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1. Algemeen
a.

Doel
De personeelsleden van Defensie informeren over de mogelijke tussenkomsten en vergoedingen
in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden.

b.

Boomstructuur
(1) Onmiddellijk hoger gelegen wettelijke bepalingen, reglementen en/of richtlijnen
(a) Reg “De afwezigheden om gezondheidsredenen (AGR) van de militairen van het actief
kader en de Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR)
(DGHR-REG-MEDIS-001)
(b) Reg “Werkwijze bij ongevallen en accidenten” (DGJUR-REG-ACCINC-001)
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(c) SPS “Aanslagvergoeding” (DGHR-SPS-INDVER-004)
(d) SPS “De militaire rustpensioenen” (DGHR-SPS-SOCPENR-001)
(e) SPS “Gezondheidszorgen binnen Defensie” (DGHR-SPS-SOCSZM-001)
(f) SPS “Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR) administratie en organisatie (DGHR-SPS-MEDMCGR-001)
(g) SPS “Overeenkomst Assuralia” (DGJM-SPS-ASSUR-LCBA-001)
(h) SPS “Overlevingspensioen” (DGHR-SPS-SOCPENS-001)
(i)

SPS “Procedure voor toekenning van de bijzondere vergoeding in geval van
luchtvaartongeval in vredestijd” (DGHR-SPS-INDVER-005)
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(j) SPS “Vergoeding ongeval of ziekte tijdens een operatie” (DGHR-SPS-INDVER-006)
(k) SPS “Vergoedingspensioen” (DGHR-SPS-SOCPENV-001)
(l)

SPS “Advies aan de autoriteiten – sociaal verslag (OSCA-SPS-SSDAVS-001)

(m) SPS “Notificatie van ernstige gebeurtenissen (ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001)
(n) GID “Indienen van een pensioenaanvraag” (DGHR-GID-DEGPEN-001)
(o) GID “Overlevingspensioen” (DGHR-GID-SOCPENS-001)
(p) GID “Overlevingspensioen – Geïndexeerde bedragen” (DGHR-GID-SOCPENS-002)
(2) Onmiddellijk lager gelegen reglementen en/of richtlijnen
Nihil
c.

Refertes
(1) Koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der
samengeordende wetten op de militaire pensioenen (SIS-C-500)
(2) Besluit van de Regent van 5 oktober 1948 tot coördinatie van de wetten op de
vergoedingspensioenen (SIS-G-500-1)
(3) 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
(4) Wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval
van luchtvaartongeval in vredestijd (BIP-N-023)
(5) Wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van
de militaire plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht (SIS-G-520)
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(6) Wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen – het Nationaal
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad
voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (SIS-G-600)
(7) Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen
(SIS-C-610)
(8) Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen– Afdeling III: Toekenning
van een bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van politie- en
hulpdiensten (BIP-X-053)
(9) Wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van Defensie (A16-Z10)
(10) Wet van 20 mei 1994 betreffende de perioden en de standen van de militairen van het
reservekader alsook betreffende de paraatstelling van de Krijgsmacht (A16-Q1)
(11) Wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade
overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met
oorlogsinvaliden (SIS-G-610)
(12) Programmawet van 19 juli 2001
(13) Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht (A16-G1)
(14) Wet 20 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de
militairen – Hoofdstuk II: Toekenning van een vergoeding in geval van ziekte in het kader
van de deelname aan opdrachten in het buitenland van militaire bijstand, van hulpverlening of
van operationele inzet (BIP-X-063)
(15) Wet van 28 april 2017 tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende
integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen
- Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van
het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie
(16) Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de
toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden
van terrorisme (SIS-G-570)
(17) Wet van 20 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de
militairen
(18) KB van 17 april 1956 tot toekenning van een vergoeding voor reiskosten aan sommige
familieleden van militairen, die ernstig ziek, door een ongeval getroffen of overleden zijn
(BIP-U-113)
(19) KB van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige
begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn (BIP-O-143)
(20) KB van 6 juli 1994 houdende bepaling van de vormen van operationele inzet, hulpverlening en
militaire bijstand en van de voorbereidingsactiviteiten met het oog op de aanwending van de
Krijgsmacht (A16-Q2)
(21) KB van 31 juli 2003 betreffende de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het
personeel tewerkgesteld in het Ministerie van Landsverdediging (SIS-A-500)
(22) KB van 16 december 1969 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens
begrafeniskosten in geval van overlijden van sommige militairen en sommige van hun
familieleden (BIP-O-042 en BIP-O-043)
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(23) MB van 2 juli 1975 genomen in uitvoering van het KB van 27 mei 1975 betreffende de
tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke
dienst zijn overleden (BIP-O-153)
(24) Administratieve beslissingen “Tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten
van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn” (BIP-O-141)
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Wanneer een personeelslid van Defensie geconfronteerd wordt met een ongeval (al dan niet een
arbeidsongeval met inbegrip van het woon- werkverkeer), een beroepsziekte, een lichamelijke
ongeschiktheid, een invaliditeit of een overlijden, kunnen verschillende tegemoetkomingen verkregen
worden vanwege Defensie, maar ook van andere departementen, verzekeringsinstellingen, openbare
instellingen of bepaalde verenigingen. Het doel van deze specifieke procedure is een niet-limitatieve
opsomming te geven van de belangrijkste financiële of morele tegemoetkomingen.


