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1. Algemeen 

a. Doel 

(1) Onderhavig document moet het, in geval van overlijden, de rechthebbenden van militairen 

gemakkelijk maken aanvragen in te dienen met de voorziene formulieren. 

(2) Dit document bevat volgende delen: 

(a) basisinformatie; 

(b)  bijlagen. 

(3) Wij raden alle militairen aan zich een exemplaar van dit document aan te schaffen, het nu 

reeds in te vullen (in potlood voor de variabele gegevens) en vooral het te blijven 

actualiseren. Indien u moeilijkheden heeft om alle gegevens in te vullen, kunt u het steeds 

met nieuwe bijlagen aanvullen. 

b. Boomstructuur 

(1) Onmiddellijk hoger gelegen richtlijn(en) 

DGHR-SPS-SOCMOR-001 

(2) Onmiddellijk lager gelegen richtlijn(en) 

Nihil 
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2. Basisinformatie 

a. Het vergoedingspensioen 

(1) Het vergoedingspensioen is een forfaitaire vergoeding voor een lichamelijke of morele 

schade (overlijden, invaliditeit, beroepsziekte, …) die werd geleden in dienst en door het feit 

van de dienst. Het gaat om een specifieke regeling die alleen geldt voor militairen. 

(2) Dit pensioen wordt toegekend aan de militair zelf (bij invaliditeit) of aan de langstlevende 

echtgenoot, de wezen, of zelfs aan de ascendenten (ouders, …) wanneer de militair ter 

gelegenheid of ten gevolge van het schadelijk feit overlijdt. 

(3) Het is van belang te weten dat de toekenning van een vergoedingspensioen (= forfaitaire 

schaderegeling) de latere toekenning uitsluit van elke andere vergoeding ten laste van de 

Staat voor het ingeroepen schadelijk feit1. Indien dit feit aanleiding kan geven tot het 

toekennen van een vergoeding op basis van het Burgerlijk Wetboek, kan een procedure, 

ingezet om een vergoedingspensioen te bekomen, slechts voorgezet worden na het 

definitieve einde van de rechtszaak. Voor de keuze voor deze of gene procedure moet men 

zich laten leiden door de specifieke omstandigheden van het concrete schadegeval. De 

“forfaitaire” procedure is alleszins de eenvoudigste en de goedkoopste. 

(4) Het vergoedingspensioen mag in zekere gevallen gecumuleerd worden met andere pensioenen 

en inkomsten. 

(5) De betaling ervan wordt stopgezet wanneer de langstlevende echtgenoot hertrouwt, 

wanneer de jongste wees 21 jaar geworden is of bij het overlijden van de rechthebbende. 

(6) Aanvraag vergoedingspensioen ingevolge overlijden 

(a) Indien de langstlevende echtgenoot of de rechthebbenden van oordeel zijn recht te 

hebben op een vergoedingspensioen ingevolge het overlijden van de militair dient een 

aanvraag te worden ingediend volgens het model in bijlage B, C of D (aan te passen aan 

de omstandigheden). Er moet altijd een medisch getuigschrift bijgevoegd worden 

(bijlage E). indien nodig moet Bijlage F ook bijgevoegd worden. 

                                                      
1 Arrest van het Grondwettelijk Hof Nr 99/2000 van 04 Okt 00: Art 1, vijfde lid, van de op 05 Okt 48 samengeordende wetten op 

de vergoedingspensioenen schendt de Art 10 en 11 van de Grondwet doordat het bepaalt dat de toekenning van een 

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

wordt toegekend die zou voortvloeien uit de toepassing van de Art 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Omdat het een 

prejudiciële vraag betrof, blijft de bepaling van toepassing en wordt ze niet vernietigd. Niettemin loopt elke op die bepaling 

steunende akte het risico voor een rechtbank onwettig verklaard te worden door middel van het indienen van een prejudiciële 

vraag. 

 Eveneens, in zijn arrest Nr 89/2003 van 24 Jun 03, formuleert het Hof het volgende: "(…) elk slachtoffer hetzij eerst een 
vergoedingspensioen kan vragen, hetzij eerst een gemeenrechtelijke vergoeding kan vragen en dat het in ieder geval recht heeft 
op het hoogste van beide bedragen". 

 Bovendien, wat de prejudiciële vraag houdende de of niet schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet door Art 1, vijfde lid 

van de SWVP betreft, als, in geval van de toekenning van een gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Overheid die later is 

dan de toekenning van het vergoedingspensioen, die vergoeding van het vergoedingspensioen wordt afgetrokken, zegt het Hof 

dat "Door te bepalen dat de gemeenrechtelijke vergoeding ten laste van de Schatkist in mindering wordt gebracht van het 
vergoedingspensioen, doet de in het geding zijnde bepaling een onderscheid tussen slachtoffers ontstaan naargelang de schade 
het gevolg is van de fout van de overheid of van een derde die niet de « hoedanigheid van staatsorgaan » heeft (…) Dat verschil 
in behandeling berust op een objectief criterium en staat in verband met het nagestreefde doel dat erin bestaat te vermijden 
dat de Staat een persoon voor dezelfde schade tweemaal zou moeten vergoeden. Nu de bepaling niet eraan in de weg staat dat 
elk slachtoffer waarvoor de overheid aansprakelijk is volledig wordt vergoed, doet het verschil in behandeling geen onevenredige 
gevolgen ontstaan.”. 
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(b) De Pensioendienst voor de Overheidssector zal daarna nog vragen bepaalde documenten 

op te sturen. 

