd als verkeersongeval dat het voorwerp moet uitmaken van een 

onderzoek overeenkomstig de onderrichtingen van onderhavig reglement: 

- twee voertuigen toebehorend aan Defensie rijden elkaar aan; 

- een voertuig toebehorend aan Defensie en een voertuig toebehorende aan een 

derde rijden elkaar aan; 

- een voetganger (derde of personeelslid van Defensie) wordt door een voertuig 

toebehorend aan Defensie aangereden; 

- ………………… 

                                                      
1 Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat deze definitie enkel de toepassing van onderhavig reglement betreft. De 

wegcode bevat geen eigen definitie van het begrip verkeersongeval als dusdanig. 

Een ongeval op de arbeidsweg (zie par. 106)  valt niet onder dit begrip. 
2 Het begrip voertuig dient begrepen in de zin van art. 2 van de wegcode (KB van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ): ‘elk middel van 

vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel’. 
3 Voor dienstverplaatsingen met persoonlijk voertuig wordt verwezen naar de nota JMLITIG-Acc/04-0011-23-1 van 

30/11/2004 gericht aan DGHR in uitvoering van het sectoraal akkoord 2004. 
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(2) Worden niet beschouwd als verkeersongeval dat het voorwerp moet uitmaken van een 

onderzoek overeenkomstig de onderrichtingen van onderhavig reglement: 

- een personeelslid van Defensie te voet wordt door het voertuig van een derde 

aangereden; 

- een derde wordt aangereden door een personeelslid van Defensie die zijn 

persoonlijk voertuig bestuurt; 

- een personeelslid van Defensie die zijn persoonlijk voertuig gebruikt om het 

traject van zijn woonplaats naar zijn eenheid af te leggen wordt onderweg door het 

voertuig van een derde aangereden; 

- een personeelslid van Defensie met verlof, aan het stuur van zijn persoonlijk 

voertuig, is het slachtoffer van een ongeval; 

- ………………… 
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Hoofdstuk 9. Vaststelling verkeersongeval 

901. Vaststellingen ter plaatse 

a. Minnelijke vaststelling 

Bij een verkeersongeval met louter materiële schade dienen de vaststellingen ter plaatse 

door de betrokken partijen in onderlinge overeenstemming te worden gedaan, 

overeenkomstig de onderrichtingen van par. 902 en par. 903. 

b. Tussenkomst van de politie 

In de volgende gevallen heeft de bestuurder van het voertuig toebehorend aan Defensie 

dat betrokken is in een verkeersongeval de verplichting de politie ter plaatse te laten 

komen teneinde de nodige vaststellingen te laten verrichten en proces-verbaal te laten 

opmaken : 

- in geval van lichamelijke schade; 

- wanneer partijen ter plaatse niet tot overeenstemming komen over de vaststellingen; 

- bij vluchtmisdrijf; 

- wanneer het vermoeden van alcoholintoxicatie bestaat; 

- wanneer een betrokken bestuurder niet in regel is wat het rijbewijs betreft; 

- wanneer een vermoeden van diefstal van voertuig bestaat; 

- in geval van aanrijding met een vast obstakel of met een gestationeerd voertuig waarvan 

de eigenaar niet onmiddellijk bereikbaar is of onbekend. 

c. Militaire politie 

Op Belgisch grondgebied kan de bestuurder van het voertuig toebehorend aan Defensie 

dat betrokken is in een verkeersongeval verzoeken om de tussenkomst van de Militaire 

Politie, indien de federale of lokale politie niet ter plaatse kan komen of indien een 

militaire depannage nodig is. De rol van de Militaire Politie beperkt zich in dat geval tot 

materiële en administratieve hulp. 

In het buitenland evenwel is de Militaire Politie bevoegd om vaststellingen van 

verkeersongevallen te verrichten in welbepaalde omstandigheden die worden verduidelijkt 

in de terzake geldende specifieke richtlijnen. 

902. Aanrijdingsformulier Defensie 

a. Verplicht boorddocument 

Elke bestuurder die een zending uitvoert aan het stuur van een voertuig toebehorend aan 

Defensie, dient een exemplaar van het aanrijdingsformulier van Defensie, d.i. het formulier 

‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’ (bijlage F)1 bij zijn boorddocumenten te 

hebben. 

                                                      
1 Dit formulier vervangt het vroegere Model A. Elke eenheid dient permanent over een voldoende stock van dit 

formulier te beschikken. Gelet op de samenstelling ervan kan het immers niet door een elektronische versie 

worden vervangen. 
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b. Invullen formulier 

Het formulier ‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’ dient behoorlijk te worden 

ingevuld op de plaats van het ongeval, door de bestuurder van het voertuig toebehorend 

aan Defensie (of één van de bestuurders in geval van aanrijding tussen twee voertuigen van 

Defensie), of – indien niet mogelijk - door een ander personeelslid van Defensie 

onmiddellijk na het ongeval. 

Op dit aanrijdingsformulier dienen alle gevraagde gegevens te worden vermeld, meer 

bepaald : 

- identiteit van de tegenpartij, zijnde hetzij een derde, hetzij een ander personeelslid 

van Defensie (in geval van aanrijding tussen twee voertuigen van Defensie); 

- gegevens van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij; 

- beknopte omschrijving van de omstandigheden van het ongeval; 

- schets van de feiten. 

c. Ondertekenen formulier 

Teneinde het formulier ‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’ een tegensprekelijk 

karakter te geven dient het, in de mate van het mogelijke, te worden ondertekend door 

alle betrokken bestuurders; het dubbel wordt overhandigd aan de tegenpartij. 

 Opmerkingen 

(1) De vaststellingen opgenomen in dit aanrijdingsformulier houden geen erkenning van 

aansprakelijkheid in. 

(2) Wanneer het aanrijdingsformulier door beide partijen werd ondertekend, en geen 

enkele partij heeft uitdrukkelijk verklaard niet akkoord te zijn, betekent dit dat 

de partijen mekaars versie van de feiten niet betwisten. Het is bijgevolg van belang 

dat er nadien geen wijzigingen worden in aangebracht. 

(3) Op basis van dit aanrijdingsformulier zal de betrokken eenheid het bericht 

voertuigschade (zie par. 604 a. en par. 1001 a.) opmaken en zal de 

eenheidscommandant het volledig onderzoek (zie par. 204 en par. 1001 b.) instellen. 

903. Europees Aanrijdingsformulier 

Het is verkieslijk dat de bestuurder van het voertuig toebehorend aan Defensie, wanneer hij 

betrokken is bij een verkeersongeval met een derde (in de eerste betekenis van het begrip – 

zie par. 103), het Europees aanrijdingsformulier dat door de verzekeringsmaatschappijen 

gebruikelijk wordt gehanteerd, niet aanvult en niet ondertekent, zelfs indien hij hierom wordt 

verzocht door de betrokken derde1. 

                                                      
1 Defensie, optredend als eigen verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de voertuigen die hem toebehoren of 

die ingeschreven zijn op zijn naam, is inderdaad geen mede-ondertekenaar van de RDR-overeenkomst (Règlement 

direct-Direct regeling) die aan de basis ligt van het Europees aanrijdingsformulier, en kan dus niet worden 

betrokken bij de modaliteiten die eruit voortvloeien. 



Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 40 / 87 

 

 

 

Hoofdstuk 10. Verkeersongevaldossier 

1001. Samenstelling 

a. Bericht voertuigschade 

Het bericht voertuigschade wordt door de betrokken eenheid opgemaakt op basis van het 

formulier ‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’ (zie par. 902). 

Er wordt hier verder verwezen naar de onderrichtingen van par. 604 a. 

b. Volledig onderzoek 

Met betrekking tot een verkeersongeval moet overeenkomstig de onderrichtingen van 

par. 204 a. altijd een volledig onderzoek worden ingesteld. 

c. Bevoegde overheid 

Indien het voertuig toebehorend aan Defensie en de bestuurder ervan niet tot dezelfde 

eenheid behoren, moet het volledig onderzoek worden ingesteld door de commandant van 

de eenheid waaronder de bestuurder ressorteert (zie eveneens par. 202 b.). 

