Versie van 10-03-2011
DEEL VI – Titel II – Hoofdstuk IX – Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval
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1.

2.

Wettelijke en reglementaire basis


Wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van
luchtvaartongeval in vredestijd (BS 27-01-1970);



Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten (BS 06-01-2001);



Koninklijk besluit van 11 september 1970 tot vaststelling van de procedureregelen voor de
commissie die gelast is uitspraak te doen inzake bijzondere vergoeding wegens
luchtvaartongeval (BS 26-09-1970);



Koninklijk besluit van 13 mei 1975 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 12
januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van
luchtvaartongeval in vredestijd (BS 15-07-1975);



Ministerieel besluit van 11 september 1970 betreffende de aanwijzing van een rechthebbende op
de bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval (BS 26-09-1970).

Begunstigden
De toelage kan worden toegekend aan de:


statutaire en contractuele personeelsleden;



leden van het operationele kader van de geïntegreerde politie (lokale politie en federale politie)
en van het administratieve en logistieke kader van de geïntegreerde politie (lokale politie en
federale politie) en aan de militairen;
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personeelsleden die het nieuwe statuut, het nieuwe statuut en de oude inconveniënten of het
oude statuut genieten.

Die voorwaarden rationae personae zijn cumulatief.

3.
3.1

Definities
Personeelslid van de krijgsmacht
Iedere persoon die krachtens de juridische band die hem aan de Staat bindt, de hoedanigheid van
militair, personeelslid van het operationeel of administratief en logistiek kader heeft en die, op het
ogenblik van het luchtvaartongeval, werkelijk dient in een betrekking waarvoor hij, wegens deze
hoedanigheid, hetzij bij het leger, hetzij bij de politiediensten is aangewezen.

3.2

Luchtvaartongeval
Het ongeval dat aan een personeelslid overkomt vanaf het ogenblik waarop de belanghebbende, om
een regelmatig bevolen of toegelaten luchtdienst uit te voeren, plaatsneemt in een Belgisch of
vreemd militair luchtvaartuig (Wet van 9 december 1994, art. 59, van toepassing op 1 januari 1995 –
of een luchtvaartuig van de politiediensten), met het oog op het opstijgen of elke verplaatsing, tot het
moment waarop dezelfde belanghebbende het luchtvaartuig zal hebben verlaten.
Het ongeval dat aan een personeelslid overkomt tijdens de uitvoering van een parachutesprong.
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4.
4.1

Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval
In geval van afkeuring wegens medische ongeschiktheid
De bijzondere vergoeding is verschuldigd aan het personeelslid van het operationeel kader of het
administratief en logistiek kader van de politie en aan de militairen die in het administratief en
logistiek kader van de politie werken, die bij het gebruik van een luchtvaartuig van de Krijgsmacht of
van de politiediensten het slachtoffer worden van een luchtvaartongeval en die verplicht zijn om de
dienst definitief te verlaten wegens lichamelijke ongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

4.2

Wanneer is er geen enkel recht op de bijzondere vergoeding in geval van
luchtvaartongeval?
De vergoeding wordt niet toegekend indien blijkt dat het ongeval te wijten is aan een zware fout van
het slachtoffer.
De wet van 12 januari 1970 voorziet niet in de toekenning van een vergoeding voor een
luchtvaartongeval aan de personeelsleden in geval van gebruik van een burgervliegtuig.

4.3

In geval van overlijden van het personeelslid te wijten aan een luchtvaartongeval
In geval van overlijden te wijten aan een luchtvaartongeval is de bijzondere vergoeding verschuldigd
aan de rechthebbenden.
De rechthebbenden van het personeelslid zijn:
 Zijn echtgenoot, indien de betrokkene gehuwd is en niet gescheiden van tafel en bed of de
persoon met wie de persoon wettelijk samenwoont (Cfr. Wet 27-03-2003 (BS 30-04-2003));
 Als het slachtoffer vrijgezel, weduwnaar, gescheiden of gescheiden van tafel en bed was, de
hierna in volgorde van voorrang van de categorieën opgesomde personen:
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► 1e categorie: zijn wettige, erkende natuurlijke of geadopteerde kinderen en hun
afstammelingen, bij plaatsvervulling;
► 2e categorie: zijn vader en moeder;
► 3e categorie: zijn broers en zussen;
► 4e categorie: iedere natuurlijke persoon die aantoont dat hij de opvoeding en het onderhoud
van het slachtoffer verzekerd heeft gedurende minstens vijf jaar vóór het slachtoffer
meerderjarig was.