(c) Indien men hierbij problemen ondervindt, kan men zich wenden tot CDSCA-Sociale 

Dienst (02/264.60.45/46/47) of tot de NVIL (Nationale Vereniging van de Invaliden 

van het Leger), Kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat, 1, Blok R te 1120 BRUSSEL, Tel : 

02/264.50.84, Fax : 02/264.50.85. 

b. Luchtvaartongeval1  

In geval van overlijden ingevolge een luchtvaartongeval aan boord van een militair vliegtuig of 

tijdens een parachutesprong kan een “bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in 

vredestijd” worden aangevraagd door de langstlevende echtgenoot, de partner die met het 

slachtoffer wettelijk samenwoonde of de kinderen van het slachtoffer, per aangetekend 

schrijven : 

Aan de Heer ( of Mevrouw) Minister van Landsverdediging 

Lambermontstraat 8 

1000 BRUSSEL 

De betaling van deze vergoeding sluit, ten belope van dit bedrag, de toekenning uit van een 

schadevergoeding voor hetzelfde schadelijke feit ten laste van de Staat. Deze laatste kan zich 

in de plaats stellen, ten belope van dit bedrag, van de rechthebbenden ten opzichte van de 

derden die verantwoordelijk zijn voor het schadelijk feit. 

De aanvraag moet ingediend worden met een document waarvan een voorbeeld te vinden is in 

bijlage G.  Voor wat de andere documenten die met de aanvraag ingediend moeten worden, gelieve 

bijlage H te raadplegen. 

c. Aanslagvergoeding2 

De aanslagvergoeding kan toegekend worden aan de langstlevende echtgenoot of partner die met 

het slachtoffer wettelijk samenwoonde of de kinderen van het slachtoffer overleden ten gevolge 

van opzettelijke gewelddaden of de ontploffing van oorlogs- en ontploffingstuigen (mijnen). 

De betaling van deze vergoeding sluit, ten belope van dit bedrag, de toekenning uit van een 

schadevergoeding voor hetzelfde schadelijke feit ten laste van de Staat. Deze laatste kan zich 

in de plaats stellen, ten belope van dit bedrag, van de rechthebbenden ten opzichte van de 

derden die verantwoordelijk zijn voor het schadelijk feit. 

De aanvraag moet gericht worden aan Meneer (of Mevrouw) de Minister van Landsverdediging, 

Lambermontstraat 8 te 1000 BRUSSEL. Een model van het aanvraagformulier bevindt zich in 

bijlage I en J. 

d. Aanvraag voor de begrafenisvergoeding voor een gepensioneerde militair 

(1) formulier in bijlage K. 

(2) Bij dit formulier moet een uittreksel van de overlijdensakte gevoegd worden. 

                                                      
1  Deze vergoeding kan ook worden toegekend wanneer de militair de dienst definitief moet verlaten wegens lichamelijke 

ongeschiktheid ingevolge het ongeval. Deze vergoeding kan echter niet worden gecumuleerd met de aanslagvergoeding. 
2
  Deze vergoeding kan ook worden toegekend wanneer de militair de dienst definitief moet verlaten wegens lichamelijke 

ongeschiktheid ingevolge de aanslag. Deze vergoeding kan echter niet worden gecumuleerd met de bijzondere vergoeding in geval 

van luchtvaartongeval in vredestijd. 
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(3) Het attest moet door de gemeente ondertekend zijn voordat het opgestuurd wordt naar de 

Pensioendienst voor de Overheidssector, Ontvangst Briefwisseling, Victor Hortaplein, 40 

Bus 30, te 1060 Brussel . 

(4) Deze documenten moeten aangetekend verzonden worden. 

e. Aanvraag om tussenkomst in de begrafeniskosten voor een militair die overleden is in dienst 

en door het feit van de dienst 

(1) De aanvraag om tussenkomst in de begrafeniskosten moet ingediend worden aan de hand van 

het formulier in bijlage L. 

(2) Deze aanvraag om tussenkomst moet gericht worden aan HRA-R/Pec, langs de CDSCA-

Sociale Dienst om, met de vereiste rechtvaardigingsstukken. Om het adres te bekomen van 

het bevoegde bureau van de Sociale Dienst, dient men te bellen naar 02/264.60.45/46/47 

of te surfen via het internet naar de website www.mil.be/sociocult/. 

f. Aanvraag vergoeding begrafeniskosten 

(1) De aanvraag vergoeding begrafeniskosten moet gebeuren aan de hand van het model in 

bijlage M. 

(2) Deze aanvraag moet gericht worden tot BFA-R, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1 

te 1140 BRUSSEL, samen met de vereiste rechtvaardigingsstukken. 

g. Aanvraag van de omzettingsrente van oudstrijder, krijgsgevangene, enz. … 

(1) De aanvraag indienen aan de hand van het formulier in bijlage N. 

(2) De vereiste uittreksels niet vergeten bij te voegen. 

(3) Een dossier voor aanvraag van de rente bijvoegen. 

(4) Per aangetekend schrijven verzenden naar de Pensioendienst voor de Overheidssector, 

Ontvangst Briefwisseling, Victor Hortaplein, 40 Bus 30, te 1060 Brussel . 

h. Aanvraag tussenkomst verzekering bij schade ingevolge deelneming aan operationele of 

humanitaire zendingen naar het buitenland 

(1) Overlijden tijdens een buitenlandse zending 

(a) Van zodra de Divisie Operaties van het Stafdepartement Operaties en Training (ACOS 

Ops & Trg, Div Ops) op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van een militair zal 

deze de Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DGJM) op de hoogte 

brengen. 

(b) Deze zal dan een schadedossier openen teneinde samen met ACOS Ops & Trg, Div Ops 

alle nodige inlichtingen te verzamelen. 

(c) Dit dossier zal geopend worden onder de verantwoordelijkheid van DGJM, Dienst 

JMLITIG-Claims, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1 te 1140 BRUSSEL, Tel : 

02/701.69.48 of 02/701.12.57. 