Wanneer het bericht voertuigschade werd opgemaakt door de eenheid waartoe het 

voertuig van Defensie behoort (of waardoor het voertuig wordt gebruikt), dient deze – 

met het oog op het instellen van het volledig onderzoek - het over te maken zowel aan Div 

LITIG als aan de eenheid waaronder de bestuurder ressorteert. 

d. Elementen dossier 

Onverminderd de onderrichtingen van par. 204 c. dient het verkeersongevaldossier dat 

na het bericht voertuigschade aan Div LITIG wordt gezonden, minimaal de volgende 

gegevens en documenten te bevatten (bijlage G)1 : 

(1) formulier ‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’ (zie par. 902) (bijlage F); 

(2) geneeskundig verslag, desgevallend formulier ‘Model 150’ (bijlage E) voor elke 

gewonde, hetzij personeelslid van Defensie (zie par. 702 en par. 703) hetzij derde 

(zie par. 701); 

(3) proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade (bijlage C) 

veroorzaakt aan alle beschadigde goederen (toebehorend aan Defensie, aan een 

personeelslid van Defensie of aan een derde) andere dan voertuigen, met een bewijs 

van de aangetekende uitnodiging van de derde (zie par. 601 b.); 

(4) verklaringen van elk betrokken personeelslid van Defensie en van de betrokken 

derden, alsmede van eventuele getuigen; 

                                                      
1 Statistische gegevens moeten voortaan niet meer aan Div LITIG worden overgemaakt; dienstnota’s betreffende 

deze onderrichting dienen te worden opgeheven. 
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(5) referenties van de verzekeringsmaatschappijen die vermoedelijk kunnen 

tussenkomen (benaming, adres, polisnummer); 

(6) opmerkingen van de eenheidscommandant (en eventueel van de onderzoekscommissie 

en van de korpscommandant) en advies van de hiërarchische meerderen die aan het 

onderzoek hebben meegewerkt. 

e. Technisch verslag 

Wanneer het ongeval veroorzaakt schijnt te zijn door een technisch defect aan een 

voertuig van Defensie, is het aanbevolen dat de onderzoekscommissie (zie par. 204 b.) - 

via Div LITIG - een beroep doet op de deskundigheid van een Expt Vtg, teneinde de 

vermoedelijke oorzaken en verantwoordelijkheden te kunnen verduidelijken.  

De Expt Vtg zal een technisch verslag opmaken en rechtstreeks aan Div LITIG 

toezenden; een kopie ervan zal hij aan de eenheid zenden. 

1002. Verzending 

De verzending van het verkeersongevaldossier gebeurt overeenkomstig de onderrichtingen 

van par. 205. 

Een exemplaar van het verkeersongevaldossier dient door de korpscommandant 

systematisch1 en rechtstreeks, zonder opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken en 

verantwoordelijkheden, aan de bevoegde gerechtelijke overheid te worden toegezonden. 

 Opmerking 

(1) Het dossier dient niet aan de bevoegde gerechtelijke overheid te worden 

toegezonden wanneer het verkeersongeval in het militair kwartier heeft 

plaatsgevonden en slechts materiële schade tot gevolg heeft gehad. 

(2) Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van en verantwoordelijkheden voor het 

ongeval of incident (zie par. 203 c. (5) en par. 204 c. (9)) mogen slechts aan de 

bevoegde gerechtelijke overheid worden medegedeeld, als die er uitdrukkelijk om 

verzoekt. 

                                                      
1 d.w.z. zelfs wanneer de politie niet ter plaatse is geweest of proces-verbaal heeft opgesteld, en ongeacht de aard 

van het misdrijf 
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Hoofdstuk 11. Burgerlijke aansprakelijkheid 

1101. Aansprakelijkheid van Defensie 

Defensie dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van alle houders en bestuurders van de 

voertuigen toebehorend aan Defensie1, overeenkomstig de onderrichtingen van par. 501. 

1102. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder 

a. Principe 

De bestuurder (militair of burgerpersoneelslid van Defensie) die zich schuldig maakt aan 

een gemeenrechtelijke zware fout, meer bepaald 

- onrechtmatig gebruik 

- dronkenschap aan het stuur 

van of met een voertuig toebehorend aan Defensie, en hierbij betrokken geraakt in een 

ongeval, kan persoonlijk burgerlijk aansprakelijk worden gesteld, overeenkomstig de 

onderrichtingen van par. 5022. 

 Voorbeelden 

Er is sprake van onrechtmatig gebruik van het voertuig bij rijden 

- zonder brevet 

- zonder bevolen opdracht 

- zonder geldige reden buiten de voorgeschreven route 

- ………………… 

 Opmerking 

(1) Uiteraard blijven alle bovenstaande onderrichtingen inzake verkeersongevallen 

(Hoofdstuk 8, Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 10) toepasselijk. 

(2) Wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft wordt verwezen naar par. 

1201. 

b. Regresvordering 

Indien de bestuurder persoonlijk burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld kan hij worden 

verplicht de schade, berokkend aan derden of aan Defensie, te vergoeden 

overeenkomstig de onderrichtingen van par. 502 c. 

                                                      
1 Defensie treedt op als eigen verzekeraar. De Staat (Defensie) is immers vrijgesteld van de verplichting een 

verzekering af te sluiten voor motorrijtuigen die hem toebehoren of op zijn naam zijn ingeschreven, voorzover hij 

zelf de burgerlijke aansprakelijkheid van alle houders of bestuurders van zijn motorvoertuigen dekt - ingevolge art. 

10, § 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen (W.A.M.). 
2 Er wordt hier ook verwezen naar par. 305 en 504 van het Reg IF 133 - Administratieve onderrichting over het 

gebruik van voertuigen 

file:///C:/Users/Janssens.Hi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Application%20Data/Microsoft/Word/annexes%20F
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c. Uitnodiging tot de expertise 

Het personeelslid van Defensie dat verdacht wordt van onrechtmatig gebruik van een 

militair voertuig of dat in staat van dronkenschap lijkt te zijn, moet door de Expt Vtg of 

Mil Expt Infra eveneens worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de tegensprekelijke 

vaststelling en raming van de schade - zowel aan de goederen van Defensie als aan die van 

derden – en het proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade 

mede te ondertekenen, overeenkomstig de onderrichtingen van par. 601 b. en par. 604 b. 

 Opmerkingen 

(1) De medewerking van het betrokken personeelslid van Defensie aan de 

tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade heeft enkel tot doel hem 

toe te laten zijn rechten te doen bewaren ingeval zijn aansprakelijkheid op 

statutair vlak betrokken zou blijken te zijn en de terugvordering van de schade 

te zijnen laste zou worden ingezet. 

Deze medewerking heeft dus een louter bewarend karakter en kan in generlei 

opzicht een erkenning van aansprakelijkheid inhouden. 

(2) Het betrokken personeelslid van Defensie moet op voet van gelijkheid aan de 

vaststelling en raming van de schade kunnen deelnemen en, wanneer hij dat wenst, 

zich kunnen laten vertegenwoordigen of bijstaan door een expert of raadsman van 

zijn keuze. Daarbij moet elk misbruik van gezag of intimidatie, teneinde een 

ondertekening van het proces-verbaal te bekomen, worden vermeden. 

(3) Het bericht voertuigschade dat aan Div LITIG (par. 604 a.) wordt toegezonden 

dient bijgevolg te vermelden dat er een vermoeden van onrechtmatig gebruik of 

van staat van dronkenschap bestaat in hoofde van de bestuurder van het voertuig 

toebehorend aan Defensie, opdat de Expt Vtg ervan op de hoogte zou zijn dat hij 

het betrokken personeelslid van Defensie dient uit te nodigen. 

(4) Het bericht infraschade (par. 602.a.) dat aan CC Infra wordt toegezonden dient 

bijgevolg te vermelden dat de schade vermoedelijk veroorzaakt werd door een 

personeelslid van Defensie, opdat de Mil Expt Infra ervan op de hoogte zou zijn 

dat hij het betrokken personeelslid van Defensie dient uit te nodigen. 

Blijkt het onrechtmatig gebruik pas nadien, d.i. tijdens de behandeling van het 

administratief dossier betreffende het ongeval door Div LITIG, dan zal Div LITIG het 

proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade terugzenden 

naar de betrokken eenheid teneinde het vooralsnog door het betrokken personeelslid van 

Defensie te laten medeondertekenen. 
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Hoofdstuk 12. Boetes 

1201. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

(Verkeers)boetes opgelopen door een personeelslid van Defensie in dienst en door het feit 

van de dienst, evenals de gerechtskosten die ermee samenhangen, worden in principe niet 

door Defensie ten laste genomen, daar het om een persoonlijke strafrechtelijke 

veroordeling gaat. 