Indien een echtscheidingsprocedure of een procedure tot scheiding van tafel en bed aan de gang is
op het moment van het overlijden, en indien er betwisting is tussen de verschillende categorieën van
mogelijke rechthebbenden, bepaalt de rechtbank van eerste aanleg, die uitspraak doet naar
billijkheid, het openbaar ministerie gehoord, de rechthebbenden.
De rechthebbenden, behalve de echtgenoot en de kinderen, moeten het bewijs leveren dat zij
rechtstreeks voordeel trokken van de bezoldigingen van het slachtoffer. Van de personen die met het
slachtoffer woonden of bij wie het slachtoffer zijn thuis had, wordt aangenomen dat zij deze
voorwaarde vervullen.
Als er slechts één rechthebbende is, krijgt deze de volledige vergoeding. Wanneer er meerdere
rechthebbenden van dezelfde categorie zijn, wordt de vergoeding in gelijke delen aan ieder van hen
toegekend.
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4.4

Aanwijzing door het personeelslid van een of meerdere rechthebbenden van de
bijzondere vergoeding

4.4.1

Rol van het personeelslid

Het personeelslid heeft de mogelijkheid om de rechthebbende(n) van de vergoeding die betaalbaar is
ten gevolge van zijn overlijden aan te wijzen, en om de voorrangs- en verdelingsregels te wijzigen.
Deze aanwijzing is evenwel zonder gevolgen indien ze de rechten van de echtgenoot of van de
kinderen, zoals door de wet bepaald, miskent.
De verklaring van het personeelslid wordt opgemaakt in een schriftelijke akte.
Elke aanvraag tot de vergoeding of een deel van de vergoeding moet, op straffe van nietontvankelijkheid, bij aangetekende brief worden gericht aan de verantwoordelijke van de
personeelsdienst.
De akten van aanwijzing van rechthebbenden en de aanvragen om in de plaats een reeds
neergelegde akte te verkrijgen, moeten bij aangetekende brief worden ingediend bij de kanselarij van
de verantwoordelijke van de personeelsdienst.
4.4.2

Rol van de verantwoordelijke van de personeelsdienst

De verantwoordelijke van de personeelsdienst
geheimhouding.

bewaart

de akten van aanwijzing onder

De akten van aanwijzing van de rechthebbende worden teruggestuurd naar de ondertekenaars:


Ofwel op hun verzoek;
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Ofwel ambtshalve zodra ze geen deel meer uitmaken van de politiediensten.

In geval van een dodelijk luchtvaartongeval worden de door de slachtoffers ondertekende akten van
aanwijzing door de verantwoordelijke van de personeelsdienst bezorgd aan de commissie die
uitspraak doet over het bestaan van de toekenningsvoorwaarden van de vergoeding.

4.5

Wanneer wordt de vergoeding van rechthebbenden in geval van luchtvaartongeval
niet toegekend?
De vergoeding van rechthebbenden wordt niet toegekend:


Indien blijkt dat het ongeval opzettelijk werd veroorzaakt door het slachtoffer;

 Wanneer het slachtoffer ingevolge het ongeval overlijdt, nadat het zelf de vergoeding heeft
ontvangen;
 Aan de vader of de moeder, wanneer wordt vastgesteld dat het slachtoffer, terwijl het geen
achttien jaar oud was, gedurende vijf jaar, al dan niet achtereenvolgend, werd geplaatst in een
instelling of bij een particulier, tenzij de vader of de moeder aantoont niet normaal in de behoeften
van het kind te hebben voorzien, rekening houdend met zijn situatie.

4.6

Bedrag
- Het bedrag van de bijzondere vergoeding is vastgesteld op € 18 592,02.
- Bovendien wordt een bijzondere vergoeding gelijk aan 10 % van het bedrag (€ 1859,20 – niet
geïndexeerd) toegekend aan ieder kind dat:
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 Ten aanzien van het slachtoffer of zijn echtgenoot, de hoedanigheid van wettig kind, erkend
natuurlijk kind of geadopteerd kind heeft;
 Geen volle eenentwintig jaar oud is op de dag van het overlijden of, voor degene die deze leeftijd
hebben overschreden, nog recht hebben op kinderbijslag.
-

Deze bijzondere vergoeding is ook van toepassing:
 Op het kind geboren uit het huwelijk van het slachtoffer na zijn overlijden;
 Op het kind dat ouder is dan eenentwintig jaar, onder de wapens geroepen of heropgeroepen in
uitvoering van de verplichtingen voorgeschreven door de dienstplichtwetten, wanneer deze
situatie zijn recht op kinderbijslag doet ophouden.
Wanneer een vergoeding of een deel van een vergoeding wordt toegekend aan een minderjarige,
wordt het bedrag ervan op een spaarrekening gestort, geopend op naam van de minderjarige, en
waarover hij tijdens zijn minderjarigheid enkel kan beschikken met de toestemming van de
familieraad.