(d) De aangifte van het overlijden aan de maatschappij AGPM Leven wordt steeds gedaan 

door DGJM, Dienst JMLITIG-Claims. 
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(2) Overlijden na een buitenlandse zending 

(a) Indien het overlijden plaats heeft na het beëindigen van een buitenlandse zending en de 

begunstigde het vermoeden heeft dat dit overlijden verband houdt met een 

buitenlandse zending kan hij/zij binnen de 5 jaar volgend op het einde van deze zending 

een schriftelijke aanvraag richten naar ACOS Ops & Trg, Div Ops, Kwartier Koningin 

Elisabeth, Eversestraat 1 te 1140 BRUSSEL, Tel : 02/701.37.40. 

(b)  Deze schriftelijke aanvraag dient, indien mogelijk, volgende gegevens en/of documenten 

te bevatten: 

- naam, graad en stamnummer van de verzekerde (militair); 

- overlijdensakte; 

- een kopie van het ongevallenverslag opgesteld door de bevoegde autoriteit; 

- een uiteenzetting van de omstandigheden die tot het overlijden hebben geleid; 

- elk ander document dat toelaat het waarschijnlijke oorzakelijk verband te leggen 

tussen het overlijden en de opdracht van de militair. 

(c) ACOS Ops & Trg, Div Ops zal op zijn beurt DGJM hierover inlichten. 

(d) Deze zal dan een schadedossier openen teneinde samen met ACOS Ops & Trg, Div Ops 

alle nodige inlichtingen te verzamelen. 

(e)  De aangifte van het overlijden aan de maatschappij AGPM Leven wordt steeds gedaan 

door DGJM, Dienst JMLITIG-Claims. 

Zonodig kan u ook terecht bij de CDSCA – Sociale Dienst, Kwartier Koningin Astrid, 

Bruynstraat 1 te 1120 BRUSSEL, Tel : 02/264.60.45/46/47, Fax : 02/264.60.49. 

i. Opstellen van de dossiers 

(1) Iedere aanvraag gericht tot een administratie moet per aangetekende brief bij de post 

gebeuren. 

(2) De modelbrieven die naar de diverse administraties moeten verstuurd worden, bevinden zich 

in bijlage en zijn gerangschikt in orde van dringendheid en belangrijkheid. 

(3) Vul dit dossier zo snel mogelijk aan met de nodige gegevens. 

(4) Vul de rubrieken die nog kunnen wijzigen in met potlood. 

(5) Actualiseer het dossier regelmatig. 

(6) Verschaf uw naaste familieleden uitleg omtrent dit dossier. 

(7) Bewaar dit dossier goed op een plaats die gekend is door uw naaste familieleden. 

(8) Voor een militair van het actief kader in dienst neemt de sociale dienst automatisch contact 

op met de familie. In de andere gevallen moet de familie zelf contact nemen met de sociale 

dienst indien zij hulp wenst. 

(9) Militaire documenten 

In bijlage O bevindt zich een lijst van militaire documenten die handelen over pensioenen en 

tussenkomsten. 
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BIJLAGE A : DOSSIER INLICHTINGEN IN VERBAND MET DE 

MILITAIRE LOOPBAAN 

a. Loopbaan 

(1) Militaire identiteit 

(a)  stamnummer           : .............................. 

(b)  laatste graad in het actief kader     : .............................. 

(c) laatste graad in het reservekader    : .............................. 

(2) Diensten als dienstplichtige 

(a)  duur van de militaire dienst       : .............................. 

(b)  datum van indiensttreding       : .............................. 

(c) naar zijn haardstede teruggezonden op   : .............................. 

(3) Diensten als vrijwilliger 

Duur van de diensten 

(a)  dienstneming 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(b)  toegelaten tot de wedde 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(c) datum van laatste benoeming in het actief kader 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(d) op pensioen gesteld op .............................. 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(4) Diensten als onderofficier 

(a)  dienstneming 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(b)  bevordering tot een graad van onderofficier 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(c) datum van laatste benoeming in het actief kader 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(d) op pensioen gesteld op : .............................. 

(5) Diensten als officier 

(a)  dienstneming 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(b) bevordering tot een graad van officier 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(c) datum van laatste benoeming in het actief kader 

 op .............................. eenheid: .............................. 

(d) op pensioen gesteld op .............................. 
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(6) Diensten als staatsambtenaar 

(a)  duur van de diensten 

 van .............................. tot: .............................. 

(b)  Ministerie, FOD of openbare dienst: .............................. 

(c) graad: .............................. 

(7) Andere diensten (privé, zelfstandige, …) 

(a)  duur van de diensten 

 van .............................. tot: .............................. 

(b)  onderneming, functie: .............................. 

(c) diverse informatie: .............................. 

(8) In aanmerking genomen diensten 

 

In de hoedanigheid van Jaren Maanden Dagen 

(a) dienstplichtige    

(b) vrijwilliger    

(c) kandidaat onderofficier    

(d) onderofficier    

(e) kandidaat officier    

(f) officier    

(g) studies    

(h) staat    

(i) anderen    

TOTAAL    

Zijnde: Jaren ............... - Maanden ............... - Dagen ............... 

(9) Luchtvaartprestaties 

 

In de hoedanigheid van  Jaren Maanden Dagen 

(a) gebrevetteerd varend personeel    

(b) tijdelijk of gecertificeerd varend personeel    

TOTAAL    
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(10) Varia 

(a)  militaire brevetten (SBH, MAB, IMM, enz, …) 

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

(b)  academische titels (burgerlijk ingenieur, dokter in de geneeskunde, …) met vermelding 

van de instelling die het diploma heeft afgeleverd (KMS, UG, KUL, …) 

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

(c) laatste eenheid voor de oppensioenstelling 

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

(d) nummer van het pensioendossier (voor de gepensioneerde militairen) 

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

(11) Militaire Invalide Vredestijd (vergoedingspensioen): 

(a) Algemeenheden 

(i) pensioennummer: ........................................................................ 