Het valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het parket en de strafrechter om te 

oordelen over de strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

 Opmerking 

(1) Voor de burgerlijke aansprakelijkheid wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 

11. 

(2) Voor de rechtsbijstand wordt verwezen naar de specifieke richtlijnen terzake1. 

1202. Uitzonderlijke terugbetaling 

a. Principe 

In uitzonderlijke gevallen kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de boete 

(en van de gerechtskosten die ermee samenhangen) in overweging worden genomen, 

wanneer het personeelslid van Defensie zich kan beroepen op uitzonderlijke 

omstandigheden die hem genoopt hebben de wegcode te overtreden. 

b. Procedure 

Teneinde de terugbetaling te bekomen dient het personeelslid van Defensie altijd eerst 

zelf de boete te betalen, hetzij  

- bij onmiddellijke inning, 

- na een voorstel tot minnelijke schikking, 

- na een vonnis. 

Pas daarna kan hij een aanvraag tot terugbetaling indienen bij Div LITIG, waarbij hij de 

volgende stukken moet voorleggen : 

- kopie van het voorstel tot minnelijke schikking of van het vonnis; 

- bewijs van betaling van de boete; 

- gedetailleerde beschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de 

inbreuk op de wegcode werd begaan; 

- advies van de hiërarchische meerdere. 

                                                      
1 Zie AO-J/682 – Kosteloze rechtsbijstand 
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DERDE DEEL : BIJZONDERE GEVALLEN 

Hoofdstuk 13. Wapens of munitie 

1301. Principe 

Voor een door wapens of munitie veroorzaakt ongeval of incident dient, naast de toepassing 

van onderhavig reglement, naar de specifieke onderrichtingen terzake te worden verwezen1. 

1302. Aanslagvergoeding 

Het personeelslid van Defensie, slachtoffer van opzettelijke gewelddaden of van ontploffing 

van oorlogs- of valstriktuigen, kan aanspraak maken op de toekenning van een 

aanslagvergoeding. 

Voor deze materie wordt verwezen naar de specifieke richtlijnen terzake2. 

                                                      
1 in het bijzonder Reg Q176 - De technische normen van munitie 
2 Zie AO-J/778 - Vergoedingen waarop het personeel van de Krijgsmacht en de burgerlijke personeelsleden van het 

Ministerie van Landsverdediging aanspraak kunnen maken ingeval van opzettelijke gewelddaden of van 

ontploffing van oorlogs- of valstriktuigen – zie eveneens BIP-X-053 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/bip/n/data/x/x053.pdf
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Hoofdstuk 14. Lucht- en zeevaartongevallen of -incidenten 

1401. Principe 

Voor het lucht- en zeevaartongeval of -incident gelden diverse specifieke richtlijnen1. 

Onderhavig reglement blijft van toepassing wat het gewone administratief dossier betreft 

(zie Hoofdstuk 2). 

Nog vóór de verzending van het volledig administratief dossier dienen - in geval van schade - 

volgende gegevens zo vlug mogelijk aan Div LITIG te worden overgemaakt : 

- naam en gegevens (identiteit en adres) van de derden en/of aansprakelijke firma’s; 

- referenties van de betrokken verzekeringsmaatschappijen (benaming, adres, 

polisnummer, maatschappelijke zetel, POC); 

- verklaring betreffende de omstandigheden van het ongeval, bij voorkeur ondertekend 

door de (vertegenwoordiger van de) derde, teneinde deze verklaring tegensprekelijk te 

maken. 

1402. Manoeuvreschade 

Wanneer het lucht- of zeevaartongeval of -incident zich voordoet tijdens manoeuvres, is de 

procedure van manoeuvreschade (zie Hoofdstuk 17) niet toepasselijk.  

Indien nodig – in geval van eventuele schade van grote omvang – kan de eenheidscommandant 

evenwel beroep doen op de provinciecommandant teneinde hem te helpen de nodige 

elementen nuttig voor het onderzoek in te zamelen. 

                                                      
1 Onder meer: 

- ACOT-SPS-TOI4IOT-CPPP-001 - Territoriale Operationele Instructie Nr 4 : Luchtvaartongevallen en 

noodlandingen van militaire luchtvaartuigen op het BE grondgebied 

- AO-J/143 - Onderzoeksdienst voor ongevallen van het vliegwezen : instellen van de technische en 

veiligheidsonderzoeken 

- DGHR-APG-INDVER-005 en DGHR-SPS-INDVER-005 : Bijzondere vergoeding in geval van 

luchtvaartongeval in vredestijd 

- AO-J/224 - Luchtreizen – Verzekeringsstelsel 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSOPSTRG/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/ACOT-SPS-TOI4IOT-CPPP-001.doc
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/APG/DGHR-APG-INDVER-005_N.pdf
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/DGHR-SPS-INDVER-005_N.pdf
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Hoofdstuk 15. Overlijden in verdachte omstandigheden 

1501. Principe 

De specifieke richtlijnen m.b.t. de kennisgeving en beheersing van ernstige gebeurtenissen 

die gevolgen hebben voor het departement van Defensie dienen te worden toegepast1 (zie 

par. 201). 

1502. Oorzaken van het overlijden 

De korpscommandant zal in de mate van het mogelijke vaststellen of de (vermoedelijke) 

oorzaken van het overlijden enig verband zouden kunnen hebben met de dienst. 

Hij zal zijn beschouwingen en vaststellingen onverwijld aan Div LITIG bezorgen. 

                                                      
1 Zie AO-J/269 - Kennisgeving en beheersing van ernstige gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het 

departement van Defensie 
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Hoofdstuk 16. Prestaties ten voordele van derden- Publicrelationsevenementen 

1601. Prestaties ten voordele van derden 

a. Toepasselijke regels 

Hier dient te worden verwezen naar de specifieke richtlijnen m.b.t.  

- prestaties ten voordele van derden1; 

- het verschaffen van personeel en materieel en het verlenen van faciliteiten aan 

instellingen die niet tot Defensie behoren2. 

b. Vrijwillige prestaties 

De al dan niet bezoldigde deelneming in het kader van vrijwillige prestaties - zoals 

gedefinieerd in de specifieke richtlijnen m.b.t. het verschaffen van personeel en 

materieel en het verlenen van faciliteiten aan instellingen die niet tot Defensie behoren3 

- aan activiteiten, georganiseerd door personen of instellingen die niet tot Defensie 

behoren, moet uitdrukkelijk en op voorhand bij Div LITIG worden aangevraagd. 

Er wordt in dit verband eveneens verwezen naar par. 105 en naar Hoofdstuk 5. 

c. Administratief dossier 

Een eventueel ongeval of incident in het kader van prestaties ten voordele van derden 

moet onmiddellijk aan Div LITIG worden gemeld, met kopie van de ongevalsaangifte die 

aan de gebeurlijke privéverzekering werd bezorgd. 

In dat geval dienen de onderrichtingen van onderhavig reglement i.v.m. het opstellen van 

een administratief dossier (zie Hoofdstuk 2) waar nodig te worden gevolgd. 

In het administratief dossier betreffende het ongeval of incident overkomen aan een 

personeelslid van Defensie dat ter beschikking werd gesteld van een openbare of privé-

instelling dient te worden vermeld : 

- de Belgische of buitenlandse openbare of privé-instelling ten behoeve waarvan het 

personeelslid van Defensie op het ogenblik van het ongeval of incident werkzaam is; 

- de omstandigheden waaronder of de overeenkomst op grond waarvan het personeelslid 

van Defensie ter beschikking van deze instelling werd gesteld. 

In geval van ongeval of incident overkomen hetzij 

- aan personen of goederen die door een privéverzekering gedekt zijn, 

- tijdens activiteiten die door een privéverzekering gedekt zijn,  

moeten alle gegevens m.b.t. die verzekering in het administratief dossier worden vermeld 

(overeenkomstig de onderrichtingen van par. 203 c. en par. 204 c.). 

