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Onderwerp: Aanvraag vergoedingspensioen na professionele blootstelling met COVID-19  
Richtlijnen m.b.t. opstellen Model 150 i.g.v. een Coronavirusbesmetting van 
een Mil tijdens en door de dienst 
 
 

Ref:  Bulkmail van Fedris van maandag 23 maart 2020 13:54 betreffende 
“Mededeling in verband met de COVID-19 epidemie”; 

 Reglement “Werkwijze bij ongevallen en accidenten” DGJUR-REG-ACCINC-
001; 

 SPS “Vergoedingspensioenen” DGHR-SPS-SOCPENV-001; 
 
 

 Synthese: COVID-19; vergoedingspensioen; Model 150;  

 Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, heeft bevestigd dat personen met een 
COVID-19 besmetting die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd 
risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling 
wegens beroepsziekte. (Ref 1) 

a. Het gaat grosso modo over ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-
patiënten, over medisch, verpleegkundig, logistiek en schoonmaakpersoneel werkzaam in 
de ziekenhuizen (Urg Dienst, Dienst voor Intensieve Zorg, voor Infectieziekten enz.) – 
inclusief leerlingen en studenten die er stagelopen – of werkzaam in 
verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan, of over 
personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij 
patiënten met COVID-19; EN 

(1) bij wie de infectie in verband kan gebracht worden met hun beroepsactiviteit of met 
een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt; EN 

(2) bij wie de infectie gediagnosticeerd werd door middel van een laboratoriumtest; 

b. Deze personen moeten naargelang hun tewerkstelling en volgens de hun voorgeschreven 
procedure, hun aanvraag indienen bij hun werkgever (bvb. een federale, provinciale of 
plaatselijke overheidsdienst) of rechtstreeks bij Fedris en daarbij zoveel  

  



 
 

-2/3- 

 
 

mogelijk informatie verschaffen over de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de 
laatste weken voor het optreden van de symptomen; de medische evolutie van de 
aandoening (verslagen van artsen); de laboratoriumuitslagen die de infectie door het 
SARS-CoV-2-virus aantonen; de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd 
voorgeschreven. 

 Naar analogie daarmee kunnen ook sommige personeelsleden van Defensie een aanvraag tot 
schadeloosstelling indienen: zowel personeel uit de militaire gezondheidszorg maar tevens 
militairen tijdens hun deelname aan activiteiten van Defensie (Ops, Trg, Ex) zouden als gevolg 
van een professionele blootstelling met COVID-19 kunnen besmet worden.  

a. De militairen hebben met betrekking tot “beroepsziekten en arbeidsongevallen” een 
afzonderlijke wetgeving, nl. het Besluit van de Regent van 5 oktober 1948 tot coördinatie 
van de wetten op de vergoedingspensioenen. 

(1) Het personeelslid uit de militaire gezondheidszorg, of bij uitbreiding elke militair, 
dat/die meent tijdens de dienst en door het uitoefenen van de functie, een infectie met 
COVID-19 te hebben opgelopen, wordt aangeraden een Model 150 (Ref. 2.) of 
gelijkaardig attest van eerste medische vaststellingen te laten opmaken door een 
(arbeids-) arts.  

(2) De richtlijnen voor de correcte invulling /opstelling van een Model 150 zijn terug te 
vinden in Bijlage A. 

(3) Indien de ziekte vervolgens leidt tot ziekenhuisopname, bijkomende verwikkelingen, 
langdurige arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval leidt tot een sterfgeval, kan 
de militair (of diens nabestaanden) een dossier indienen bij de Federale 
Pensioendienst (FPD) tot het bekomen van een schadevergoeding, wat we het 
“vergoedingspensioen” noemen. 