(ii) oorzaak van de invaliditeit: ....................................................... 

(iii) toegekend percentage: ............................................................. 

(b) Opmerkingen 

(i) Wanneer meerdere aandoeningen die recht geven op vergoedingspensioenen werden 

vastgesteld, worden de percentages niet opgeteld omdat de cumulatie van 

vergoedingspensioenen gebeurt volgens een bepaalde rekenwijze. 

(ii) In geval van nieuw huwelijk van de langstlevende echtgenoot, wordt het 

vergoedingspensioen niet meer uitbetaald. 

(iii) De gescheiden echtgenoot heeft geen recht meer op het vergoedingspensioen. 

(iv) Er zijn beperkingen op de cumul van het vergoedingspensioen met vergoedingen   

of pensioenen. 

(v) Om als langstlevende echtgenoot de uitbetaling van een vergoedingspensioen te   

bekomen voor een invaliditeit opgelopen in vredestijd, moet er een verband zijn 

tussen het overlijden en de invaliditeit. 

(12) Renten voor Oudstrijder-Krijgsgevangene of Politiek gevangene 

(a) Voor elk van deze renten moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend. 

(13) Ontmijners die een vergoedingspensioen genieten: 

(a)  Pensioennummer: .............................. 

(b)  Oorzaak: .............................. 

Toegekend percentage:  
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(14) Andere 

 Opmerking 

De officiële gegevens inzake de militaire loopbaan waarop de Pensioendienst voor de 

overheidssector zich baseert voor de berekening van het bedrag van het pensioen 

staan vermeld op het stamboekuittrekstel dat wordt verstrekt door het Algemene 

Directie Human Resources (HRA-E/N), Kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat 1, te 

1120 BRUSSEL. 

b. Eervolle onderscheidingen 

(1) Hieronder de lijst aanvullen van de eervolle onderscheidingen die men bekomen heeft. 

(2) Er weze opgemerkt dat de rouwbrief alleen de hoogste nationale, burgerlijke en militaire 

eretekens die men verkregen heeft, zal vermelden (en dit in elke orde) 

(a)  nationale orden 

(i)   

(ii)  

(iii)  

(b)  militaire orden 

(i)  

(ii)  

(iii)  

(c) burgerlijke orden 

(i)  

(ii)  

(iii)  

(d) andere nationale of buitenlandse eervolle onderscheidingen 

(i)  

(ii)  
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BIJLAGE B : Aanvraag vergoedingspensioen (langstlevende echtgenote) 
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BIJLAGE C : Aanvraag vergoedingspensioen (wezen) 

AANGETEKEND 

Regentbesluit van 5 oktober 1948 en Wet van 9 maart 1953 

Pensioendienst voor de overheidssector 

Ontvangst briefwisseling 

Victor Hortaplein, 40 - Bus 30 

1060 BRUSSEL 

Mevrouw 

Mijnheer de Minister, 

Ik ondergetekende    ..................................................................................................................................................................1 

geboren de  ..............................................................................  de  ................................................................................................... 

woonachtig te    ................................................................................................................................................................................. 

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

voogd van de minderjarige kinderen : 

1.  ....................................................................... geboren op ............................................. te ............................................................ 

2.  ....................................................................... geboren op ............................................. te ............................................................ 

3.  ....................................................................... geboren op ............................................. te ............................................................ 

4.  ....................................................................... geboren op ............................................. te ........................................................... 

van   ...................................................   ................................................... (naam en voornamen)2 

geboren op ....................................................................................... te............................................................................................... en 

overleden op ..................................................................................... te ................................................................................................... 

vraag toekenning van het vergoedingspensioen overeenkomstig artikel 26 en volgende van de samengeordende 

wetten op de vergoedingspensioenen. 

De overleden militair, vader/moeder3 van de hierboven vermelde minderjarige kinderen is het gevolg van het 

ongeval of ziekte waarvoor 

a)  een vergoedingspensioen werd toegekend met volgend kenmerknummer ......................................................................3;  

b) nog geen vergoedingspensioen werd aangevraagd3. 

De overledene laat geen langstlevende echtgenoot na. 

Ingesloten vindt U een toelating van de vrederechter, mij verleend op .............................. en de homologatie door de 

rechtbank van eerste aanleg ............................................... op datum van ...................................... 

Ik houd mij ter beschikking voor het toesturen van bijkomende documenten en inlichtingen. 

Deze aanvraag wordt gesteld onder voorbehoud in afwachting dat de procedure in gemeen recht zal zijn uitgeput. 

Ik zal de Pensioendienst voor de overheidssector per aangetekend schrijven inlichten wanneer de opschortende 

voorwaarde mag worden gelicht4.  

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

Opgemaakt te ..................... de ................. 

Naam ...........................................................5 

Handtekening .............................................. 

 

                                                      
1 Voogd; 
2 De overledene; 
3 Schrappen wat niet past. 
4 Deze paragraaf is alleen geldig in geval een rechtsvordering werd ingesteld; zoniet is ze te schrappen. 
5 Voogd. 
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BIJLAGE D : Aanvraag vergoedingspensioen (ascendenten) 
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BIJLAGE E : Medisch attest te voegen bij een aanvraag 

vergoedingspensioen 

 (Stempel van de geneesheer) 

GENEESKUNDIG ATTEST - VERGOEDINGSPENSIOEN 

LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT1  

WEES1  

ASCENDENT1  

Ik ondergetekende1  ..................................................................................................................................................................................................... 

verklaar dat2    ..................................................................................................................................................................................................... 