Opmerking
Deze specifieke procedure is bedoeld als overzicht en bevat niet alle nuances. Voor meer
volledige en gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bijhorende wetgeving,
regelgeving, internet en/of intranet of kan contact opgenomen worden met de POC bij Defensie.

3. Tussenkomsten en vergoedingen
In bijlage A wordt in een overzicht vermeld welke tussenkomsten en vergoedingen van toepassing
zijn:
-

-

-

-

-
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2. Inleiding
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Per deelstand1:
o

Normale dienst, intensieve dienst, vorming

o

Hulpverlening, operationele inzet

o

Militaire bijstand

Waar?
o

België

o

Buitenland

Begunstigden
o

Echtgenoot/Echtgenote

o

Wettelijk samenwonend

o

Feitelijk samenwonend

o

Ander (vader, moeder, kind)

Reservekader
o

“Reservisten”, nl. militairen van het reservekader die wederoproepingen uitvoeren of een
Vrijwillige Encadreringsprestatie (VEP) uitoefenen, maar niet de Mil van het reservekader
die een VEP uitoefenen na een oppensioenstelling als militair van het actief kader.

o

Mil VEP na een loopbaan als militair van het actief kader

Burgerpersoneelsleden van Defensie
Opmerking
De bedragen vermeld in deze SPS zijn niet-geïndexeerde bedragen. De geïndexeerde bedragen
staan vermeld in de “samenvattende lijst van de bedragen die gekoppeld zijn aan een spilindex”
van de BIP. Zie link: http://intranet.mil.intra/sites/Pers/bip/BIP_N/iv.pdf

1

Art 190 en 191 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het
actief kader van de Krijgsmacht (A16-G1)
Wet van 20 mei 1994 betreffende de perioden en de standen van de militairen van het reservekader alsook betreffende de
paraatstelling van de Krijgsmacht (A16-Q1)
KB van 6 juli 1994 houdende bepaling van de vormen van operationele inzet, hulpverlening en militaire bijstand en van de
voorbereidingsactiviteiten met het oog op de aanwending van de Krijgsmacht (A16-Q2)
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a.

Vergoeding ongeval of ziekte tijdens een operatie (in geval van ziekte, invaliditeit of
overlijden)


Wet 20 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de
militairen – Hoofdstuk II: Toekenning van een vergoeding in geval van ziekte in het
kader van de deelname aan opdrachten in het buitenland van militaire bijstand, van
hulpverlening of van operationele inzet (BIP-X-063)



SPS “Vergoeding ongeval of ziekte tijdens een operatie” (DGHR-SPS-INDVER-006)

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

(3) Modaliteiten
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(1) Refertes
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Wanneer het slachtoffer genoodzaakt is de dienst definitief te verlaten wegens
lichamelijke ongeschiktheid, moet de aanvraag worden verstuurd binnen een termijn van
vijf jaar vanaf de dag waarop de beslissing van permanente lichamelijke ongeschiktheid
definitief wordt.



Wanneer het slachtoffer overleden is, moeten de aanvragen van de begunstigden
worden verstuurd binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van het overlijden
voor de echtgenoot en de kinderen van het slachtoffer of binnen een termijn van één
jaar vanaf de datum van het overlijden voor de andere begunstigden.



Ongeval of ziekte tijdens een militaire operatie (operationele inzet, hulpverlening of
militaire bijstand)



Bij invaliditeit: 171.000,00 EUR (niet geïndexeerd en verbonden aan de index 138,01)



Bij overlijden: 95.000,00 EUR + 15 % per kind ten laste (niet geïndexeerd en verbonden
aan de index 138,01)



Niet belastbaar (netto)



Initiatief van het slachtoffer (of begunstigde)

(4) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(5) POC bij Defensie: HRA-R/Pec


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.

b.

Aanslagvergoeding (in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Refertes


Art 42 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen– Afdeling
III: Toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door
leden van politie- en hulpdiensten (BIP-X-053)



SPS “Aanslagvergoeding” (DGHR-SPS-INDVER-004)

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)
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(3) Modaliteiten


Verplichting de dienst definitief te verlaten of aan begunstigde in geval van overlijden



Opzettelijke gewelddaden of van de ontploffing van een oorlogstuig of van een
valstriktuig bij de uitvoering van een politie-, beschermings-, hulpverlenings- of
ontmijningsopdracht, zowel in België, als in het buitenland. Onder ontmijningsopdracht
moet verstaan worden de werkzaamheden van opsporing, neutralisatie, vervoer of
vernietiging van oorlogstuigen of valstriktuigen



53.200,00 EUR + 10 % per kind ten laste (niet geïndexeerd en verbonden aan de index
138,01)



Niet belastbaar (netto)



Initiatief van het slachtoffer (of begunstigde)

(4) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(5) POC bij Defensie: HRA-R/Pec


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.

c.

