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Militaire pensioenen van vredestijd na 25.08.1947

Onder bepaalde voorwarden uit de bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen kunnen de militairen van vredestijd na 
25.08.1947, die een lichamelijk letsel ondergingen gedurende en wegens de dienst, een pensioen bekomen waarvan het bedrag wijzigt in functie 
van de invaliditeitsgraad.

Vergoedingspensioenen toegekend aan militaire invaliden

Onder de bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen bepaalde voorwaarden kunnen de militairen van vredestijd na 25.08.1947, 
die een lichamelijk letsel ondergingen gedurende en wegens de dienst, een pensioen bekomen waarvan het bedrag wijzigt in functie van de 
invaliditeitsgraad.

De bedragen van die pensioenen en van alle erbijhorende toelagen zijn bepaald op 80% van deze voorzien ten gunste van de militaire invaliden 
van de oorlog 1940 1945 die aan dezelfde voorwaarden voldoen.

INDELING PER REGIME EN PER INVALIDITEITSGRAAD VAN DE INVALIDITEITSPENSIOENEN VAN VREDESTIJD NA 
25.08.1947

Weduwen- en wezenpensioenen

Weduwenpensioenen

Onder bepaalde voorwaarden hebben de weduwen van invaliden van vredestijd, waarvan het huwelijk in principe dagtekent van vóór het 
schadelijk feit, recht op een pensioen.

Het bedrag ervan wordt bepaald op 80% van het bedrag in dezelfde voorwaarden voorzien ten gunste van de weduwen van invaliden van de 
oorlog 1940-1945.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME VAN DE PENSIOENEN  VAN WEDUWEN EN MILITAIRE INVALIDEN VAN 
VREDESTIJD

Wezenpensioenen

De wezen van vader en moeder hebben onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk recht, tot zij de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, op een 
pensioen gelijk aan hetgeen aan hun moeder zou verleend geweest zijn als niet-hertrouwde weduwe.
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Nochtans behouden zij het genot ervan na hun meerderjarigheid, ingeval zij aangetast zijn door een lichaamsgebrek, waarbij zij bestendig in de 
onmogelijkheid verkeren in hun onderhoud te voorzien.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME VAN DE PENSIOENEN  VAN WEZEN VAN INVALIDE MILITAIREN VAN 
VREDESTIJD

Ascendentenpensioenen

Bij ontstentenis van weduwe of wees hebben de vader en de moeder van de overleden militair of andere bij de wet aangeduide personen, onder 
de bij de wetten op de vergoedingspensioenen bepaalde voorwaarden, recht op een ascendentenpensioen.

Het bedrag is bepaald op 80% van het enig bedrag voorzien ten gunste van ascendenten van militairen van de oorlog 1940-1945.

INDELING PER REGIME VAN DE PENSIOENEN VAN ASCENDENTEN VAN INVALIDE MILITAIREN VAN VREDESTIJD