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

aangetast is door3  ..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

tengevolge van4   ..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

aandoening of laesie waarvoor hij/zij behandeld werd sedert5 : ....................................................................................................................... 

behandeling die wordt voortgezet sedert : .............................................................................................................................................................. 

gehospitaliseerd vanaf ............................................................. tot ............................................................... voor ................................................... 

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

verergering(en)6 .............................................................................................................................................................................................................. 

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

verwikkeling(en) 7 ....................................................................................................................................................................................................... 

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

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

Opgemaakt te ............................................................ op ............................................................ 

 

Handtekening ............................................................……. 

                                                      
1 Schrappen wat niet past. 
2 Naam, dienst van de geneesheer. 
3 Identiteit van de betrokkene. 
4 Ziekte, gebrek of letsels. 
5 Oorzakelijk verband en relatie tussen ongeval of ziekte met de militaire dienst. 
6 Data. 
7 Omschrijving. 

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


Specifieke documenten voor militairen in geval van overlijden Bijl F - 1 / 2 

DGHR-GID-SOCMOR-001 

Ed 001 / Rev 002- 20 Jun 13 

 

 

BIJLAGE F : Attest van de burgerlijke stand te voegen bij een aanvraag 

vergoedingspensioen 

 

 

ATTEST AAN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTELIJKE OVERHEID 

 

A. - Is de aanvrager hertrouwd ? ...........................................................................................................................................................................  

Was zij/hij voordien weduwe/weduwnaar uit een vorig huwelijk met een militair ? ...................................................................................  

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

B. - Werd het huwelijk tussen de aanvrager en de militair wiens diensten worden ingeroepen ontbonden door echtscheiding ? 

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

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

Waren de echtgenoten gescheiden van tafel en bed op aanvraag van de militair ? ....................................................................................... 

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

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

Waren zij feitelijk gescheiden ? ................................................................................................................................................................................ 

C. - Bevindt de aanvrager zich in een van de gevallen van onderbreking voorzien bij het artikel 65 van de samengeordende 

wetten op de militaire pensioenen ? ........................................................................................................................................................................... 

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

D. - Zijn er kinderen gesproten uit een vroeger huwelijk van de militair ? .................................................................................................. 

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

Zijn er wettelijke, aangenomen of erkende natuurlijke kinderen ? ................................................................................................................... 

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

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

E. - Is de aanvrager van goed zedelijk gedrag ? .................................................................................................................................................. 

De bovenvermelde inlichtingen zijn voor echt verklaard. 

 

Te ..............................................................., de ................................................... 

DE BURGEMEESTER 

(Handtekening) 

Zegel van de gemeente  
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ATTEST AAN TE VULLEN DOOR DE VREDERECHTER INDIEN ER MINDERJARIGE KINDEREN ZIJN 

Mevrouw (weduwe) / De heer (weduwnaar) ........................................................................ geboren .................................................................... 

A. - Is zij/hij ontzet uit de ouderlijke macht ? ................................................................................................................................................... 

B. - Behoudt zij/hij de voogdij over de kinderen ? ............................................................................................................................................. 

Te ........................................, op ............................. 

DE VREDERECHTER 

(Handtekening) 

Zegel van de gemeente  

Datum................................, 
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BIJLAGE G : Aanvraag vergoeding luchtvaartongeval 

Datum..........................................., 

 

 

AANGETEKEND 

 

Mevrouw 

Mijnheer de Minister, 

 

 

Ondergetekende .................................................................................................... ...................... (naam, voornamen) 

wonende te ........................................................................................................................... .............. (volledig adres). 

Nummer identiteitskaart : ........................................................................... vraagt bij deze de toekenning van 

de bijzondere vergoeding voor luchtvaartongeval, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 

januari 1970. 

Mijn ...................................................................................................................................................... ............................... 

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

(verwantschap met de overleden militair, naam, voornamen, graad, stamnummer) is overleden te 

..................................... op .................................................... ingevolge een luchtvaartongeval (of werd 

definitief medisch ongeschikt verklaard ingevolge dit ongeval). 

  Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. 

Opgemaakt te ......................................., op ........................ 

(Handtekening) 

 

 

 

 

 

Aan de heer (of Mevrouw) Minister van Landsverdediging 

Lambermontstraat 8 

1000 BRUSSEL 
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BIJLAGE H : Documenten te voegen bij de bijlage G 

1. Attest afgeleverd door de gemeente, waarbij verklaard wordt dat de echtgenoten niet 

 gescheiden waren op het ogenblik van het overlijden. 

2.   Een levensbewijs van de langstlevende echtgenoot. 

3. Een uittreksel uit het bevolkingsregister. 

4. Een geboorteakte van : 

 a. de wettige kinderen; 

  b. de geadopteerde of erkende natuurlijke kinderen; 

 Deze kinderen mogen niet ouder zijn dan 21 jaar, tenzij zij nog rechtgevend zijn voor de 

kinderbijslagen; 

  c. de kinderen geboren uit het huwelijk van het slachtoffer, maar na diens overlijden; 

 d. de kinderen ouder dan 21 jaar, opgeroepen of wederopgeroepen in uitvoering van de 

verplichtingen opgelegd door de militiewetgeving, wanneer deze toestand hun recht op 

kinderbijslagen opschort. 

5. Voor elk van deze kinderen : een levensbewijs. 

6. Een uittreksel van de overlijdensakte van de overleden echtgenoot. 
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BIJLAGE I : Aanvraag aanslagvergoeding 

Datum......................................... 