(4) Het dossier voor de FPD dient minstens volgende documenten te bevatten: 

(a) een geldige aanvraag vergoedingspensioen; 

Opgelet: in tegenstelling tot een ongeval waar een termijn geldt van 3 maanden, 
gaat het vergoedingspensioen in de eerste dag van de maand gedurende welke 
de pensioenaanvraag geldig werd ingediend, maar ten vroegste de dag van het 
schadelijk feit; 

(b) een Model 150 of gelijkaardig attest van eerste medische vaststellingen; 

(c) medische verslagen waaronder zeker noodzakelijk: 

i. een positieve COVID-19 laboratoriumtest (van een in BEL erkend type); 

ii. verslagen van artsen met betrekking tot de medische evolutie van de 
aandoening; 

iii. attesten arbeidsongeschiktheid. 

b. Burgers tewerkgesteld bij Defensie, die zich voor wat hun arbeidsongeschiktheid betreft, 
normaliter moeten wenden tot MEDEX resp. hun mutualiteit, moeten zich ook nu, in geval 
van een veronderstelde professionele besmetting door COVID-19, wenden tot MEDEX 
resp. hun mutualiteit en dus niet tot FEDRIS. De desbetreffende formulieren zijn de 
zogenaamde BZ1 en BZ2, terug te vinden op de website van MEDEX. 

Echter, ook hier is de opmaak van een Model 150 van toepassing. 

c. Een beknopte uitleg kan u terugvinden in de “infofiche CDSCA–vergoedingspensioenen” 
en alle details in de SPS “Vergoedingspensioenen” (Ref. 3.). 

 Een begeleidend schrijven t.a.v. betrokkene met allerhande toelichting n.a.v. zijn/haar 
Coronavirusbesmetting en diens aanvraag voor een “vergoedingspensioen” is bijgevoegd in 
Bijlage B. Betrokkene kan voor hulp bij het indienen van een aanvraag “vergoedingspensioen”, 
steeds beroep doen op de arbeidsarts bevoegd voor het gezondheidstoezicht van zijn/haar 
eenheid en op de Sociale Dienst van de CDSCA.  
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 Lijst van de bijlagen 

 Richtlijnen m.b.t. opstellen Model 150 i.g.v. een Coronavirusbesmetting van een 
Mil tijdens en door de dienst; 

 Begeleidend schrijven t.a.v. de militair n.a.v. zijn/haar coronavirusbesmetting 
tijdens en door de dienst en diens aanvraag voor een vergoedingspensioen; 

Bijlage Z: Lijst van bestemmelingen. 

 

 

 

X

 
Erwin DHONDT 

Geneesheer Brigade-generaal 
Directeur-generaal Health & Well-being 
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Richtlijnen m.b.t. opstellen Model 150 i.g.v. een Coronavirusbesmetting 
van een Mil tijdens en door de dienst  

 

 In het vak  vermeldt de arts niet 
alleen “COVID-19” (indien gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest), maar 
eveneens verwikkelingen – (rest)letsel zoals bv “pneumonie, vermoeidheid, hoofdpijn, angst, …”. 

Opgelet: de bevestigde laboratoriumtest – voor zover erkend in BEL – is belangrijk i.k.v. de 
specifieke bewijslast die er rust op de patiënt. Indien deze test niet aanwezig is, maakt u in principe 
geen Model 150 op, tenzij de pandemie zodanig evolueert dat er geen testing meer wordt 
uitgevoerd bij zieke patiënten. In dat geval vermeldt u “vermoeden van”. 

 In het vak  vermeldt de arts “virale 
aandoening COVID 19 ten gevolge van professionele blootstelling” (indien gediagnosticeerd door 
middel van een laboratoriumtest); 

 In het vak  vermeldt u de datum van de klinische 
manifestatie van COVID-19;  

 In het vak  verklaart de militair hoe, 
wanneer en waar de professionele blootstelling heeft plaatsgevonden en geeft hij/zij zoveel 
mogelijk informatie over de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het 
optreden van de symptomen; 

 In het vak  geeft de arts zijn professioneel medisch 
advies m.b.t.  

a. de juistheid van de verklaringen van de patiënt; 

b. de causaliteit tussen het aangehaalde oorzakelijke feit (COVID-19 coronavirusbesmetting) en 
de lichamelijke schade (COVID-19 verwikkelingen en complicaties) (d.i. de “medische 
causaliteit”).  

De arts spreekt zich hier m.a.w. niet uit over het feit of de coronabesmetting al dan niet gebeurde 
tijdens en door een feit van de dienst (d.i. de “juridische causaliteit”). 

