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Uittreksel
…
Hoofdstuk III. – GERECHTELIJKE ORGANISATIE EN VEILIGHEID VAN DE BURGERS
…
Afdeling III – [Toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door
leden van de politie- en hulpdiensten.]
Aldus gewijzigd bij programmawet van 27 december 2004, art. 469 (B.S. 31.12.2004)

Art. 42. [Gewijzigd door de wetten van 15 juli 1993 (B.S. 16.03.1994 + err. 18.03.1994), 18 februari
1997 (B.S. 11.09.1997), 27 december 2000 (B.S. 06.01.2001 + err. 06.04.2001) en 24 augustus 2001
(B.S. 24.10.2001) en vervangen door de programmawet van 27 december 2004, art. 470 (voor de
aanvragen tot vergoeding vóór 31.12.2004, inw. 31.12.2004, behalve wat betreft §2, 2°, inw
01.01.1997) (B.S. 31.12.2004) - § 1. Onverminderd de voordelen toegekend krachtens de wetgeving
op de arbeidsongevallen of de vergoedingspensioenen, wordt in vredestijd, onder de voorwaarden en
volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning, een vergoeding voor morele schade toegekend
van 53 200 euro, hierna « bijzondere vergoeding » genoemd, aan de personen bepaald in § 3 die
wegens lichamelijke ongeschiktheid genoodzaakt zijn de dienst definitief te verlaten of aan hun
rechthebbenden in geval van overlijden.
§ 2. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :
1° wanneer de schade het gevolg is van opzettelijke gewelddaden of van de ontploffing van een
oorlogstuig of van een valstriktuig bij de uitvoering van een politie-, beschermings-, hulpverleningsof ontmijningsopdracht.
Onder ontmijningsopdracht moet verstaan worden de werkzaamheden van opsporing,
neutralisatie, vervoer of vernietiging van oorlogstuigen of valstriktuigen;
2° (inw. 1 januari 1997) wanneer de schade het gevolg is van de redding van personen van wie het
leven in gevaar was.

Aldus gewijzigd bij Wet van 15 mei 2007, art. 192 (inw. 1 januari 2015) (B.S. 31.07.2007 + errat. B.S.
01.10.2007)

De bijzondere vergoeding wordt toegekend aan de in het eerste lid opgesomde personen voor
zover de schade bedoeld in § 2 veroorzaakt werd tijdens de uitoefening van hun functies.
§ 4. Onverminderd de toekenning van de bijzondere vergoeding, wordt een bijkomende
vergoeding toegekend, gelijk aan 10 % van het bedrag van de in § 1 bedoelde bijzondere vergoeding,
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning :
1° aan elk kind ten laste van één van de in § 3 bedoelde slachtoffers;
2° aan elk kind, na het overlijden van één van de in § 3 bedoelde slachtoffers, geboren […]
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1° aan de personeelsleden van het operationeel kader en 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;
2° aan de leden van de buitendiensten van de afdeling « Veiligheid van de Staat » van het bestuur
openbare Veiligheid van de federale overheidsdienst Justitie;
3° aan de personeelsleden van de Krijgsmacht en de burgerlijke personeelsleden van het ministerie
van Landsverdediging;
4° aan de leden van de diensten van de civiele bescherming;
5° [aan de leden van de openbare brandweerdiensten];
6° aan de leden van de buitendiensten van het bestuur der Strafinrichtingen.
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§ 3. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :

Aldus gewijzigd bij Wet van 12 januari 2006, art 2 (inw. 1 januari 1997) (B.S. 18.07.2006)

§ 5. Worden beschouwd als de rechthebbenden van het slachtoffer :
1° de echtgenoot als het slachtoffer gehuwd was en niet gescheiden was van tafel en bed;
2° de persoon met wie het slachtoffer samenwoonde in de zin van de artikelen 1475 tot 1479 van het
Burgerlijk Wetboek;
[2°bis. Wet van 12 januari 2006, art. 2 (inw. 1 januari 1997) (B.S. 18.07.2006) - de persoon met wie
het slachtoffer sinds een jaar samenwoonde. Wordt geacht aan die voorwaarde te voldoen de nietverwante persoon die op het tijdstip van het overlijden op een permanente en affectieve wijze sedert
ten minste een jaar met het slachtoffer samenwoonde. Deze samenwoning wordt bewezen door de
inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;]
3° als het slachtoffer vrijgezel, weduwnaar, gescheiden of gescheiden van tafel en bed was, de hierna
in volgorde van voorrang van de categorieën opgesomde personen :
a) 1ste categorie : de kinderen van het slachtoffer en hun afstammelingen, die ten laste van
het slachtoffer waren;
b) 2e categorie : zijn vader en moeder;
c) 3e categorie : zijn broers en zussen;
d) 4e categorie : elke 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.
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 elk van hen toegekend.
De rechthebbenden, bedoeld in het eerste lid, 3°, b) tot d), 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.

