Aanvraag tot bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade bij de redding
van personen van wie het leven in gevaar was

Elke persoon die een vergoeding aanvraagt, moet een formulier invullen.

1. U bent:

□

een persoon die de dienst definitief moest verlaten wegens lichamelijke
ongeschiktheid naar aanleiding van een redding;
Naam:
……………………………………………………………………………..
Voornaam(-namen): ……………………………………………………………………..
Geboorteplaats en -datum: …………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………..
Beroep:
……………………………………………………………………………..
Burgerlijke staat:
……………………………………………………………………..
Rekeningnummer: ……………………………………………………………………..
Graad: ……………………………………………………………………………………….
Datum
van
uitdiensttreding
wegens
lichamelijke
ongeschiktheid:
………………………….
Als bijlage bij uw aanvraag voegt u de bewijsstukken toe van uw uitdiensttreding
wegens lichamelijke ongeschiktheid naar aanleiding van een redding van personen
van wie het leven in gevaar was.

□

een rechthebbende van een slachtoffer overleden tijdens een redding; kruis het
vakje aan dat overeenstemt met de categorie waartoe u behoort:

□ de echtgenoot(-ote) van het slachtoffer;
□ de persoon met wie het slachtoffer wettelijk samenwoonde;
□ de persoon met wie het slachtoffer sinds ten minste een jaar feitelijk
samenwoonde.
Indien het slachtoffer vrijgezel,
gescheiden van tafel en bed was:

weduwnaar/weduwe,

gescheiden

of

□ een kind van het slachtoffer, dat ten laste van het slachtoffer was;
□ een persoon die de bezoldigingen van het slachtoffer rechtstreeks genoot:
□ de vader van het slachtoffer;
□ de moeder van het slachtoffer;
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□ een broer van het slachtoffer;
□ een zus van het slachtoffer;
□ een natuurlijk persoon die aantoont dat hij de opvoeding en het
onderhoud van het slachtoffer verzekerd heeft gedurende minstens vijf
jaar vóór het slachtoffer meerderjarig was.
Naam:
……………………………………………………………………………..
Voornaam(-namen): ……………………………………………………………………..
Geboorteplaats en -datum: …………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………..
Beroep:
……………………………………………………………………………..
Burgerlijke staat:
……………………………………………………………………..
Rekeningnummer: ……………………………………………………………………..
Indien u minderjarig bent, vermeld dan de gegevens van uw wettelijke
vertegenwoordiger:
Naam:
……………………………………………………………………………..
Voornaam(-namen): ……………………………………………………………………..
Geboortedatum:
……………………………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………..
Beroep:
……………………………………………………………………………..
Burgerlijke staat:
……………………………………………………………………..
Hoedanigheid of aanverwantschap: ……………………………………………………….
Vermeld de gegevens van het overleden slachtoffer:
Naam:
……………………………………………………………………………..
Voornaam(-namen): ……………………………………………………………………..
Geboortedatum:
……………………………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Burgerlijke staat:
……………………………………………………………………..
Datum van overlijden:
…………………………………………………………….
Documenten die geleverd moeten worden:
Als bijlage bij uw aanvraag voegt u de bewijsstukken toe (voorbeeld: uittreksel uit de
geboorteakte, gezinssamenstelling, uittreksel uit het bevolkingsregister, …) die uw
hoedanigheid als rechthebbende van het slachtoffer kunnen aantonen.
Indien u een kind van het slachtoffer bent, voegt u, als bijlage bij uw aanvraag, de
bewijsstukken ( voorbeeld : bewijs van kinderbijslag, bewijs van het in rekening brengen van
het kind voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing, bewijs van betaling van het
onderhoudsgeld,…) toe die kunnen aantonen dat u een kind ten laste van het slachtoffer was
of dat u een kind van het slachtoffer bent, geboren, na het overlijden, uit de feitelijke
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samenwoning sinds ten minste een jaar, de wettelijke samenwoning of het huwelijk van het
slachtoffer.
Indien het slachtoffer vrijgezel, weduwnaar/weduwe, gescheiden of gescheiden van tafel en
bed was en indien u de vader, de moeder, een broer of een zus van het slachtoffer bent of
een persoon die de opvoeding en het onderhoud van het slachtoffer verzekerd heeft
gedurende minstens 5 jaar vóór zijn/haar meerderjarigheid, voegt u eveneens, als bijlage bij
uw aanvraag, de bewijsstukken toe die kunnen aantonen dat u rechtstreeks de
bezoldigingen van het slachtoffer genoot.
2. De persoon die de redding uitvoerde is/was:

□

een lid van het operationeel personeel of van het administratief en logistiek kader van de
politiediensten bedoeld in artikel 116 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

□

een lid van de buitendiensten van de afdeling «Veiligheid van de Staat» van het bestuur
Openbare Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Justitie;

□

een personeelslid van de Krijgsmacht of een burgerlijk personeelslid van het Ministerie
van Landsverdediging;

□ een lid van de diensten van de Civiele Bescherming;
□ een lid van de openbare brandweerdiensten;
□ een lid van de buitendiensten van het Bestuur der Strafinrichtingen.
3. Feiten die het voorwerp uitmaken van een redding van personen van wie het leven in
gevaar was:
- Plaats van de feiten:……………………………………………………………………….
- Datum van de feiten:

………………………………………………………………

4. Ondertekening van de aanvraag
U schrijft de volgende zin over: «Ik verklaar op erewoord dat deze verklaring oprecht en
volledig is.»
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Datum en handtekening van de aanvrager of van zijn wettelijke vertegenwoordiger:
……………………………………………………………………………………………………………
Als bijlage vindt u een kopie van artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale
en andere bepalingen en een kopie van het koninklijk besluit van 4 december 2006
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betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade
geleden door leden van politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de Veiligheid van
de Staat, door sommige leden van het Bestuur der Strafinrichtingen en door het personeel
van Landsverdediging, bij de redding van personen van wie het leven in gevaar was. Die
teksten bepalen de te volgen procedure voor de aanvragen tot vergoeding.
De aanvragen die betrekking hebben op een lid van de diensten van de Civiele Bescherming
of een lid van de openbare brandweerdiensten of één van hun rechthebbenden, moeten per
bij de post aangetekende brief verstuurd worden naar:
De heer Jérôme Glorie
Directeur-generaal
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
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