Vergoeding luchtvaartongeval (in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Refertes


Wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in
geval van luchtvaartongeval in vredestijd (BIP-N-023)



SPS “Procedure voor toekenning van de bijzondere vergoeding in geval van
luchtvaartongeval in vredestijd” (DGHR-SPS-INDVER-005)

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)

(3) Modaliteiten


Verplichting de dienst definitief te verlaten of aan begunstigde in geval van overlijden



Ongeval aan boord van een militair luchtvaartuig of tijdens een parachutesprong, zowel
in België, als in het buitenland



18.592,02 EUR (niet geïndexeerd en verbonden aan de index 114,20)



Niet belastbaar (netto)



Initiatief van het slachtoffer (of begunstigde)

(4) Bevoegde autoriteit: MOD
(5) Beslissende autoriteit: Commissie luchtvaartongeval
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Pec


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.
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Opmerking
Voor de burgerpersoneelsleden van Defensie werd een contract “lichamelijke
ongevallenverzekering” afgesloten met Marsh NV die de lichamelijke schade voor
burgerpassagiers aan boord van een Mil vliegtuig dekt (contract van 01 Jan 17 tot en met
31 Dec 20). Meer info: MRMP-S/S (leidende dienst) of DG Jur.

d.

Vergoeding reiskosten aan familieleden (in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Referte
KB van 17 april 1956 tot toekenning van een vergoeding voor reiskosten aan sommige
familieleden van militairen, die ernstig ziek, door een ongeval getroffen of overleden zijn
(BIP-U-113)
(2) Voor wie?

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

Praktische gids: overzicht tussenkomsten en vergoedingen in
geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden



Familieleden van Mil van het actief kader



Familieleden van Mil van het reservekader

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(3) Modaliteiten


Wanneer familieleden bij de zieke militair worden geroepen wegens de ernst van diens
toestand.



Wanneer familieleden van een overleden militair bij de overledene worden geroepen of
op de begrafenis of op de uitreiking van postume eretekens worden uitgenodigd.



Wanneer de gezondheidstoestand van een militair een langdurig verblijf in een hospitaal
noodzakelijk maakt, is de vergoeding voor reiskosten verschuldigd voor iedere reis
welke op uitnodiging van de directeur van het hospitaal geschiedt, en voor zover ten
minste 30 dagen zijn verlopen sedert de laatste reis waarvoor een vergoeding is
betaald.



Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de algemene regeling
betreffende reiskosten ten laste van de Staat.



Initiatief van het slachtoffer (of begunstigde)

(4) Bevoegde autoriteit: MOD
(5) Beslissende autoriteit: Commandant van de eenheid waartoe de militair behoort of heeft
behoord
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Pec


Nuttige tip

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.
e.

Vergoeding arbeidsongevallen en beroepsziekten voor militairen = Vergoedingspensioen (in
geval van ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Refertes




Besluit van de Regent van 5 oktober 1948 tot coördinatie van de wetten op de
vergoedingspensioenen (SIS-G-500-1)
Reg “Werkwijze bij ongevallen en accidenten” (DGJUR-REG-ACCINC-001)
SPS “Vergoedingspensioen” (DGHR-SPS-SOCPENV-001)

e-Dir / HR

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL
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(2) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)

(3) Modaliteiten


“Militaire tegenhanger” van de arbeidsongevallen, beroepsziekten of een
verkeersongeval tijdens het woon-werkverkeer, zowel in België, als in het buitenland



Forfaitaire vergoeding die de lichamelijke schade, zowel de materiële als de morele,
volledig dekt voor schade opgelopen in dienst en door de dienst



Bedragen vredestijd of oorlogstijd (+ 25 %)



Gelijkgesteld met oorlogstijd indien in de deelstanden "in hulpverlening", "in
operationele inzet" of "in militaire bijstand"



Vanaf 10 % invaliditeit



Niet belastbaar (netto)



Initiatief van het slachtoffer (of begunstigde)



Verhoogd vergoedingspensioen voor invaliden oorlogstijd of gelijkgesteld voor operaties
in het buitenland

(4) Bevoegde autoriteit:Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteit: commissie vergoedingspensioen van de Federale Pensioendienst (FPD)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Soc
(7) Invaliden vredestijd kunnen eveneens terecht bij de NVIL: Nationale Vereniging der
Invaliden van het Leger
Kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Neder-Over-Heembeek, Lokaal B 0 137
Permanentie: maandag-vrijdag: 07h30 – 11h45
Tel: 02/264.50.84
NOH-ANIA-NVIL@MIL.BE
www.ANIA-NVIL.be
(8) Meer info:
https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/vergoedingspensioenen
https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/formulieren/ambtenarenpensioenen


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.

e-Dir / HR

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

Praktische gids: overzicht tussenkomsten en vergoedingen in
geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden

f.
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Vergoeding arbeidsongevallen en beroepsziekten voor burgerpersoneelsleden (in geval van
ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Refertes