 

Naam en adres 

       AANGETEKEND 

Mevrouw 

Mijnheer de Minister, 

 

ONDERWERP : Aanvraag aanslagvergoeding 

 

   Ondergetekende .............................................................................. ................................... (Naam, voornamen) 

wonende te .................................................................................................................. ................................ (volledig adres) 

vraagt hierbij, in de hoedanigheid van .......................................................... (verwantschap) de toekenning van de 

aanslagvergoeding die mij overeenkomstig de bepalingen van het artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985 

kan worden toegekend. 

   Mijn ....................................... (verwantschap) ...................................................................................................... 

geboren te ........................................................ op ........................................ maakte voor het laatst deel uit van het 

Ministerie van Landsverdediging en is overleden of werd definitief lichamelijk ongeschikt verklaard op 

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

   In bijlage vindt u een ingevuld aanvraagformulier. 

   Ik deel u mede dat mijn bankrekening de volgende is ................................................................................... 

 

                     Hoogachtend, 

 

                     Handtekening 

 

Aan de heer (of Mevrouw) Minister van Landsverdediging 

Lambermontstraat 8 

1000 BRUSSEL 
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BIJLAGE J : Formulier te voegen bij de bijlage I 

FORMULIER 

 

AANSLAGVERGOEDING 

(art. 42, wet 01 Aug 85) 

 

1.  Administratieve toestand van het slachtoffer. 

 Naam : ............................................................................................................................................................................. 

 Voornamen : ................................................................................................................................................................... 

  Geboorteplaats : ........................................................................................................................................................... 

  Geboortedatum : .......................................................................................................................................................... 

  Burgerlijke stand : ....................................................................................................................................................... 

2.  a. Inlichtingen die moeten verstrekt worden voor militairen. 

   Graad : ...................................................................................... ................................................................................. 

   Categorie : ................................................................................................................................................................ 

   Stamboeknummer : ................................................................................................................................................. 

   Eenheid : ................................................................................................................................................................... 

 b. Inlichtingen die moeten verstrekt worden voor de burgerlijke leden van het Ministerie van   

  Landsverdediging. 

   Graad : ........................................................................................... ............................................................................ 

   Categorie : ................................................................................................................................................................ 

   Stamboeknummer : ................................................................................................................................................. 

   Eenheid : ................................................................................................................................................................... 

3.  a. Datum van overlijden1 : ......................................................................................................................................... 

 b. Datum van oppensioenstelling of van beëindiging van de tewerkstelling2, wegens lichamelijke 

  ongeschiktheid1 : ............................................................................................................................................... 

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

                                                      
1 Schrappen wat niet past; 
2 Wanneer het burgerlijke contractuele ambtenaren betreft. 
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4.   Beschrijving van de feiten. 

   a. Land : ....................................................................................................................................................................  

   b. Plaats : .................................................................................................................................................................  

   c. Datum : ................................................................................................................................................................  

   d. Aard van de “aanslag” : feit dat een opzettelijke gewelddaad uitmaakt OF ontploffing van een 

    oorlogs- of valstriktuig1 : ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

   e. Aard van de door belanghebbende uitgevoerde opdracht :  

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

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

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

   f. Gedetailleerde omstandigheden van de “aanslag” :  

  

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

  

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

  

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

 g. Beschrijving van de letsels van het slachtoffer : 

    (1). Overlijden2 : ............................................................................................................................................  

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

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

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

    (2). Andere letsels2 : ....................................................................................................................................  

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

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

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

                                                      
1 Schrappen wat niet past; 
2 Schrappen wat niet past en vervolledigen. 
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   h. (Vermoedelijke) dader van het feit dat een opzettelijke gewelddaad uitmaakt. 

    (1) Naam : ............................................................................................................................................................  

    (2) Voornamen : ..................................................................................................................................................  

    (3) Beroep : .........................................................................................................................................................  

    (4) Woonplaats : .................................................................................................................................................  

    (5) Andere nuttige gegevens (bijv. aanhouding, burgerlijke partijstelling, ...) : 

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

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

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

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

   i. Getuigen der feiten (naam, voornamen, beroep, woonplaats).  

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

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

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

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

   j. Nummer van het proces-verbaal en notitienummer van het parket.  

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

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

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

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

5.  Rechthebbende(n) op de BIJZONDERE vergoeding in geval van overlijden 

  a. (1) Band van verwantschap met het slachtoffer : ..........................................................................................  

   (2) Naam en voornamen : .......................................................................................................................................  

   (3) Woonplaats : ..................................................................................... ..................................................................  

  b. (1) Band van verwantschap met het slachtoffer : ..........................................................................................  

   (2) Naam en voornamen : .......................................................................................................................................  

   (3) Woonplaats : .......................................................................................................................................................  

  c. (1) Band van verwantschap met het slachtoffer : ..........................................................................................  

   (2) Naam en voornamen : ................................................................................................................….....................  

   (3) Woonplaats : .......................................................................................................................................................  

  d. ......................................................................................................................................................................................  
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   (N.B. - De bij de wet bepaalde prioriteitsorde is de volgende : 

   - indien het slachtoffer gehuwd en niet van tafel en bed gescheiden was : de echtgenote   

    (echtgenoot); 

   - indien het slachtoffer ongehuwd, weduwenaar, uit de echt gescheiden of van tafel en bed  

    gescheiden was : 

   - zijn kinderen, en zijn aangenomen kinderen, alsook hun nakomelingen bij plaatsvervulling die te 

    zijnen laste waren, 

    - zijn vader en moeder die te zijnen laste waren, 

    - zijn broers en zusters die te zijnen laste waren, 

    - elk ander familielid dat het bewijs levert dat hij het slachtoffer opgevoed en in zijn   

     onderhoud heeft voorzien gedurende ten minste vijf jaar voor zijn meerderjarigheid). 