 In het vak  
zal de arts tenslotte kunnen noteren wat de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit was in de 
laatste weken, de huidige militaire opdracht van betrokkene, de medische evolutie van de 
aandoening (verslagen van artsen al dan niet beschikbaar) enz.  

De arts geeft hier m.a.w. aan andere instanties elementen om later de causaliteit te bepalen tussen 
de aangehaalde feiten (de COVID-19 coronabesmetting) en de dienst (d.i. de “juridische 
causaliteit). Dit is immers geen bevoegdheid van de arts. 
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Begeleidend schrijven t.a.v. de militair 
n.a.v. zijn/haar Coronavirusbesmetting tijdens en door de dienst 

en diens aanvraag voor een vergoedingspensioen 

 

Geachte mevrouw, geachte heer 

Hierna volgt een vrijblijvend advies n.a.v. uw coronavirusbesmetting opgelopen tijdens en door de dienst 
in uw hoedanigheid van militair. 

Een ‘beroepsziekte’ zoals die in de burgersector is gekend, bestaat NIET binnen Defensie. Fedris, het 
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is NIET bevoegd voor Defensie. 

Binnen Defensie spreken wij voor de militairen over “ziekten opgelopen en/of verergerd tijdens en door 
de dienst”. Er is maar één instantie bevoegd om te besluiten of een opgelopen ziekte te wijten is aan 
een feit door en tijdens de dienst en dat is de commissie voor vergoedingspensioen en die zetelt in de 
Pensioen Dienst voor de Overheidssector – de Federale Pensioendienst (FPD). U kan hierover alles 
terugvinden in het reglement DGHR-SPS-SOCPENV-001.  

Het is belangrijk om te weten dat, in tegenstelling tot een ongeval, waarvoor een termijn geldt van 3 
maanden, het vergoedingspensioen ingaat op de eerste dag van de maand gedurende dewelke de 
pensioenaanvraag geldig werd ingediend, maar ten vroegste de dag van het schadelijk feit. Deze datum 
is niet alleen belangrijk om vergoed te worden voor de lichamelijke letsels opgelopen tijdens uw COVID-
19 besmetting, maar ook om maximaal te kunnen genieten van tussenkomsten vanwege Defensie voor 
uw medische kosten in relatie met uw COVID-19 besmetting. 

Een voorbeeld maakt dit al snel duidelijk. 

Bij de uitoefening van uw opdracht (als hulpverlener-ambulancier, tijdens OVG of een andere Ops, als 
arts, …) komt u in aanraking met COVID-19 besmette mensen, raakt u zelf besmet en wordt u ziek. U 
wordt opgenomen in het ziekenhuis en moet in een dienst voor intensieve verzorging kunstmatig 
beademd worden. Uw hospitalisatie en herstel duren enkele weken omwille van aanhoudende 
vermoeidheid en hoofdpijn. 

U krijgt uw ziekenhuisfactuur en daaruit blijkt dat uw ziekenkas een deel van de kosten niet terugbetaalt 
omdat ze betrekking hebben op niet-RIZIV erkende medische prestaties. Ook BFA-M weigert u die 
kosten terug te betalen omwille van dezelfde reden.  

Als u echter binnen de termijn van 1 maand na de aanvang van de COVID-19 besmetting een 
vergoedingspensioen aanvraagt, dan wordt uw aanvraag onderzocht door de Commissie van 
vergoedingspensioenen en krijgt u een speciaal statuut. U wordt dan beschouwd als kandidaat Militair 
Invalide. Dit opent een bijkomend recht waardoor BFA-M u de meeste medische kosten zal kunnen 
terugbetalen, ook die welke niet door het RIZIV worden terugbetaald maar die wel in relatie staan met 
COVID-19 en die NOODZAKELIJK zijn voor de behandeling van uw aandoening.  

Let wel, er is echter nooit een terugbetaling voorzien voor supplementen. 

Wat ook goed is om weten is dat de periode van uw arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het ongeval 
extra zal worden vergoed. 

 

Hoe moet u nu een vergoedingspensioen aanvragen?  