Om de index die van toepassing is en het geïndexeerde bedrag te kennen, kunt u op de volgende link
klikken: ‘geïndexeerde bedragen’.

4.7

Bijzondere bepalingen
De betaling van de vergoedingen sluit tot het beloop van haar bedrag de toekenning uit van
schadevergoeding ten bezware van de Staat voor hetzelfde schadelijke feit.
De Staat treedt, tot beloop van het bedrag van de betaalde vergoedingen, in de rechten van de
begunstigde tegen de voor het schadelijke feit aansprakelijke derden.
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Het voordeel van de wet van 1 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere
vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd, wordt in geval van overlijden dat te wijten is
aan het ongeval, uitgebreid naar de rechthebbenden van de personen die niet de hoedanigheid van
militair hebben en plaatsgenomen hebben in een Belgisch militair luchtvaartuig met het oog op hun
erkenning als kandidaat-piloot van de Krijgsmacht.

4.8

Procedure
Het personeelslid kan een aanvraag tot vergoeding indienen zodra het ongeval zich heeft voorgedaan
en zonder te wachten op de beslissing over zijn lichamelijke geschiktheid om in dienst te blijven.
Elke aanvraag tot vergoeding of een deel van de vergoeding moet, op straffe van nietontvankelijkheid, bij aangetekende brief worden gericht aan de minister van Landsverdediging,
binnen de volgende termijnen:
 Voor het slachtoffer zelf of voor de rechthebbenden die de hoedanigheid van echtgenoot of kind
hebben: vijf jaar vanaf 1 januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan het ongeval
plaatsvond;
 Voor de rechthebbenden van de andere categorieën: een jaar vanaf de datum van overlijden van
het slachtoffer.
De verantwoordelijke van de personeelsdienst houdt zich bezig met de gebruiksformaliteiten in
samenwerking met de rechthebbenden.
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4.9

De commissie die uitspraak doet inzake bijzondere vergoeding wegens
luchtvaartongeval
Een commissie doet soeverein uitspraak, bij gemotiveerde beslissing, over het bestaan van de
vereiste voorwaarden voor de toekenning van elke vergoeding of deel van een vergoeding.
De Koning benoemt de leden van de commissie en een plaatsvervanger voor ieder lid.
De commissie wordt voorgezeten door een magistraat. Zij bestaat, benevens de voorzitter, uit twee
officieren van de luchtmacht, een officier van de landmacht, een officier van de zeemacht, een
hoofdofficier-geneesheer van de luchtmacht en een hoofdofficier-geneesheer verbonden aan het
krijgsmachtdeel waartoe de militair, slachtoffer van het ongeval, behoort.
Een vertegenwoordiger van de federale politie of van een lokaal politiekorps en een geneesheer die
lid is van het administratief en logistiek kader van de federale politie maken deel uit van de
commissie telkens als deze het geval van een personeelslid van het operationeel of administratief en
logistiek kader van de politiediensten dient te onderzoeken.

5.

Verzekeringsstelsel tijdens luchtreizen
De omzendbrief 213 van 1 juni 1948 van het ministerie van Begroting bepaalt dat de rijksambtenaren
een aanvullende verzekering moeten afsluiten tijdens luchtreizen. Deze verzekering kan individueel
of collectief worden afgesloten.

5.1

Lokale politie
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De politiezones zijn verplicht om eenzelfde verzekering af te sluiten voor hun personeelsleden. De
personeelsleden van de politiezone moeten op de hoogte worden gebracht van de modaliteiten van
deze verzekering.

5.2

Federale politie

5.2.1

Voorwerp en omvang van de verzekering
De federale politie heeft een verzekering afgesloten om ieder personeelslid van de federale politie
dat plaatsneemt in een luchtvaartuig als passagier tijdens dienstverplaatsingen automatisch en
zonder voorafgaande verklaring te verzekeren, met de toestemming en voor rekening van de
federale politie.