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
Reg “Werkwijze bij ongevallen en accidenten” (DGJUR-REG-ACCINC-001)

(2) Voor wie?
Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(3) Modaliteiten


Arbeidsongevallen, beroepsziekten of een verkeersongeval
werkverkeer, zowel in België, als in het buitenland


tijdens

het

woon-

Opmerking
Belangrijk om de aanvragen in te dienen bij DG Jur-Litig/ACC, door middel van de
formulieren van aangifte van arbeidsongeval (modellen A en B) of van
beroepsziekte (BZ1 en BZ2): zie Reg “Werkwijze bij ongevallen en accidenten”
(DGJUR-REG-ACCINC-001))



Rente berekend door DG Jur-Litig, uitgekeerd door de Federale Pensioendienst (FPD).



Niet belastbaar (netto)

(4) Bevoegde autoriteiten:

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(a) Minister van Volksgezondheid
(b) Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteiten:
(a) DG Jur-Litig/ACC
De beslissingen betreffende de kwalificatie en de erkenning van het arbeidsongeval
behoren tot de bevoegdheid van DG Jur.
(b) MEDEX
De beslissingen betreffende de kwalificatie en de erkenning van de beroepsziekte
behoren tot de bevoegdheid van het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) bij
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
MEDEX neemt vervolgens 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 arbeidsongeval of beroepsziekte na medisch onderzoek of
medische expertise.
(6) POC bij Defensie: DG Jur-Litig/ACC
(7) Meer info:
https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/arbeidsongevallen


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.

e-Dir / HR

g.
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Herstelpensioen (in geval van ziekte, invaliditeit of overlijden)
(1) Referte
Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de
toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden
van terrorisme (SIS-G-570)
(2) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

(3) Modaliteiten

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

Praktische gids: overzicht tussenkomsten en vergoedingen in
geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of overlijden



Een “herstelpensioen” kan toegekend worden aan elke burger die schade heeft
opgelopen als gevolg van een terreurdaad (bij koninklijk besluit erkende aanslag in
België of in het buitenland) en die het “speciaal statuut van nationale solidariteit”
ontvangt.



Forfaitaire vergoeding die de lichamelijke schade, zowel de materiële als de morele,
volledig dekt



Vanaf 10 % invaliditeit



Niet belastbaar (netto)



Initiatief van het slachtoffer (of van de begunstigde)



Niet cumuleerbaar met vergoedingspensioen

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(4) Bevoegde autoriteit: Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteit: Commissie herstelpensioenen van de Federale Pensioendienst (FPD)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Soc
(7) Meer info: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/burgerslachtoffers
h.

Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid (in geval van ziekte of invaliditeit)
(1) Refertes voor Mil



NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL





Koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der
samengeordende wetten op de militaire pensioenen (SIS-C-500)
Reg “De afwezigheden om gezondheidsredenen (AGR) van de militairen van het actief
kader en de Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR)
(DGHR-REG-MEDIS-001)
SPS “Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR) administratie en organisatie (DGHR-SPS-MEDMCGR-001)
SPS “De militaire rustpensioenen” (DGHR-SPS-SOCPENR-001)
GID “Indienen van een pensioenaanvraag” (DGHR-GID-DEGPEN-001)

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader



Civ

(3) Modaliteiten


Mil: procedure via Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR) of de
Militaire Commissie in Beroep voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR)



Civ: procedure via het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) bij de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

e-Dir / HR
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Praktische gids: overzicht tussenkomsten en vergoedingen in
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Belastbaar bedrag in functie van wedde, anciënniteit en familiale toestand

(1) Bevoegde autoriteit:
(a) Minister van Pensioenen
(b) Minister van Volksgezonheid
(2) Beslissende autoriteit:
(a) Mil: Militaire Commissie (van Beroep) voor Geschiktheid en Reform (MC(B)GR)
(b) Civ: Medex
(3) POC bij Defensie:

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(a) Mil: HRA-R/Soc (regelgeving) en HRA-E/M (procedure)
(b) Civ: HRB-Civ
(4) Meer info in de brochure FPD “Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel”:
https://www.sfpd.fgov.be/files/1313/rustpensioenambt.pdf
Specifiek voor Civ:
https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/vervroegde-pensioneringen
i.

Overlevingspensioen
(1) Refertes


SPS “Overlevingspensioen” (DGHR-SPS-SOCPENS-001)



GID “Overlevingspensioen” (DGHR-GID-SOCPENS-001)



GID “Overlevingspensioen – Geïndexeerde bedragen” (DGHR-GID-SOCPENS-002)

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(2) Voor wie?


Begunstigden van Mil van het actief kader



Begunstigden van Mil van het reservekader



Begunstigden van Civ

(3) Modaliteiten
Onder bepaalde voorwaarden kan (kunnen) overlevende echtgeno(o)t(e), uit de echt
gescheiden echtgeno(o)t(e) of wezen aanspraak maken op een overlevingspensioen.
(4) Bevoegde autoriteit: Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteit: Federale Pensioendienst (FPD)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Soc

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(7) Meer info in de brochure FPD “Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel”
https://www.sfpd.fgov.be/files/1312/overlevingspensioenambt.pdf


Nuttige tip
Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kan een beroep gedaan worden op de sociale
dienst van CDSCA.

j.