U moet volgende documenten correct ingevuld aangetekend versturen naar de Federale 
Pensioendienst (FPD): 

 het document “Aanvraag Vergoedingspensioen”  

a. U moet op het formulier ALLE lichamelijke letsels die u hebt opgelopen, vermelden. 

b. In geval van een COVID-19 besmetting meldt u niet alleen “COVID-19 besmetting”, maar ook 
alle verwikkelingen – (rest)letsels die u had/hebt naar aanleiding van deze besmetting. Bv. 
“longontsteking, moeheid, hoofdpijn, angst …”. Vraag uw arts daarbij om hulp. 
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 het Model 150  

a. ALLE militaire artsen hebben een Nota ontvangen met richtlijnen om dit Model 150 correct in 
te vullen, voor de specifieke situatie van een COVID-19 besmetting als gevolg van een 
professionele blootstelling. 

b. U mag in plaats van het militaire Model 150 ook een “medisch attest van eerste vaststelling” 
gebruiken, opgesteld en ondertekend door uw behandelende burgerarts, met een beschrijving 
van ieder letsel apart (eerder dat dan een diagnose), waarin deze zich uitspreekt over het 
mogelijke verband tussen de vastgestelde lichamelijke letsels en de oorzaak die u opgeeft. 
Dit attest dient niet alleen ondertekend te zijn door deze behandelende arts, maar moet de zin 
bevatten “ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring echt en volledig is”.  

 medische verslagen die kunnen bijdragen tot uw zaak.  

a. een positieve COVID-19 laboratoriumtest (van een in BEL erkend type); 

b. verslagen van artsen met betrekking tot de medische evolutie van de aandoening; 

c. attesten arbeidsongeschiktheid. 

Weet dat u deze aanvraag kan versturen via de militaire post vanuit de locatie van uw zending. 

Weet ook dat, voor wat het indienen van uw aanvraag betreft, u zich kan laten bijstaan door een 
maatschappelijk assistent van de Sociale Dienst van CDSCA. 

Aandachtspunten 

 Vergeet niet dat – om te kunnen genieten van tussenkomsten vanwege Defensie voor uw medische 
kosten gemaakt als kandidaat invalide (vredestijd of oorlogstijd) of als invalide vredestijd – u 
ALTIJD de basisregels moet volgen zoals u die kan terugvinden op de website www.mil.be.  

 Kort samengevat: 

a. U moet gebruik maken van de geneeskundige zorg die mogelijk is IN de Medische Component 
(ook aangenomen geneesheren, aangenomen tandartsen, aangenomen kinesitherapeuten) 
en aangeboden wordt door de aanwezige medische specialiteiten IN het HMKA. De 
geneeskundige verstrekkingen die verleend worden door een zorgverstrekker tewerkgesteld 
in militair medisch milieu in de installaties van de Medische Component zijn kosteloos. 

b. Als de zorg die u nodig heeft, niet mogelijk is binnen onze eigen medische keten, dan heeft u 
steeds een doorverwijzing voor de burgersector nodig, opgemaakt door een militair of 
aangenomen arts met een Model Transfer. 

c. In geval van medische dringendheid, heeft u geen Model Transfer nodig, maar zal de 
medische dringendheid nadien geattesteerd dienen te worden. 

 De gratis hospitalisatieverzekering van Defensie DKV, geldt ook voor “beroepsziekten” binnen 
Defensie. 

 Als militair heeft u eveneens het recht om zelf te kiezen door welke zorgverstrekker u wilt behandeld 
worden,  

MAAR, dit zogenaamd beroep op de “vrije keuze van zorgverstrekker” bepaalt wel of U kan 
genieten van bijkomende rechten en tussenkomsten van Defensie voor geneeskundige 
verstrekkingen, zelfs in het kader van een “beroepsziekte”, TENZIJ u als (kandidaat) invalide 
vredestijd van BFA-M de voorafgaande toestemming heeft verkregen om een zorgverstrekker van 
uw keuze te consulteren. 

Indien u deze spelregels nauwgezet volgt, zal u normaal gezien in de meeste gevallen amper of geen 
medische onkosten hebben en zal u bijkomend vergoed worden door de FPD.  

We wensen u een spoedig herstel toe ! 
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Bestemmelingen  

 

ALLE Arbeidsartsen 

Via Dir AMT 

ALLE Curatieve artsen  

 Via COMOPSMED 