6.  Rechthebbende(n) op de AFZONDERLIJKE vergoeding (kinderen ten laste van het slachtoffer) 

  a. (1) Naam, voornamen : ............................................................................................................................................  

   (2) Geboortedatum : ...............................................................................................................................................  

   (3) Rechtgevend op kinderbijslag :                 JA – NEEN1  

 (4) Opgeroepen of wederopgeroepen op het ogenblik van het overlijden of op dat van het   

 definitief verlaten van de dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid :     JA - NEEN1  

  b. (1) Naam, voornamen : ............................................................................................................................................  

   (2) Geboortedatum : ...............................................................................................................................................  

   (3) Rechtgevend op kinderbijslag :                 JA - NEEN1  

   (4) Opgeroepen of wederopgeroepen op het ogenblik van  :          JA - NEEN1  

  c. (1) Naam, voornamen : ............................................................................................................................................  

   (2) Geboortedatum : ...............................................................................................................................................  

   (3) Rechtgevend op kinderbijslag :                 JA - NEEN1  

   (4) Opgeroepen of wederopgeroepen op het ogenblik van  :          JA - NEEN1  

  d. (1) Naam, voornamen : ............................................................................................................................................  

   (2) Geboortedatum : ...............................................................................................................................................  

   (3) Rechtgevend op kinderbijslag :                 JA - NEEN1  

   (4) Opgeroepen of wederopgeroepen op het ogenblik van  :          JA - NEEN1  

TOTAAL ............................ 

Datum + handtekening + verklaring : “Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.” 

 

 

                                                      
1 Schrappen wat niet past. 
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BIJLAGE K : Aanvraag tegemoetkoming in de begrafeniskosten 

(gepensioneerde militair) 
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BIJLAGE L : Aanvraag tot tegemoetkoming in de begrafeniskosten (militair 

overleden in dienst) 

Bijlage 1 

 

 

TEGEMOETKOMING IN SOMMIGE BEGRAFENISKOSTEN 

A. Uitgaven die in aanmerking worden genomen 

1. Lijkwagen en vervoer: 

a. Bij gebruik van de gemeentelijke lijkwagen: 

Prijs gevraagd door de gemeente voor het gebruik van de lijkwagen en voor het vervoer 

overeenkomstig 3
de

 klasse of eenheidsklasse; 

b. Indien de gemeentelijke lijkwagen NIET wordt gebruikt: 

 Maximumtegemoetkoming vastgesteld op 125 EUR + 0,82 EUR per Km, berekend voor de afstand 

heen en terug, van de plaats van het overlijden tot de plaats van teraardebestelling of van crematie 

en de plaats van de urne of de verstrooiingsplaats van de as in België. 

2. Bij verplicht gebruik van een metalen kist (opgelegd door de geneesheer en bevestigd met een doktersattest):  

 

a. de kosten van de zinken lijkkist beperkt tot een maximumtegemoetkoming van 250 EUR (te indexeren); 

 

b. de kosten van de loden lijkkist bepaald volgens de prijs in de plaatselijke handel; 

c. de kosten van de teraardebestelling en de kosten van een éénpersoonsbegraafplaatsvergunning van 

minimumduur alleen indien deze is opgelegd volgens de bepalingen van het gemeentereglement wegens 

het gebruik van een metalen lijkkist. 

         B. Documenten te voegen bij de aanvraag 

1. De gekwiteerde originele facturen van de uitgaven vermeld in 1 en 2 hiervoor of een afschrift voor 

eensluidend verklaard door de gemeentelijke overheid (de facturen worden niet teruggestuurd naar de 

aanvrager). 

2. Een verklaring van de geneesheer waarin wordt bevestigd dat het gebruik van een metalen kist onontbeerlijk 

was (wordt niet vereist indien de militair in het buitenland overleden is). 

Een attest van het gemeentebestuur waarin wordt vermeld:  

 

a.  dat door het gebruik van een metalen kist : een begraafplaatsvergunning werd verplicht; 

 

b.  de minimumduur van deze verplichting en de kostprijs van een vergunning voor één persoon. 
 

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


Specifieke documenten voor militairen in geval van overlijden Bijl L - 2 / 3 

DGHR-GID-SOCMOR-001 

Ed 001 / Rev 002- 20 Jun 13 

 

 

Bijlage 2 
 

 

Vak voorbehouden voor budgettaire gegevens   Vak voorbehouden voor aanwijzer  

Cat: 389 

Ref Nr: 

Imputatie: 

ASE: 

Ref HRIS (RTF): 

 

MITS: 

IN: 

OUT: 

AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING IN SOMMIGE BEGRAFENISKOSTEN 
(1) 

Identificatie van de overleden persoon 

Naam en voornaam:   

Graad en stamnummer:   

Datum van overlijden:   

Plaats van overlijden:  Postcode:               Gemeente: 

Plaats van begraving / crematie 
(4)

:  Postcode:               Gemeente: 

Plaats van bijzetting urne of van 
asverstrooiing: 

 Postcode:               Gemeente: 

 

Identificatie van de aanvrager 

Naam en voornaam:   

Straat en nr:   

Postcode en gemeente:  Postcode:               Gemeente: 

Graad van verwantschap:   

Bankrekeningnummer: 
 IBAN: 

 BIC: 

Bijlage(n): …………….… Plaats en datum van ondertekening:  …………………………………… 

 Handtekening van de aanvrager:  …………………………………… 
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Vak voorbehouden voor HRA-R/Pec Vak voorbehouden voor BFB-P1 

 
“Gezien voor uitvoering van de prestatie” 

 
 

 
Datum:  
 

Naam: 

 

Graad: 

 

Handtekening:  

 
 

 
  “Goed voor betaling voor de som van                    
EUR” 
 