                                                      
1 Zie CHOD-SPS-PREST-ADMI-002 
2 Zie AO-J/361 - Algemene richtlijnen over het verschaffen van personeel en materieel en het verlenen van 

faciliteiten aan instellingen die niet tot de Krijgsmacht behoren 
3 Zie 2. 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/CHOD/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/SPS/Basisrichtlijnen%20PPT.doc


Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 49 / 87 

 

 

 

1602. Publicrelationsevenementen 

a. Toepasselijke regels 

Hier dient te worden verwezen naar de specifieke richtlijnen m.b.t. 

- publicrelationsevenementen (georganiseerd door Defensie)1; 

- het verschaffen van personeel en materieel en het verlenen van faciliteiten aan 

instellingen die niet tot Defensie behoren2 . 

b. Bewijs van dekking 

Bij elke activiteit of elk evenement toegankelijk voor het publiek dient door de 

organiserende overheid bij Div LITIG bevestiging te worden gevraagd of deze activiteit 

of dit evenement door Defensie gedekt is inzake burgerlijke aansprakelijkheid. 

Er wordt in dit verband eveneens verwezen naar par. 105 en naar Hoofdstuk 5. 

Div LITIG zal over het algemeen het bewijs van dekking verstrekken. 

 Opmerking 

Div LITIG kan in bepaalde gevallen aanbevelingen doen met de bedoeling het risico op 

ongevallen of incidenten tot een minimum te herleiden. Zo worden in bepaalde 

omstandigheden de overheden van Defensie ertoe aangezet een privéverzekering af te 

sluiten of te doen afsluiten teneinde derden-deelnemers, inzonderheid deelnemende 

organisaties, maximale dekking te verlenen. 

c. Administratief dossier 

Een eventueel ongeval of incident in het kader van deze evenementen moet onmiddellijk 

aan Div LITIG worden gemeld, met kopie van de ongevalsaangifte die aan de gebeurlijke 

privéverzekering werd bezorgd. 

In dat geval dienen de onderrichtingen van onderhavig reglement i.v.m. het opstellen van 

een administratief dossier (zie Hoofdstuk 2) waar nodig te worden gevolgd. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zie DGIP-APG-PREVT-RECR-001 - DGIP-GID-PREVT-RECR-001 
2 Zie AO-J/361 - Algemene richtlijnen over het verschaffen van personeel en materieel en het verlenen van 

faciliteiten aan instellingen die niet tot de Krijgsmacht behoren 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGIPR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/APG/DGIP-APG-PREVT-RECR-001_N.doc
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGIPR/Geconverteerde%20Documenten/Richtlijnen/GID/DGIP-GID-PREVT-RECR-001_NL.doc
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Hoofdstuk 17. Manoeuvreschade 

1701. Toepasselijke wetgeving 

De wetgeving inzake manoeuvreschade1 is een uitzonderingswetgeving die bijgevolg strikt 

dient te worden geïnterpreteerd en toegepast.  

Er wordt in deze materie verwezen naar de specifieke richtlijnen m.b.t. het gebruik van 

privé-eigendommen tijdens oefeningen, manoeuvres of wederoproepingsperioden2. 

1702. Begrip 

a. Wordt als manoeuvreschade beschouwd 

Elke schade aan roerende en onroerende goederen van derden berokkend door Defensie 

of door een personeelslid van Defensie, ingevolge Belgische militaire activiteiten 

georganiseerd in België overeenkomstig de terzake toepasselijke reglementaire 

bepalingen. 

Voor deze militaire activiteiten moet een manoeuvrerecht zijn toegekend, dat in de 

ruimte en de tijd bepaald is, en tevens moeten de betrokken plaatsen erover worden 

geïnformeerd door toedoen van de provinciegouverneur. 

b. Wordt niet als manoeuvreschade beschouwd 

- schade berokkend aan goederen (zie Hoofdstuk 6) die uitsluitend ter beschikking van 

Defensie zijn gesteld; 

- schade aan personen (zie Hoofdstuk 7); 

- schade ingevolge een verkeersongeval naar de betekenis van onderhavig reglement (zie 

par. 801); 

- schade veroorzaakt door lucht- en zeevaartongevallen of –incidenten (zie Hoofdstuk 

14); 

- schade aan derden ingevolge manoeuvres met internationaal karakter (zie Hoofdstuk 

19). 

                                                      
1 opgenomen in Reg C2 - Reglement op de militaire opeisingen 

- wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen 

- KB nr. 2562 van 3 mei 1939 tot uitvoering van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen 
2 Zie in dit verband de permanente orders voor de militaire activiteiten in België – OPAM 

Zie AO-J/161 - Gebruik van privé-eigendommen tijdens oefeningen, maneuvers of wederoproepingsperioden 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1927051230
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1939050330
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VIERDE DEEL : ONGEVALLEN OF INCIDENTEN MET EEN INTERNATIONAAL 

KARAKTER 

Onderhavig reglement is integraal toepasselijk op ongevallen of incidenten met een 

internationaal karakter. In voorkomend geval dient evenwel rekening te worden gehouden 

met de bijzondere omstandigheden die zich hierbij voordoen en met de terzake geldende 

specifieke richtlijnen. 

Hoofdstuk 18. Toepassing internationale verdragen 

1801. NATO-SOFA - EU-SOFA - Verdrag Eurokorps 

In geval van ongeval of incident veroorzaakt door Defensie op het grondgebied van een staat 

waar de NATO-SOFA of EU-SOFA of het Verdrag Eurokorps van toepassing is, vergoedt 

het schaderegelingsbureau (Claims Office) van de staat van verblijf (of bij ontstentenis de 

juridische dienst van het ministerie van Defensie) de benadeelde derden.  

Niettemin blijft het opmaken van een verslag of het instellen van een volledig onderzoek op 

basis van onderhavig reglement (zie Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 10) steeds noodzakelijk. 

1802. Belgisch grondgebied 

In geval van ongeval of incident op Belgisch grondgebied veroorzaakt door de krijgsmachten 

van Staten die de NATO-SOFA of EU-SOFA of het Verdrag Eurokorps toepassen is Div 

LITIG, als schaderegelingsbureau van de staat van verblijf, met de regeling van de zaak 

belast. 

De militaire of burgeroverheden kunnen dus worden belast met de tegensprekelijke 

vaststelling en raming van de schade, zowel materiële als lichamelijke. 

Zie Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7. 

1803. In de BRD in toepassing van de NATO-SOFA 

a. Geen derde betrokken 

Indien er geen derde betrokkene is, dient het ongeval of incident te worden behandeld 

alsof het in België heeft plaatsgevonden, overeenkomstig het Eerste Deel, het Tweede 

Deel en het Derde Deel van onderhavig reglement. 

 Opmerking 

Hetzelfde geldt wanneer het een ongeval betreft tussen een voertuig toebehorend 

aan Defensie en het persoonlijk voertuig van een personeelslid van Defensie. 



Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 52 / 87 

 

 

 

b. Een of meer derden betrokken 

Indien bij het ongeval of incident een of meer derden betrokken zijn, dient een volledig 

onderzoek te worden ingesteld, zoals bepaald in par. 204. 

In toepassing van de NATO-SOFA en de Aanvullende Overeenkomst met de BRD is de 

Bondsrepubliek Duitsland (Verteidigunglastenverwaltung) belast met de regeling van de 

aan deze derden berokkende schade.  

 Opmerking 

Als derden dienen te worden beschouwd niet alleen Duitse of vreemde burgers, maar 

ook Belgische burgers die niet tot Defensie behoren (zie par. 103) evenals leden van 

de NAVO-strijdkrachten. 
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Hoofdstuk 19. Internationale manoeuvreschade 

1901. In België 

In geval van manoeuvreschade in België waarbij leden van de krijgsmachten of 

burgerelementen van de Staten die de NATO-SOFA of de EU-SOFA of het Verdrag 

Eurokorps toepassen betrokken zijn, worden, niettegenstaande de mogelijke aanwezigheid 

van een schaderegelingsbureau (Claims Office) op het operatieterrein, onder de leiding van 

een Claims Officer, de deelnemende Belgische eenheden verzocht in de mate van het 

mogelijke de volgende gegevens te verstrekken : 

- identiteit en eenheid van het lid van de krijgsmachten en/of burgerlijk element dat 

verantwoordelijk is voor de schade; 

- omstandige uiteenzetting van de feiten; 

- persoonlijke gegevens van de eventuele slachtoffers. 