Begrafenisvergoeding
(1) Referte
KB van 16 december 1969 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens
begrafeniskosten in geval van overlijden van sommige militairen en sommige van hun
familieleden (BIP-O-042 en BIP-O-043)

e-Dir / HR
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Praktische gids: overzicht tussenkomsten en vergoedingen in
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(2) Voor wie?


Begunstigden van Mil van het actief kader



Begunstigden van Mil van het reservekader



Begunstigden van Civ

(3) Modaliteiten


Bedrag van de laatste maandelijkse bruto-activiteitswedde, beperkt tot bepaald
plafondbedrag



Niet belastbaar (netto)

(4) Mil van het actief kader:

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(a) Bevoegde autoriteit: MOD
(b) Beslissende autoriteit: DG BudFin
(5) Gepensioneerd militair:
(a) Bevoegde autoriteit: Minister van Pensioenen
(b) Beslissende autoriteit: Federale Pensioendienst (FPD)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Pec
(7) Meer info op het formulier FPD “Aanvraag begrafenisvergoeding”
https://www.sfpd.fgov.be/files/1186/n00147_1.pdf


Belangrijk
Voor het personeel in actieve dienst, dient de aanvraag te gebeuren via de sociale dienst van
CDSCA.

k.

Tussenkomst in de begrafeniskosten
(1) Refertes


KB van 27 mei 1975 betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige
begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn (BIP-O-143)



MB van 2 juli 1975 genomen in uitvoering van het KB van 27 mei 1975 betreffende de
tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in
werkelijke dienst zijn overleden (BIP-O-153)



Administratieve beslissingen “Tegemoetkoming van de Staat in sommige
begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn” (BIP-O-141)

(2) Voor wie?


Begunstigden van Mil van het actief kader



Begunstigden van Mil van het reservekader

(3) Modaliteiten


Forfaitaire bedragen in functie van de opgelopen kosten



Niet toepasselijk indien plafondbedrag begrafenisvergoeding reeds werd bereikt



Op initiatief van de begunstigde



Niet belastbaar (netto)

(4) Bevoegde autoriteit: MOD
(5) Beslissende autoriteit: DG HR
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Pec

e-Dir / HR
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NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL
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Belangrijk
Voor het personeel in actieve dienst, dient de aanvraag te gebeuren via de sociale dienst van
CDSCA.

l.

Tussenkomst in geneeskundige zorgen vanwege Defensie
(1) Refertes


Art 48 van de wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van
lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied
gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden (SIS-G-610)



KB van 31 juli 2003 betreffende de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het
personeel tewerkgesteld in het Ministerie van Landsverdediging (SIS-A-500)



SPS “Gezondheidszorgen binnen Defensie” (DGHR-SPS-SOCSZM-001)

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader



Mil van het reservekader



Civ

(3) Modaliteiten


Gratis gezondheidszorg in België door artsen in de militaire middens onder bepaalde
voorwaarden



Gedeeltelijke terugbetaling in België van kosten van medische verzorging in de
burgersector onder bepaalde voorwaarden



Gedeeltelijke of volledige terugbetaling in dienst in het buitenland van kosten voor
gezondheidszorgen onder bepaalde voorwaarden

(4) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(5) POC bij Defensie: DG H&WB/AMO (beleid), HRA-R/Soc (regelgeving) en
BFA-M (betaling)
(6) Meer info op de website van Defensie:
https://www.mil.be/nl/pagina/gezondheidszorgen-voor-het-personeel-van-defensie
Of op het intranet van DG BudFin:
http://intranet.mil.intra/sites/budfin/2014%20web%20pages/Medical%20Care.aspx
m. Tussenkomst in geneeskundige zorgen voor invaliden vredestijd
(voortvloeiend uit een vergoedingspensioen vredestijd)

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(1) Referte
Art 62 van de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de
slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht
(SIS-G-520)
(2) Voor wie?


Mil van het actief kader



Mil van het reservekader

(3) Modaliteiten


Gratis geneeskundige zorgen in militair medisch milieu en diverse tussenkomsten voor
invaliden vredestijd door Defensie en dit enkel voor de aandoening waarvoor een
vergoedingspensioen werd toegekend.

e-Dir / HR
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Voor “kandidaat invalide vredestijd” is er mogelijks tussenkomst door BFA-M tijdens de
periode tussen de aanvaarde aanvraag door de Federale Pensioendienst (FPD) en de
uitspraak van het vergoedingspensioen op voorwaarde dat de geneesheer van BFA-M de
vermoedelijke invaliditeit groter of gelijk aan 10 % inschat. De tussenkomsten zijn
enkel voor de aandoening waarvoor een vergoedingspensioen zou worden toegekend.

(4) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(5) POC bij Defensie: HRA-R/Soc (regelgeving) en BFA-M (betaling)
n.