5.2.2

Verzekerde waarborgen
Het maximumbedrag van de verzekerde waarborgen per persoon is vastgelegd op:

Categorie A: De personen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt
€ 59 494,45 in geval van overlijden;
€ 59 494,45 in geval van blijvende invaliditeit;
€ 2 478,94 voor de behandelingskosten.

Categorie B: De personen die de leeftijd van 21 niet bereikt hebben, maar die de leeftijd van 5 jaar
hebben overschreden
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€ 12 394,68 in geval van overlijden;
€ 59 494,45 in geval van blijvende invaliditeit;
€ 2 478,94 voor de behandelingskosten.

Categorie C: De kinderen tot 5 jaar
€ 2 478,94 in geval van overlijden;
€ 12 394,68 in geval van blijvende invaliditeit;
€ 2 478,94 voor de behandelingskosten.

Indien meerdere door de overeenkomst verzekerde personen aan boord van eenzelfde luchtvaartuig
reizen, is de grens van de totale verzekerde waarborgen voor al deze personen vastgelegd op:
€ 12 890 463,28 in geval van overlijden;
€ 12 890 463,28 in geval van blijvende invaliditeit.

5.2.3

Territoriale omvang
De waarborg geldt in de hele wereld (in vredestijd).

5.2.4

Begunstigden
Het te betalen kapitaal in geval van overlijden
verzekeringsmaatschappij in de volgende volgorde:

moet

worden

betaald

door

de
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-

aan de echtgenoot die noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is;

-

bij gebrek hieraan, aan de wettige kinderen die geboren zijn of nog geboren zullen worden,
erkende natuurlijke of geadopteerde kinderen, bij gelijke delen;

-

bij gebrek hieraan, aan de vader en moeder van de verzekerde;

-

bij gebrek hieraan, aan de verzekeringnemer of aan een andere rechthebbende aangewezen door
de verzekerde.

5.2.5

Aanwijzing door het personeelslid van een andere rechthebbende van het te betalen kapitaal
in geval van overlijden

5.2.5.1

Rol van het personeelslid
De verzekerde die een andere rechthebbende wenst aan te wijzen of de voorrangs- en
verdelingsregels wenst te wijzigen indien er meerdere rechthebbenden zijn, moet een verklaring
opstellen.
Dit geldt ook voor de ongehuwde die geen familie heeft.
Deze aanwijzing is evenwel zonder gevolgen indien ze de rechten van de echtgenoot of van de
kinderen, zoals door de wet bepaald, miskent.
De verklaring van het personeelslid wordt opgemaakt in een schriftelijke akte.
De akten van aanwijzing van rechthebbenden moeten voor de vlucht per brief worden gericht aan
DGS/DSM.

5.2.5.2

Rol van DGS/DSM
DSG/DSM bewaart de akten van aanwijzing van rechthebbenden tijdens de dienstverplaatsingen.
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De akten van aanwijzing zullen na de dienstverplaatsing worden vernietigd indien het personeelslid
geen slachtoffer van een luchtvaartongeval is tijdens die dienstverplaatsing.

5.2.6

Procedure om het recht op de verzekering te openen

5.2.6.3

Rol van DGS
DGS verstuurt een exemplaar van de zendingsaanvraag naar DGS/DSM in geval van een
dienstverplaatsing van een personeelslid met een luchtvaartuig.

5.2.6.4

Rol van DGS/DSM
DGS/DSM stelt driemaandelijks een lijst op waarmee het recht van de personeelsleden op de
verzekering wordt geopend.

5.2.7

Procedure in geval van ongeval

5.2.7.5

Rol van de verantwoordelijke van de personeelsdienst
De verantwoordelijke van de personeelsdienst brengt DGS/DSM op de hoogte van het
luchtvaartongeval.
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5.2.7.6

Rol van DGS/DSM
DGS/DSM brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte dat een personeelslid het slachtoffer is
geworden van een luchtvaartongeval tijdens een dienstverplaatsing.
Indien het slachtoffer een rechthebbende op het eventueel verschuldigde kapitaal heeft aangewezen,
verstuurt DGS/DSM dit geschrift naar de verzekeringsmaatschappij die moet beslissen of de
voorwaarden voor de toekenning van de schadevergoeding zijn vervuld.
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