1902. In het buitenland 

In geval van manoeuvreschade in het buitenland veroorzaakt door Defensie, is het 

samenstellen van een administratief dossier op basis van onderhavig reglement steeds 

noodzakelijk (zie Hoofdstuk 17). 

Indien de manoeuvres niet gedekt zijn door bijzondere overeenkomsten van kracht in de 

Staten die de NATO-SOFA of de EU-SOFA of het Verdrag Eurokorps toepassen, vergoedt 

het schaderegelingsbureau (Claims Office) van de staat van verblijf (of bij ontstentenis de 

juridische dienst van het ministerie van Defensie) de benadeelde derden. 
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Hoofdstuk 20. UNO-opdrachten 

2001. Medische expertise 

In het kader van een UNO-opdracht moet over de vaststelling en raming van de lichamelijke 

schade die Belgische militairen in dienst hebben opgelopen, overleg worden gepleegd tussen 

de Medische Component (COMOPSMED) en de experts van de UNO. 

Dit overleg wordt gevoerd door toedoen van Div LITIG-Claims overeenkomstig de 

onderrichtingen van de Verenigde Naties1. 

2002. Schadeloosstelling 

De schadeloosstelling van benadeelde derden wordt in principe door de UNO ten laste 

genomen. 

 

 

                                                      
1 Zie ‘Administratieve et budgettaire aspecten van de financiering van de vredeshandhavingsoperaties van de 

Verenigde Naties: schadeloosstelling in geval van overlijden of invaliditeit AVVN 52’ zitting 17 september 1997 
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Hoofdstuk 21. Interoperabiliteit 

2101. Gebruik van materieel 

In geval van gebruik1 van: 

- materieel toebehorend aan Defensie2 door personeelsleden van buitenlandse 

strijdkrachten, 

- gebruik van ‘buitenlands’ materieel door personeelsleden van Defensie, 

en in afwezigheid van bestaande overeenkomsten, dient voorafgaandelijk een akkoord te 

worden onderhandeld dat de juridische problemen regelt betreffende : 

- de rechten en plichten van de eigenaar-Staat en de gebruiker-Staat; 

- de aansprakelijkheid en eventuele schadeloosstelling van de derden die schade geleden 

hebben ingevolge het gebruik van het materieel. 

 

                                                      
1 of bruikleen 
2 bijvoorbeeld: voertuigen, elektro-groepen, vliegtuigen, enz… 
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Hoofdstuk 22. Internationale operaties buiten de NAVO- of EU-zone 

2201. Internationale troepenmacht 

a. Principe 

(1) De politiek van de NAVO inzake schade bestaat erin geen enkele aansprakelijkheid 

te aanvaarden in geval van overlijden, verwondingen of beschadiging van eigendom 

aan derden als gevolg van gevechten of daarmee verband houdende activiteiten. 

(2) De schadeloosstelling van derden is een bevoegdheid van de Staten. Schadeclaims 

ingediend tegen nationale contingenten die deel uitmaken van de internationale 

troepenmacht behoren tot de exclusieve bevoegdheid van dit contingent.  

b. Procedure 

Incidenten zoals beschadiging van goederen, dodelijke ongevallen, ongevallen met 

gewonden en/of materiële schade, toegebracht door nationale contingenten, dienen door 

de respectievelijke eenheidscommandanten te worden onderzocht, overeenkomstig de 

nationale procedures.  

Deze claims zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld door Div LITIG via de 

schadeofficier en het Claims Office van de internationale troepenmacht.  

c. Informatie van het HK van de internationale troepenmacht 

Het HK van de internationale troepenmacht zal onmiddellijk op de hoogte worden 

gebracht van één van de hierna volgende incidenten : 

- doden of gewonden bij de internationale troepenmacht als gevolg van ongevallen met 

geallieerde strijdkrachten; 

- beschadiging van uitrusting van de internationale troepenmacht als gevolg van 

ongevallen met geallieerde strijdkrachten; 

- doden, gewonden of beschadiging van goederen bij burgers als gevolg van ongevallen 

met geallieerde strijdkrachten. 
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2202. Schadeclaims in internationaal verband 

a. Bevoegdheden 

(1) Bn/Det Comd 

De Bn/Det Comd zal de nodige prioriteit verlenen aan de behandeling van de dossiers 

die onder zijn bevoegdheid vallen en zal een schadedossier doen samenstellen voor 

alle gevallen voorzien in par. 2201. 

Het is de taak van de Bn/Det Comd om, in functie van het niveau van aanwezige 

dreiging, de noodzakelijke specifieke instructies te geven (FRAGORDER) inzake de 

tijdens de vaststelling van de schade te respecteren noodzakelijke 

veiligheidsvoorwaarden. 

(2) Schadeofficier 

De Bn/Det Comd zal een schadeofficier aanduiden die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van alle dossiers. 

 Opmerking 

De Bn/Det Comd zal zelf als schadeofficier optreden voor een ongeval of incident 

waarbij zijn personeel betrokken is. 

(3) Experten 

De schadeofficier zal voor wat de vaststelling en raming van de schade betreft 

worden bijgestaan door experts van (BE) Det ter plaatse (Log, Gn, Med, ...) wier 

specialisatie vereist is. 

De Det/Bn Comd of de schade-officier zal, indien nodig, de LEGAD toegewezen aan 

de operatie kunnen raadplegen voor de vragen van juridische aard gerezen tijdens 

het samenstellen van het administratief dossier. 

(4) COps 

Het COps zal op de hoogte worden gehouden van elke ernstige gebeurtenis 

overeenkomstig de specifieke richtlijnen m.b.t. de kennisgeving en beheersing van 

ernstige gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het ministerie van Defensie1.  

(5) Vliegtuigongevallen 

Inzake vliegtuigongevallen dient rekening te worden gehouden met de specifieke 

richtlijnen terzake2. 

                                                      
1 Zie AO-J/269 - Kennisgeving en beheersing van ernstige gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het 

departement van Landsverdediging 
2 Zie: 

- richtlijnen m.b.t. de onderzoeksdienst voor ongevallen van het vliegwezen : zie AO-J/143 

- STANAG 3531 

http://intranet.mil.intra/sites/EDir/ACOSOPSTRG/Geconverteerde%20Documenten/Doctrinepublicaties/TTP%20(Tactical%20-%20Technical%20Procedure)/ACOT-TTP-SAFEREP-CCAA-031(STANAG%203531).pdf
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b. Procedure 

(1) Verslag – Volledig onderzoek 

Onderhavig reglement is van toepassing op alle ongevallen of incidenten die plaats 

vinden tijdens de Ops. 

Voor het opmaken van een verslag of het instellen van een volledig onderzoek wordt 

verwezen naar Hoofdstuk 2 van onderhavig reglement, en naar Hoofdstuk 10 wat de 

samenstelling van een verkeersongevaldossier betreft. 

(2) Materiële schade (niet ingevolge verkeersongeval) 

Wanneer slechts materiële schade werd veroorzaakt die niet het gevolg is van een 

verkeersongeval, zal het dossier volgende elementen bevatten : 

- samenstelling van de onderzoekscommissie (indien er één is); 

- uiteenzetting van de feiten; 

- verklaringen van betrokkenen en getuigen; 

- proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade; 

- synthese (eventueel); 

- opmerkingen van de Comd betreffende aard en bedrag van de schade evenals 

m.b.t. de vermoedelijke oorzaken en verantwoordelijkheden. 

(3) Tolken 

Het wordt aan de (BE) Det aanbevolen gebruik te maken van de diensten van 

plaatselijke tolken die vast worden aangeworven. Bij ontstentenis van vaste tolken, 

kan een beroep worden gedaan op externe tolken voor het afnemen van verklaringen.  

(4) Identificatie slachtoffers 

Teneinde de identificatie van slachtoffers en de uitbetaling van schadevergoeding 

mogelijk te maken zal elk dossier zo duidelijk mogelijk volgende gegevens bevatten : 

- datum, tijdstip en plaats van het ongeval; 

- identificatie van het slachtoffer volgens de ter plaatse in voege zijnde 

procedures en ondersteund door een getuigenis van een lokale overheid; 

- beschrijving van het ongeval of incident en aard van de schade; 

- eigendomstitel (voor de Vtgn eveneens chassis Nr en registratie Nr); 

- eventueel referenties of kopie van het verzekeringscontract. 