Tussenkomst in geneeskundige zorgen voor invaliden oorlogstijd
(voortvloeiend uit een vergoedingspensioen oorlogstijd)

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

(1) Refertes


Wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke
schade overkomen in bijzondere omstandigheden gelijkgesteld worden met
oorlogsinvaliden (SIS-G-610)



Wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen – het
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers en van
de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (SIS-G-600)



Wet van 28 april 2017 tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende
integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor
veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis,
het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van
Defensie

(2) Voor wie?


Mil van het actief kader



Mil van het reservekader

(3) Modaliteiten





Gratis geneeskundige zorgen in militair medisch milieu en diverse tussenkomsten voor
invaliden oorlogstijd door Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en
dit voor ALLE geneeskundige zorgen



Deelstanden "in hulpverlening", "in operationele inzet" of "in militaire bijstand" worden
gelijkgesteld met oorlogstijd (Art 2, § 1 van Ref (10))



Voor “kandidaat invalide oorlogstijd” is er mogelijks tussenkomst door BFA-M tijdens
de periode tussen de aanvaarde aanvraag door de Federale Pensioendienst (FPD) en de
uitspraak van het vergoedingspensioen op voorwaarde dat de geneesheer van BFA-M de
vermoedelijke invaliditeit groter of gelijk aan 10 % inschat. De tussenkomsten zijn
enkel voor de aandoening waarvoor een vergoedingspensioen werd toegekend.

Opmerking
Deze tussenkomst in geneeskundige zorgen werd tot april 2017 toegekend door het
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers. Het “War Heritage Institute” integreert sedert mei 2017 de diensten
van het Instituut voor Veteranen, het Fort van Breendonk, het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis, en de Historische Pool van Defensie. In dit kader was er een
ambtshalve overdracht van de diensten “geneeskundige verzorging” en “sociale bijstand”
naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

e-Dir / HR
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(4) Bevoegde autoriteit: Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteit: Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Soc (regelgeving) en BFA-M (betaling voor kandidaat invalide
oorlogstijd)
(7) Meer info op de website van de HZIV:
https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/voor-oorlogsslachtoffers
o.

Tussenkomst in geneeskundige zorgen voor het “Speciaal statuut van Nationale Solidariteit”
(voortvloeiend uit een herstelpensioen)
(1) Referte

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

NAAR BEGIN INHOUDSTAFEL

Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de
toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden
van terrorisme (SIS-G-570)
(2) Voor wie?


Mil van het actief kader



Mil van het reservekader



Civ

(3) Modaliteiten


Gratis geneeskundige zorgen in militair medisch milieu en diverse tussenkomsten voor het
“speciaal statuut van nationale solidariteit” door Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV) en dit voor de aandoening waarvoor een herstelpensioen
werd toegekend.

(4) Bevoegde autoriteit: Minister van Pensioenen
(5) Beslissende autoriteit: Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
(6) POC bij Defensie: HRA-R/Soc
(7) Meer info op de website van de HZIV:
https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/geneeskundige-verzorging-voor-slachtoffers-van-eenterreurdaad
p.

Verzekeringen
(1) Hospitalisatieverzekering DKV
(a) Referte
Art 44 de programmawet van 19 juli 2001
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(b) Voor wie?


Mil van het actief kader



Res Mil VEP na een loopbaan als militair van het actief kader



Res Mil die een VEP doet van minstens één jaar



Civ

(c) Modaliteiten


IS+ plan van DKV: hospitalisatiekosten en ambulante medische zorgen



Hospitalisatiekosten en ambulante medische zorgen gedurende een periode van 30
dagen vóór en 90 dagen na de hospitalisatie die in rechtstreeks verband staan met
de reden van de hospitalisatie



Ambulante kosten in geval van zware ziekten
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Hospitalisatiekosten en ambulante medische zorgen in de burgersector veroorzaakt
door arbeidsongevallen met inbegrip van deze veroorzaakt tijdens deelname aan Mil
en Civ plechtigheden en door wapenfeiten tijdens de dienst in de volgende
deelstanden “in vorming”, “in normale dienst” en “intensieve dienst”, inclusief woonwerkverkeer.



Bijstandsverzekering “DKV Assistance – Bijstand buitenland” voor een tijdelijk
verblijf van maximaal 3 maanden in het buitenland

(d) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(e) POC bij Defensie: HRA-E/M/HI
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(f) Meer info op de intranetpagina “Hospitalisatieverzekering DKV”:
http://intranet.mil.intra/sites/Pers/hosp_verzekering
(2) Overeenkomst Assuralia
(a) Referte
SPS “Overeenkomst Assuralia” (DGJM-SPS-ASSUR-LCBA-001)
(b) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