 
Datum:  
 

Naam: 

 

Graad: 

 

Handtekening:  
 

ASO.5.2/M (00/12) 

(1)
 Zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28 februari 1977 

(2)
, genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 mei 

1975 
(3)

 
(2)

 Belgisch Staatsblad van 2 juni 1977 
(3)

 Belgisch Staatsblad van 28 juni 1975 
(4)

 Schrappen wat niet van toepassing is  
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BIJLAGE M : Aanvraag vergoeding wegens begrafeniskosten (militair 

overleden in dienst) 

Aanvraag tot vergoeding wegens begrafeniskosten 

 

 

Het ingevulde formulier moet gericht worden aan :  Defensie 

                BFA-R/Bureau Mil (1) 

                   Bureau Burg (1) 

                Kwartier Koningin Elisabeth 

                Eversestraat 1 

                1140 BRUSSEL 

              Via :  CDSCA – Sociale Dienst 

                Gewestelijk bureau 

Ondergetekende (NAAM en voornamen) 

woonachtig te 

straat, nr., 

verzoekt in hoedanigheid van (2) 

van (NAAM en voornamen van de overledene) 

overleden te         , op 

om de vergoeding wegens begrafeniskosten (3). 

Hij (Zij) bevestigt dat hij (zij) werkelijk de begrafeniskosten gedragen heeft (4). 

De vergoeding wegens begrafeniskosten kan gestort worden op rekeningnummer 

- in België : 

   -        -   

   op naam van 

- in het buitenland : 

   IBAN : 

   BIC: 

   rekeningnummer: 

   op naam van: 

 

           Gedaan te        , de 

 

 

          (Handtekening) 

 

(1) Schrappen wat niet past. 

(2) Weduwe, zoon, dochter of elke andere verklarende aanduiding. 
(3)  Bepaald bij het Koninklijk Besluit van 16 december 1969 (overlijden van sommige militairen) of het Koninklijk Besluit van 8 juli 2005 

 (overlijden van een lid van het personeel van een federale overheidsdienst). 

(4) Bij te voegen documenten : 
  Een volledige opgave van de gedragen begrafeniskosten vergezeld van de originele betaalde facturen en andere bewijsstukken. 

  Geldt slechts als de betaling door een andere persoon dan de echtgeno(o)t(e) of de erfgenamen in tweede lijn gevraagd wordt. 

  N.B. – Hiernavolgende uitgaven dienen alleen als onvermijdelijke begrafeniskosten beschouwd te worden: de aankoop van de doodskist, de 
 kosten van lijkvervoer, de kosten van de begrafenisonderneming, de kosten van teraardebestelling en van de eredienst. Worden niet in 

 aanmerking genomen : de kosten van een grafmonument, van laatste ziekte, van bloemen of van de koffietafel. 

 

Mecanonummer :  
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BIJLAGE N : Aanvraag overdracht renten 

Plaats en datum................................ 

Naam en adres (meisjesnaam) 

 

AANGETEKEND 

 

Pensioendienst voor de overheidssector 

                     Ontvangst briefwisseling 

                   Victor Hortaplein, 40 - Bus 30 

               1060    BRUSSEL 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Betreft :  Overdracht van een 

     - Strijdersrente en/of1 

     - Krijgsgevangene-rente en/of1 

     - Politieke gevangene-rente1 

     Dossiernummer : ..........................................................2 

     Ondergetekende, ................................................... (naam) ................................... (meisjesnaam), 

geboren op .......................................... te ................................................... en wonende te ..................... (postnummer), 

............................................ (gemeente), .............................................  (straat en nummer), meldt u het overlijden 

van haar echtgenoot, ......................................... (naam en voornaam), gepensioneerd militair. 

Hij werd geboren op ................................................... te ......................................................................... en is overleden 

op ...................... te ..................................................................................................................................................... (adres). 

De overledene was op ........................... te ................................... in het huwelijk getreden met ondergetekende. 

     Mag ik u verzoeken mij de vereiste formulieren toe te zenden voor het opstellen van een 

aanvraag tot overdracht strijdersrente / krijgsgevangene-rente / politieke gevangene-rente. 

             Met bijzondere hoogachting, 

(Handtekening) 

Bijlagen : 1. Uittreksel uit de overlijdensakte 

    2. Recent uittreksel uit de huwelijksakte 

    3. Uittreksel uit de geboorteakte van de echtgenote 

 

                                                      
1 Schrappen wat niet past. 
2 Dit nummer is vermeld op het bericht van betaling of op de stortingsstrook. 
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BIJLAGE O : Te raadplegen militaire documenten 

OVERLIJDEN 

1. VERGOEDINGSPENSIOEN 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

2. AANSLAGVERGOEDING (niet gepensioneerde militair) 

 DGHR-SPS-INDVER-004  

 BIP : X-053 

3. OVERLEVINGSPENSIOEN 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

4. KINDERBIJSLAG WEZEN 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

5. BEGRAFENISVERGOEDING 

 BIP : O-043 

6. TEGEMOETKOMING BEGRAFENISKOSTEN 

 BIP : O-141 

7. TEGEMOETKOMING LEVENSVERZEKERING TIJDENS OPERATIES IN BUITENLAND 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

INVALIDITEIT 

1. VERGOEDINGSPENSIOEN 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

2. AANSLAGVERGOEDING (niet gepensioneerde militair) 

 DGHR-SPS-INDVER-004  

 BIP : X-053 

3. RUSTPENSIOEN LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 

4. TEGEMOETKOMING LEVENSVERZEKERING TIJDENS OPERATIES IN BUITENLAND 

 SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 
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VERZEKERINGEN 

SIS (Sociale Instructies – Instructions Sociales) 
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