(5) Vaststelling en raming van de schade 

Teneinde Div LITIG toe te laten met volledige kennis van zaken het bedrag van de 

schadevergoeding te bepalen zal een maximum aan gegevens aan het dossier worden 

toegevoegd, meer in het bijzonder : 

- verslag van technische experts; 

- lokale marktprijzen; 

- eventuele aankoopfacturen; 

- foto's. 

Zie eveneens par. 2202 e. 
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c. Verzending 

Zie par. 205. 

Alle dossiers dienen binnen de maand en ten laatste vóór het vertrek van het contingent 

naar de verschillende bestemmelingen te worden verzonden.  

d. Gerechtelijk onderzoek 

Het gerechtelijk onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van het gerechtelijk 

detachement in militair milieu (federale gerechtelijke politie in militair milieu - DJMM). 

De Bn/Det Comd is verantwoordelijk voor het verwittigen van de federale Procureur1 via 

de COps, overeenkomstig de richtlijnen terzake2. 

Wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd zal hiervan in het administratief 

dossier dat aan Div LITIG wordt overgemaakt melding worden gemaakt. 

e. Expertise 

Voor de toepassing van onderhavig reglement kunnen de moeilijkheden verbonden aan de 

vaststelling en raming van de schade en het uitvoeren van expertises in een internationale 

context, buiten de NAVO- of EU-zone, worden verholpen door - met de medewerking van 

de technische specialisten van Defensie ter plaatse (Log, Gn, …) – een maximum aan 

materiële bewijzen van de schade (facturen, foto’s, prijslijsten van de plaatselijke markt, 

…) te verzamelen. Op basis van deze elementen zal een verslag worden opgemaakt. 

In geval van lichamelijke schade aan plaatselijke derden dient een geneesheer van de 

eenheid het slachtoffer te onderzoeken en alle nuttige informatie in te winnen teneinde 

Div LITIG in staat te stellen het nadeel te ramen. 

Zo nodig kan beroep worden gedaan op een tolk. 

f. Schadeloosstelling 

(1) Bevoegdheid 

Het behoort tot de bevoegdheid van Div LITIG : 

- de aansprakelijkheid te bepalen; 

- de schade vast te stellen en te ramen; 

- de benadeelden te vergoeden; 

(2) Aanvragen 

- De eventuele aanvragen tot schadeloosstelling worden ingediend bij Div LITIG, 

desgevallend gelijktijdig met het administratief dossier. 

- De dossiers worden door Div LITIG afgehandeld met de betrokken overheden, 

krachtens (eventueel) bestaande akkoorden. 

- Div LITIG bepaalt de wijze van schadeloosstelling van het slachtoffer en 

informeert O&T/SLC/J8 hierover; eventueel kan eveneens een vergoeding in 

natura worden overwogen. 

                                                      
1 overeenkomstig Reg A1 - Onderrichting over de Gerechtelijke Dienst, par. 2715 t.e.m. 2724. 

De par. 2725 en 2726 van hetzelfde Reg handelen over de te nemen bewarende maatregelen. 
2 Zie SOP Ops Nr. 15.12 

http://dghr.mil.intra/reg_doc/reglementen/n/a1/00_inhoudstafel.asp
http://10.100.191.99/SOPOps/copy_of_SubF/Legad/1512Kennis/file/15%5B1%5D.1.2%20Kennisname%20misdrijf.doc
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(3) Procedure 

Mogelijk kunnen zich in een internationale context volgende uitzonderlijke 

omstandigheden voordoen: 

- schadeloosstelling blijkt dringend te zijn; 

- betaling in baar geld dringt zich op (wanneer de benadeelde derde geen domicilie 

of geen bankrekening heeft); 

In deze omstandigheden kunnen zekere overheden ter plaatse (Rekenplichtigen van 

ASE, Defensieattachés …), in het kader van bijzondere akkoorden en met het 

goedvinden van de overheden die bevoegd zijn inzake budgettaire aangelegenheden, 

er door Div LITIG mee worden belast de betaling in vreemde valuta en in de hand uit 

te voeren. 

In geval van een gunstige beslissing tot schadeloosstelling zal : 

- Div LITIG de toelating geven, via O&T/SLC/J8, aan ASE in Ops over te gaan tot 

de uitbetaling van de schadeloosstelling met vermelding van de aanrekening; 

- de betrokken ASE door de benadeelde derde een kwijtschrift van betaling doen 

tekenen; 

- de betrokken ASE overgaan tot de betaling van de schadevergoeding aan de 

benadeelde derde; 

- de betrokken ASE het kwijtschrift van betaling overmaken aan Div LITIG via 

O&T/SLC/J8 en samen met zijn RDV aan DGBF-BFA; 

- Div LITIG via de procedure van kredietopening de nodige middelen ter dekking 

van de uitgave ter beschikking te stellen van DGBF-BFA. 

g. Continuïteit in de dossiers 

De Comd van nieuwe rotaties zal de dossiers van de vorige rotatie verder afhandelen na 

de aflossing.
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BIJLAGE A :  

Eenheid:  ............................................  
 

Dossiernr.: ....................................  

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

Dit dossier bevat  ...... bladzijden 

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

Gezien door de preventieadviseur: 
(handtekening) (naam en graad) 

 
 

 

 
 

VERSLAG 

1. Naam, voornamen, geboortedatum, graad en stamboeknummer van het betrokken personeelslid van 

Defensie: 

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

2. Aard en korte uiteenzetting van het ongeval of incident (aanduiding van de feitelijke 

omstandigheden) 

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

3. Eventuele lichamelijke schade: 

 geneeskundig verslag 

 plaats en vermoedelijke duur van de opneming in het ziekenhuis 

 vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid van Defensie en 

vermoedelijke datum van de werkhervatting 

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

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

4. Eventuele materiële schade: (1) 

 aard van het beschadigde goed 

 korte beschrijving van de schade 

 schadebedragen en proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de 

schade 

 precieze ligging van eventueel beschadigd onroerend goed (gemeente, straat, Nr.) 

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

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

5. Volledige identiteit van eventuele betrokken derden: 

 naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, beroep, woon- of verblijfplaats 

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

6. Eventueel referenties van de verbaliserende autoriteiten die tussenbeide zijn gekomen: 

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

7. Referenties van de verzekeringsmaatschappijen die tussenbeide kunnen komen: 

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

(1) alle nodige stavingsstukken bijvoegen 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

ADVIES VAN DE HIËRARCHISCHE MEERDERE 

 

A. Dienstomstandigheden van  ................................................................................................................................. : (1) (2) 

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

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

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

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

B. Advies: 

De hiërarchische meerdere is van oordeel dat het ongeval of incident heeft plaatsgevonden: (3) 

 in dienst en door het feit van de dienst; 

 in dienst maar niet door het feit van de dienst; 

 op de arbeidsweg; 

 tijdens het privéleven. 

C. Eventuele motivering: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen 

(2) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 

(3) het juiste hokje aankruisen 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

OPMERKINGEN VAN DE EENHEIDSCOMMANDANT 

 

A. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

De eenheidscommandant is van oordeel dat de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of 

incident afhankelijk/onafhankelijk (1) zijn van de wil van betrokkene.  
 ........................................................................................................................................................ (2) (3) 

B. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke verantwoordelijkheden voor het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) het onnodige schrappen  

(2) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen  

(3) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE KORPSCOMMANDANT 

 

A. 

B. 

 

Hetzelfde schema volgen als voor de opmerkingen van de eenheidscommandant. 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 65 / 87 

 

 

 

BIJLAGE B 

Eenheid:  ............................................  
 

Dossiernr.: ....................................  