(c) Modaliteiten
Overeenkomst met de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen (Assuralia)
om meer zekerheid te geven aan mogelijke deelnemers aan een buitenlandse zending van
de Belgische krijgsmacht over (de wijze van verderzetting van) hun verzekering bij
overlijden gedurende een toekomstige deelname aan een buitenlandse zending.
(d) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(e) POC bij Defensie: DG Jur/Litig/Claims
(f) Meer info op de website van Assuralia (tekst, toelichting bij de lijst van de aangesloten
verzekeraars bij de overeenkomst Assuralia):
https://www.assuralia.be/nl/sectorinfo/conventies/584-conventie-militairen
(3) Subrogatie van de Staat
(a) Referte
Art 99 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het personeel van
Defensie (A16-Z10)
(b) Voor wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

(c) Modaliteiten
Vergoeding van het niet betaald deel bij een beslissing tot uitsluiting door
verzekeringsmaatschappij bij ongeval of overlijden naar aanleiding van zendingen in de
deelstanden "in militaire bijstand", "in hulpverlening" of "in operationele inzet"
(d) Bevoegde en beslissende autoriteit: MOD
(e) POC bij Defensie: DG Jur/Litig/Claims
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4. Bijstand door de Sociale Dienst van de CDSCA
a.

b.
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c.

Refertes


SPS “Advies aan de autoriteiten - Sociaal verslag” (OSCA-SPS-SSDAVS-001)



SPS “Notificatie van ernstige gebeurtenissen” (ACOT-SPS-DOCREP-ONXQ-001)

Wie?


Mil van het actief kader (of begunstigden in geval van overlijden)



Mil van het reservekader (of begunstigden in geval van overlijden)



Civ (of begunstigden in geval van overlijden)

Modaliteiten




d.

De Sociale Dienst van de CDSCA wordt voor elke personeelslid van Defensie automatisch op
de hoogte gebracht van:
o

Elke plotse en ernstige ziekte, ongeval of overlijden

o

Elk arbeidsongeval

o

Elke pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid (enkel Mil)

o

Alle langdurige afwezigheden wegens ziekte

De Sociale Dienst van de CDSCA kan aan het betrokken personeelslid of zijn naasten
(partner, ouder, kind,...) hierbij de volgende steun bieden:
o

Het melden van het slechte nieuws en het verzekeren van een eerste opvang na de
melding

o

Het bieden van steun in het kader van een repatriëring (sociaal verslag)

o

Het geven van informatie en/of bijstand op administratief vlak (vb. aanvraag
overlevingspensioen, vergoedingspensioen, tussenkomsten in begrafenisonkosten,
militaire fondsen…)

o

Het geven van financiële tussenkomst (lening, voorschot, gift)

o

Psychosociale ondersteuning (vb. in het kader van een rouwproces)

Meer info op de website van CDSCA:
https://cdsca-ocasc.be/nl
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5. Andere tussenkomsten
a.

b.

Modaliteiten


Hulp aan gehandicapte personen vanwege de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap



Bijkomende hulp of tussenkomsten van de mutualiteit en sommige fondsen, stichtingen en
verenigingen.

Meer info


FOD Sociale Zekerheid: https://handicap.belgium.be/nl/



Fonavibel: www.fonavibel.be



Stichting Generaal Baron de Greef: www.sdg-fdg.be



Koninklijk Gesticht van Mesen: www.kgm-irm.be



Fonds Luitenant-generaal Roman



Vereniging voor hulpbetoon aan de Marine



Pinocchio: www.vzw-pinocchio-asbl.be



Vivat!: www.fondationvivat.be



Nationale vereniging der Invaliden van het Leger

 Vereniging van de Leopoldsorde: www.orderofleopold.be
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6. Contactgegevens Defensiestaf
a.
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Sociale Instructies (SIS): HRA-R/Soc


Regelgeving tussenkomst in gezondheidszorgen



Vergoedings- en herstelpensioen



Rustpensioen lichamelijke ongeschiktheid



Overlevingspensioen

Tel: 9-6321-18367 of 18366 of 18323 of 18342 - 02/441.8367 of 8366 of 8323 of 8342
E-Mail: sis@mil.be
b.
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Bezoldigings Instructies (BIP): HRA-R/Pec


Vergoeding ongeval of ziekte tijdens operatie



Aanslagvergoeding



Vergoeding luchtvaartongeval



Vergoeding reiskosten familieleden



Begrafenisvergoeding



Tussenkomst begrafeniskosten

Tel: 9-6321-18353 of 16923 - 02/441.8353 of 6923
E-mai: DGHR-HRA-R-PEC@mil.be
c.

Procedure rustpensioen lichamelijke ongeschiktheid burgerpersoneelsleden: HRB-Civ
Tel: 9-6321-17168 – 02/441.71.68
E-mail: DGHR-HRB-CIV@mil.be

d.

Procedure arbeidsongevallen en beroepsziekten burgerpersoneelsleden: DG Jur-Litig/ACC
Tel: 9-6321-18469 – 02/441.84.69
E-mail:

DGJUR-acc-expertise-n@mil.be (voor Nederlandstaligen)
DGJUR-acc-expertise-f@mil.be (voor Franstaligen)

e.

Procedure MC(B)GR: HRA-E/M/MCGR/BGR
a. Tel: 9-2820-5293 of 5481 of 5237 of 5238 - 02/264.5293 of 5481 of 5237 of 5238
E-mail: DGHR-HRA-E-M-MCGR-CMAR@mil.be

f.