§ 7. De aanvraag tot het verkrijgen van de in §§ 1 en 4 bedoelde vergoedingen wordt gericht :
1° aan de minister van Justitie en de vergoedingen zijn ten laste van de begroting van zijn
departement, voor de slachtoffers bedoeld in § 3, 2° en 6°;
2° aan de minister van Binnenlandse Zaken en de vergoedingen zijn ten laste van de begroting van
zijn departement, voor de slachtoffers bedoeld in § 3, 1°, 4° en 5°;
3° aan de minister van Landsverdediging en de vergoedingen zijn ten laste van de begroting van zijn
departement, voor de slachtoffers bedoeld in § 3, 3°.
§ 8. De betaling van de in dit artikel bedoelde 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 van rechtswege, tot het beloop van het bedrag van de betaalde vergoedingen, in
de rechten van de begunstigde tegen de voor het schadelijke feit aansprakelijke derden of de
burgerrechtelijke aansprakelijke en tegen de verzekeringsinstellingen of fondsen voor
schadevergoeding.
De bij dit artikel bepaalde voordelen kunnen niet worden gecumuleerd met de vergoedingen
bedoeld bij de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in
geval van een luchtvaartongeval in vredestijd.
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1° de vergoedingen bedoeld in §§ 1 en 4, als er vastgesteld is dat het ongeval opzettelijk veroorzaakt
werd door het slachtoffer;
2° de vergoeding bedoeld in § 1, wanneer het slachtoffer overlijdt aan de gevolgen van het ongeval,
nadat het zelf de vergoeding ontvangen heeft.
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§ 6. Worden niet toegekend :

§ 9. Het bedrag van de bijzondere vergoeding wordt aangepast aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting
van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30
december 1982. Het bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.]
…
[Wet van 1 april 2007, art. 20 (inw. 15 mei 2007) (B.S. 15.05.2007) Afdeling IV. - Hulp van de Staat aan slachtoffers van terrorisme.
[Ingevoegd bij Wet van 15 januari 2019, art. 3 (inw. 8 februari 2019) (B.S. 08.02.2019) Onderafdeling 1. Algemene bepaling]
Art. 42bis. – [Vervangen bij Wet van 31 mei 2016, art. 9, 1° (inw. 17 juni 2016) (B.S. 17.06.2016) - De
Koning gaat bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad over tot de erkenning van daden
als daden van terrorisme.] [Aangevuld bij Wet van 15 januari 2019, art. 4, 1° (inw. 8 februari 2019)
(B.S. 08.02.2019) - Hij kan ook daden gepleegd buiten het Belgische grondgebied erkennen als daden
van terrorisme.]
[Ingevoegd bij Wet van 15 januari 2019, art. 4, 2° (inw. 8 februari 2019) (B.S. 08.02.2019) - De
Koning bepaalt de voorwaarden volgens dewelke tot erkenning kan overgegaan worden.]
[Ingevoegd bij Wet van 3 februari 2019, art. 3 (inw. 8 februari 2019) (B.S. 08.02.2019) - De
behandeling van de aanvragen vermeld in deze afdeling gebeurt door de gespecialiseerde kamers.
Behoudens andersluidende bepalingen, handelen deze gespecialiseerde kamers overeenkomstig
de bepalingen van afdeling II.]
[Ingevoegd bij Wet van 31 mei 2016, art. 9, 2° (inw. 17 juni 2016) (B.S. 17.06.2016) - De Koning
kan de vergoeding van slachtoffers van de in het eerste lid bedoelde erkende daden uitbreiden en de
verplichtingen van de personen die recht hebben op een vergoeding bedoeld in de afdelingen II en III
van dit hoofdstuk aanpassen, rekening houdend met de kenmerken van terrorisme.]
Onverminderd de bijdragen bedoeld in artikel 29 kan het Fonds tot hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, voor de toepassing van dit artikel gestijfd
worden door voorschotten ontvangen van de Schatkist, leningen, schenkingen en legaten, een
gedeelte van de winst van de Nationale Loterij, en andere inkomsten die de Koning bepaalt.]
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