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

Dit dossier bevat  ...... bladzijden 

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

Gezien door de preventieadviseur: 
(handtekening) (naam en graad) 

 
 

 

 
 

 

VOLLEDIG ONDERZOEK 

 

1. Plaats, datum en uur: 

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

 

 

2. Aard van het ongeval of incident: 

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

 

 

3. Identiteit van alle betrokkenen: 

 naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, beroep, woon- of verblijfplaats 

 graad, eenheid, stamboeknummer (1) 

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

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

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

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

 

 

 

 
(1) indien het een personeelslid van Defensie betreft 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

VERSLAG VAN DE EENHEIDSCOMMANDANT 

 

1. Plaats, datum en uur van het ongeval of incident:  

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

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

2. Uiteenzetting van het ongeval of incident: 

 aanduiding van de feitelijke omstandigheden  

 eventuele schets 

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

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

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

3. Volledige identiteit van alle betrokkenen: 

 naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, beroep, woon- of verblijfplaats 

 graad, eenheid, stamboeknummer (1) 

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

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

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

4. Aanduiding van de vermoedelijke veroorzaker: 

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

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

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

5. Eventuele lichamelijke schade: 

 identiteit van de slachtoffers 

 geneeskundig verslag 

 plaats en vermoedelijke duur van de opneming in het ziekenhuis 

 vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid van het personeelslid van Defensie en 

vermoedelijke datum van de werkhervatting 

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

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

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

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

(1) indien het een personeelslid van Defensie betreft 
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6. Eventuele materiële schade: (2) 

 aard van het beschadigde goed 

 korte beschrijving van de schade 

 schadebedragen en proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de 

schade 

 precieze ligging van eventueel beschadigd onroerend goed (gemeente, straat, Nr.) 

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

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

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

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

7. Eventueel referenties van de verbaliserende autoriteiten die tussenbeide zijn gekomen: 

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

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

8. Referenties van de verzekeringsmaatschappijen die tussenbeide kunnen komen: 

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

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

9. Opgave van alle betrokkenen (veroorzaker, slachtoffer, getuigen) wier verklaring is bijgevoegd: 

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

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

10. Eventueel bijkomende nuttige inlichtingen: 

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

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

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 
(2) alle nodige stavingsstukken bijvoegen 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

EVENTUEEL VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE 

 

 

Samenstelling van de onderzoekscommissie : 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

ONDERVRAGING VAN DE BETROKKENEN 

 

 

V. In welke taal wenst u te worden ondervraagd? 

A.  ...........................  

 

V. Welke zijn uw naam en voornamen? 

A.  ...........................  

 

V. Welk is uw adres? 

A.  ...........................  

 

V. Welke zijn uw graad en stamboeknummer? (1) 

A.  ...........................  

 

V. In welke omstandigheden heeft het ongeval of incident zich voorgedaan? 

A.  ...........................  

 

V. Wie zijn de voornaamste getuigen (derden of personeelsleden van Defensie) die bij het ongeval 

of incident aanwezig waren? 

A.  ...........................  

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening van de betrokkene) 

 

 

 
(1) indien het een personeelslid van Defensie betreft 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

VERKLARING VAN DE VOORNAAMSTE GETUIGEN 

 

 

V. In welke taal wenst u te worden ondervraagd? 

A.  ...........................  

 

 

V. Welke zijn uw naam en voornamen? 

A.  ...........................  

 

 

V. Welk is uw adres? 

A.  ...........................  

 

 

V. Welke zijn uw graad en stamboeknummer? (1) 

A.  ...........................  

 

 

V. Vertel ons wat u weet over het ongeval of incident dat op .............................  heeft plaatsgevonden: 

A.  ...........................  

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening van de getuige) 

 

 
(1) indien het een personeelslid van Defensie betreft 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

ADVIES VAN DE HIËRARCHISCHE MEERDERE 

 

A. Dienstomstandigheden van  ................................................................................................................................. : (1) (2) 

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

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

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

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

B. Advies: 

De hiërarchische meerdere is van oordeel dat het ongeval of incident heeft plaatsgevonden: (3) 

 in dienst en door het feit van de dienst; 

 in dienst maar niet door het feit van de dienst; 

 op de arbeidsweg; 

 tijdens het privéleven. 

C. Eventuele motivering: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen 

(2) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 

(3) het juiste hokje aankruisen 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

OPMERKINGEN VAN DE EENHEIDSCOMMANDANT 

 

A. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

De eenheidscommandant is van oordeel dat de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of 

incident afhankelijk/onafhankelijk (1) zijn van de wil van betrokkene.  
 ........................................................................................................................................................ (2) (3) 

B. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke verantwoordelijkheden voor het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) het onnodige schrappen  

(2) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen  

(3) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE 

 

A. 

B. 

 

(1) 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam,graad en hoedanigheid van de leden van de commissie) 

 

 

 

EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE KORPSCOMMANDANT 

 

A. 

B. 

 

(1) 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) Hetzelfde schema volgen als voor de opmerkingen van de eenheidscommandant 
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BIJLAGE C 

PROCES-VERBAAL VAN TEGENSPREKELIJKE VASTSTELLING 

EN RAMING VAN DE SCHADE 

toegebracht aan  .................................................................................................  (aard van de beschadigde goederen) 

toebehorende aan  .......................................................................................................................  (naam, voornamen) 

woonachtig te  ................................................................................................................................................  (adres) 

ingevolge het ongeval of incident  ............................................................................................  (aard van de feiten) 

dat heeft plaatsgevonden op  ...............................................  te  .............................................................................  

 
 

 

Gedetailleerde opgave van de schade 

en van de uit te voeren herstellingen 

 

Raming van de schade 

 

 

 

Opmerkingen 

door de derde door de 

expert van 

Defensie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAAL 

 

   

Ik heb de Heer/Mevrouw  ................................................................................  doen opmerken dat ik alleen 

ten bewarende titel tussenbeide ben gekomen en dat hieruit niets mag worden afgeleid ten aanzien 

van de aansprakelijkheid van de Staat, noch van de aanvaarding van de in dit proces-verbaal 

opgenomen ramingen, daar de Minister van Defensie zich de beslissing over deze twee punten 

voorbehoudt. 

Aldus opgemaakt te  .............................  op  ..........................  

 

De expert van Defensie, 
(handtekening) 

De derde(n), 
(handtekening) 

 

 

N.B. - Eventueel de reden opgeven waarom dit proces-verbaal niet tegensprekelijk met de derde of zijn gemachtigde wordt 

opgemaakt en er een kopie bijvoegen van de aan de derde gerichte oproeping, alsook van het ontvangstbewijs van de 

aangetekende zending. 
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BIJLAGE D 

BERICHT VOERTUIGSCHADE 

Defensie 

 

Ten laatste binnen de 24 uur aangevuld terug te zenden aan  

DG Jur –LITIG-ACC 

Koningin Elisabeth Kwartier – Everestraat 1 te 1140 EVERE 

 per e-mail naar expertise.N@mil.be 

Datum schadegeval :  .......................................  Plaats :  .....................................................................................  

Beknopte uiteenzetting van de feiten :  ...........................................................................................................  

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

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

Militair voertuig : 

Militair voertuig: 

Nummerplaat................................................................................................................................................  

Eenheid  ....................................................................................................................................................  

Merk en model .............................................................................................................................................  

Gegevens van de hertseller ......................................................................................................................  

Gegevens chauffeur militair voertuig: 

Naam, voornaam ..........................................................................................................................................  

Stamboeknummer .......................................................................................................................................  

Eenheid  ....................................................................................................................................................  

Burgervoertuig : 

Burger voertuig: 

Nummerplaat................................................................................................................................................  

Merk en model .............................................................................................................................................   

Verzekeringsmaatschappij .......................................................................................................................  

Gegevens van de eigenaar van het burgervoertuig:  

 Naam, voornaam ..........................................................................................................................................  

 Adres  ............................................................................................................................................................  

 Tel ..................................................................................................................................................................  

Situering van de schade aan de voertuigen : 

Militair voertuig 

           

Burgervoertuig 

           

Rijvaardig?                    Ja                   Neen Rijvaardig ?           Ja             Neen 
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Schets : 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

POC voor de herstelling van het militair voertuig (lid van Defensie of burgercarrossierebedrijf):   

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

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

POC voor het administratief onderzoek :  ........................................................................... (Naam en functie, tel.) 

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

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

Dit document is opgesteld door : ........................................................................................... (Naam en functie, tel.) 

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

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

 

Als er een vaststelling van verkeersongeval werd opgemaakt, wordt er een kopie bij dit bericht 

gevoegd.  
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BIJLAGE E 

GENEESKUNDIG VERSLAG BETREFFENDE EEN ONGEVAL OF INCIDENT 

Eenheid:  ............................................  
  