Betaling tussenkomsten in geneeskundige zorgen: BFA-M
Tel: 9-6321-15596 of 15675 of 15594 - 02/441. 55.96 of 56.75 of 55.94
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E-Mail: dgbudfin-bfa-m-srt@mil.be
g.

Verzekeringen: DG Jur/Litig/Claims


Overeenkomst Assuralia



Subrogatie Staat

Tel: 9-6321-18439 of 18445 - 02/441.8439 of 8445
E-Mail: DGJUR-claims@mil.be
h.

Hospitalisatieverzekering DKV: HRA-E/M/HI
Tel: 9-2820-6324 - 02/264.63.24
E-Mail: hosp@mil.be
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7. Contactgegevens Sociale Dienst van CDSCA
SSD Brugge - Kwartier LTZ Billet
Brieversweg 63B - 8310 Sint-Kruis

SSD Marche-en-Famenne- Camp Roi Albert
Chaussée de Liège 65 - 6900 Marche

02/441.3034 - ssdbrugge@cdsca.be

02/442.2612 - ssdmarche@ocasc.be

SSD Peutie - Kwartier Maj. Housiau

SSD Namur - Quartier Slt Thibaut

Martelarenstraat 181 - 1800 Peutie
02/441.0124 - ssdpeutie@cdsca.be

Rue Joseph Durieux 80 - 5020 Flawinne

SSD Leopoldsburg - Kamp Beverlo

Directie SSD Kwartier Koninging Astrid

Leopold II-laan (z/n) - 3970 Leopoldsburg

Bruynstraat 1 - 1120 Neder-over-Heembeek
02/443.25.06 ssd@cdsca.be

02/442.4565 - ssdleopoldsburg@cdsca.be

02/442.0974 - ssdnamur@ocasc.be

Meer info: https://cdsca-ocasc.be/nl/sociale-dienst
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Bijlage A : Overzichtstabel
Tussenkomst
ziekte, ongeval,
invaliditeit of overlijden

Militairen in deelstand
Normale
dienst

Hulpverlening

Intensieve
dienst

Operationele
inzet

Waar?

Militaire
bijstand

België

Begunstigden

Buitenland

Vergoeding ongeval of ziekte
tijdens operatie
Aanslagvergoeding

X
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Vergoeding luchtvaartongeval

X

Reservekader

Echtgenoot

Wettelijk
samenwonend

Feitelijk
samenwonend

Andere
(vader,
moeder,
kind)

Reservist

Mil VEP
na
actieve
loopbaan

Vorming

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contract Marsh NV ongeval Civ
aan boord Mil vliegtuig
Vergoedingspensioen vredestijd

Burgerpersoneel
Defensie

X

Vergoeding reiskosten
familieleden
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X
X

Vergoedingspensioen
oorlogstijd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Schadevergoeding
arbeidsongeval - beroepsziekte
burger

X

Herstelpensioen

X

X

X

X

X

Pensioen
lichamelijke ongeschiktheid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Tussenkomst
ziekte, ongeval,
invaliditeit of overlijden

Militairen in deelstand
Normale
dienst

In
hulpverlening

Intensieve
dienst

In
operationele
inzet

In vorming

Waar?

In
militaire
bijstand

België
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Begunstigden

Buitenland

Echtgenoot

Wettelijk
samenwonend

Feitelijk
samenwonend

Reservekader
Andere
(vader,
moeder,
kind)

Reservist

Mil VEP
na
actieve
loopbaan

Overlevingspensioen

X

Begrafenisvergoeding

X

X

X

X

X

X

Tussenkomst begrafeniskosten

X

X

X

X

X

X

(2)

(2)

(2)

(2)

X

X

Burgerpersoneel
Defensie

X
X

Tussenkomst
geneeskundige zorgen (1)

X

X

X

X

X

Tussenkomst in geneeskundige
zorgen invalide vredestijd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (3)

(4)

X

X

Tussenkomst in geneeskundige
zorgen invalide oorlogstijd
Tussenkomst in geneeskundige
zorgen “speciaal statuut
nationale solidariteit”

X

Hospitalisatieverzekering

X

X

Overeenkomst Assuralia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Subrogatie Staat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1) In het domein geneeskundige zorgen zijn er al dan niet verschillende tussenkomsten mogelijk in functie van hoedanigheid personeelslid, persoon ten laste, verplicht verzekerde of niet,
verzorging Mil zorgketen, aangenomen arts of niet, dringende verzorging of niet, Expat (EER + Zwitserland of daarbuiten), plaats van verzorging, sociaal verdrag met land of niet,…
(2) Enkel in vaste dienst buitenland buiten de EER of Zwitserland onder voorwaarden
(3) Enkel kinderen die fiscaal ten laste zijn van één van beide biologische ouders
(4) Res Mil die een VEP doet van minstens één jaar kan zich aansluiten bij de Hospitalisatieverzekering DKV.
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