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

Model 150 

1. Weinig erg ongeval of incident 

2. Weinig erg ongeval of incident waarbij echter verwikkelingen mogelijk zijn 

3. Erg ongeval of incident (1) (2) 

Ik ondergetekende,  ............................................................................................................... (naam, graad, functie) 

verklaar onderzocht te hebben 

Naam Voornamen Graad 

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

Eenheid (of woonplaats indien burger) Functie Stamboeknummer 

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

geboren te  ...........................................................  op  .................................................  

en bevonden te hebben dat hij lijdt aan:(een zo nauwkeurig mogelijke diagnose) 

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

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

voortkomende van het volgend ongeval of incident: (beschrijving van het ongeval of incident)  

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

op datum van ...........................................................................................................................................................  

veroorzaakt door: 

1. volgens verklaringen van betrokkene/getuigen (2) 

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

2. en volgens mij 

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

1. Het ongeval of incident is weinig erg en er zullen zich, in normale omstandigheden, geen verwikkelingen 

voordoen;  

2. Schijnbaar zal de betrokkene een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van...............  dagen ondergaan;  

3. Schijnbaar zal de betrokkene, ingevolge het ongeval of incident waarvan hij het slachtoffer geweest 

is,een blijvende arbeidsongeschiktheid ondergaan (behoudens verwikkelingen); (2) 

Ik noteer bovendien als nuttige inlichting:  .....................................................................................................  

Ik verklaar op eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening geneesheer) 

Kopieën : - geneeskundige steekkaart van betrokkene 

- betrokkene of zijn(haar) rechthebbenden 

(1) te verzenden binnen achtenveertig uren 

(2) het onnodige schrappen 

NB. Elke lichamelijke schade waarvan een militair het slachtoffer is 

kan hem/haar, onder bepaalde voorwaarden, het recht geven op de 

toekenning van een vergoedingspensioen: hij kan de site van DGHR 

consulteren – Regl en Doc, SIS-G – of zich wenden tot zijn ASE. 



Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 78 / 87 

 

 

BIJLAGE F 

FORMULIER ‘VASTSTELLING VAN VERKEERSONGEVAL VAN DEFENSIE’ 
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BIJLAGE G 

DOSSIER VERKEERSONGEVAL MILITAIR VOERTUIG 

Eenheid:  ............................................  
 

Dossiernr.: ....................................  

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

Dit dossier bevat  ...... bladzijden 

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

Gezien door de preventieadviseur: 
(handtekening) (naam en graad) 

Exemplaar voor: (1) 

- DG Jur – Div LITIG; 

- betrokken personeelslid; 

- bevoegde gerechtelijke overheid. 

 

Inzake: 

Naam en voornamen :  ........................................................................................................................  

Graad en stand :  ................................................................................................................................   

Stamboeknummer :  ...........................................................................................................................  

Plaats :  .....................................................................................................................................................................  

Datum :  ....................................................................................................................................................................  

SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER 

- formulier ‘Vaststelling van verkeersongeval van Defensie’; 

- uiteenzetting van het ongeval; 

- volledige identiteit van alle betrokkenen; 

- geneeskundig verslag voor elke gewonde, personeelslid van Defensie of derde; 

- proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade veroorzaakt aan alle 

beschadigde goederen (toebehorend aan Defensie, aan een personeelslid van Defensie of aan 

een derde) andere dan voertuigen, met bewijs van de aangetekende uitnodiging van de derde; (2) 

- verklaring van elk betrokken personeelslid van Defensie en van derden, alsmede van eventuele 

getuigen; 

- referenties van de eventuele verzekeringsmaatschappijen die tussenbeide kunnen komen; 

- eventueel referenties van de verbaliserende autoriteiten die tussenbeide zijn gekomen; 

- eventueel samenstelling en verslag van de onderzoekscommissie; 

- advies van de hiërarchische meerderen die aan het onderzoek hebben meegewerkt; 

- opmerkingen van de eenheidscommandant (en eventueel van de onderzoekscommissie en van de 

korpscommandant). 

(1) schrappen wat niet past 

(2) proces-verbaal van tegensprekelijke vaststelling en raming van de schade aan het (de) betrokken voertuig(en) wordt 

rechtstreeks door de Mil Expt Vtg aan DG Jur–Div LITIG overgemaakt 



Werkwijze bij ongevallen en incidenten 
 

   DGJUR-REG-ACCINC-001 

Ed 01001/ Rev 02   2018-12-10 

Blz 83 / 87 

 

 

 

  
Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

ADVIES VAN DE HIËRARCHISCHE MEERDERE 

 

A. Dienstomstandigheden van  ................................................................................................................................. : (1) (2) 

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

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

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

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

B. Advies: 

De hiërarchische meerdere is van oordeel dat het ongeval of incident heeft plaatsgevonden: (3) 

 in dienst en door het feit van de dienst; 

 in dienst maar niet door het feit van de dienst; 

 op de arbeidsweg; 

 tijdens het privéleven. 

C. Eventuele motivering: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen 

(2) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 

(3) het juiste hokje aankruisen 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

 

OPMERKINGEN VAN DE EENHEIDSCOMMANDANT 

 

A. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

De eenheidscommandant is van oordeel dat de vermoedelijke oorzaken van het ongeval of 

incident afhankelijk/onafhankelijk (1) zijn van de wil van betrokkene.  
 ........................................................................................................................................................ (2) (3) 

B. Opmerkingen i.v.m. de vermoedelijke verantwoordelijkheden voor het ongeval of incident: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) het onnodige schrappen  

(2) naam van het betrokken personeelslid van Defensie aanvullen  

(3) dit dient te worden herhaald voor elk betrokken personeelslid van Defensie 
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Dossiernr.:  ..........................................  

  
Bladzijde ..........  / .......   

 

EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE 

 

A. 

B. 

 

(1) 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam,graad en hoedanigheid van de leden van de commissie) 

 

 

 

EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE KORPSCOMMANDANT 

 

A. 

B. 

 

(1) 

 

 

Te  ............................................  op  ...........................................  

(handtekening) 

(naam en graad) 

 

 

 
(1) Hetzelfde schema volgen als voor de opmerkingen van de eenheidscommandant 
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BIJLAGE H 

VERKLARING VAN KENNISNAME 

 
 

Dossiernr.: ....................................  

 

 

 

Ik ondergetekende,  

 ..........................................................................................  (1) 

 ..........................................................................................  (2) 

 ..........................................................................................  (3) 

 

 

verklaar hierbij betrokken te zijn bij een ongeval of incident overkomen op (datum, plaats) 

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

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

 

en ervan op de hoogte gebracht te zijn dat het mij vrijstaat een kopie te bekomen van het proces-

verbaal van het verhoor of de verhoren die plaatsvonden in het kader van het onderzoek. 

Op dezelfde wijze ben ik ervan op de hoogte gebracht dat het mij vrijstaat, overeenkomstig de wet 

van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, een kopie te bekomen van het 

administratief dossier (verslag/volledig onderzoek). 

 

 

 

 

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

(handtekening) 

(datum) 

 

 

(1) naam 

(2) graad 

(3) stamnummer 
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BIJLAGE I 

BERICHT INFRASCHADE 

Defensie 

 

Ten laatste binnen de 24 uur aangevuld terug te zenden aan  

CC Infra 

Koningin Elisabeth Kwartier – Everestraat 1 te 1140 EVERE  

via e-mail naar CCINFRA-BSSO@mil.be  

Datum schadegeval :  .......................................  Plaats :  .....................................................................................  

DERDE 

Naam, Voornaam: ...................................................................................................................................................  

Adres:  ......................................................................................................................................................................  

Verzekeringsmaatschappij:  ................................................................................................................................  

Polisnummer:  ..........................................................................................................................................................  

Betrokkenheid personeelslid 

van Defensie 

Gegevens personeelslid van Defensie:  .............................................................................................................  

Eenheid:  ..................................................................................................................................................................   

Summier verslag 

Beknopte uiteenzetting van de feiten en zichtbare schade:  ......................................................................  

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

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

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

POC voor het administratief onderzoek :  ........................................................................... (Naam en functie, tel.) 

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

Dit document is opgesteld door : ........................................................................................... (Naam en functie, tel.) 

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

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

Vakken voorbehouden aan CC Infra 

Militair Expert Infra :  .........................................  

Datum opdracht :  ..................................................  

Datum expertise :  ..................................................   

DossierNr Div LITIG  

 

mailto:CCINFRA-BSSO@mil.be

