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Oorlogspensioenen 1940 - 1945
De invaliditeitspensioenen van de oorlog 1940-1945 worden toegekend als vergoeding voor de lichamelijke schade, veroorzaakt door de
uitoefening van de militaire of burgerlijke plicht, of door gevallen gelijkgesteld met de uitoefening van deze plicht.
Het schadelijk feit moet voorgevallen zijn na 9 mei 1940 en voor 26 augutus 1947, datum van de afkondiging van de wet op de
vergoedingspensioenen.

Vergoedingspensioenen toegekend aan militaire invaliden
De invaliditeitspensioenen van de oorlog 1940-1945 worden toegekend als vergoeding voor de lichamelijke schade, veroorzaakt door de
uitoefening van de militaire of burgerlijke plicht, of door gevallen gelijkgesteld met de uitoefening van deze plicht.
Het schadelijk feit moet voorgevallen zijn na 9 mei 1940 en vóór 26 augustus 1947, datum van de afkondiging van de wet op de
vergoedingspensioenen.
Uitzonderingen zijn voorzien, wanneer de schade zich heeft voorgedaan gedurende het tijdperk van de mobilisatie van 26 augustus 1939 tot 9
mei 1940, ook wanneer de schade werd ondergaan door een lid van de eenheid ontmijners van het leger of van het expeditiecorps voor Korea.
De samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen zijn eveneens van toepassing betreffende de gevolgen van sommige schadelijke feiten
die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de Republiek Kongo (Kinshasa), van Ruanda en van Burundi.
Buiten de militairen kunnen andere belangrijke categorieën invaliden aanspraak maken op een vergoedingspensioen. Het betreft hier vooral
politieke gevangenen, gijzelaars, weerstanders, werkweigeraars en opgeëiste burgers.
Onder bepaalde voorwaarden kent de wet een forfaitaire invaliditeit toe aan de politieke gevangenen van de oorlog 1940-1945 ter vergoeding
van hun asthenie (20 %), evenals aan de gevangenen van de oorlog 1940-1945 ter vergoeding van de laattijdige gevolgen van hun
gevangenschap (10 %).
INDELING PER REGIME EN PER INVALIDITEITSGRAAD VAN DE MILITAIRE INVALIDITEITSPENSIOENEN

Onder de 2 138 invalide militairen die recht hebben op een pensioen, waren 77 lid van het expeditiekorps voor Korea en 36 slachtoffer van de
onlusten in Kongo.
Bovendien hadden 36 geamputeerden, waarvan de invaliditeit erkend werd krachtens de specificaties vervat in het Officieel Belgisch Barema der
Invaliditeiten, buiten het eigenlijk invaliditeitspensioen, een vergoeding wegens amputatie bekomen.
Tenslotte genoten 40 invaliden, die onbekwaam waren alleen de noodzakelijke levensverrichtingen te vervullen, een bijzondere vergoeding voor
hulp van een derde persoon.

Weduwen- en wezenpensioenen

Weduwenpensioenen
Onder bepaalde voorwaarden o.a. voorzien bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen of de wet van 4.6.1982 kunnen de
weduwen van militaire oorlogsinvaliden een pensioen genieten.
Het bedrag van dit pensioen wordt bepaald in functie van verschillende elementen zoals blijkt uit de hiernavolgende tabel.
INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME DER WEDUWENPENSIOENEN
weduwen van invaliden 100% en meer of geamputeerden

weduwen regime wet van 4.6.1982

weduwen regime geldend voor de wet van 4 juni 1982

Totaal aantal weduwen: 11 099.

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. 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. Deze mogelijkheid bestaat echter niet in het regime wet van 4.6.1982.
INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME DER WEZENPENSIOENEN
wezen van invaliden 100 % en meer of van geamputeerden

wezen regime wet van 4.6.1982

wezen regime geldend vóór de wet van 4 juni 1982

Totaal aantal wezen : 72

Vergoedingspensioenen van ascendenten
Bij ontstentenis van weduwe of wees, kunnen de vader en de moeder van de overleden militair of de andere, door de wetten op de
vergoedingspensioenen aangeduide personen, aanspraak maken op een ascendentenpensioen.
Dit pensioen wordt verhoogd wanneer het ongegoede begunstigden betreft.
INDELING PER REGIME VAN DE PENSIOENEN AAN ASCENDENTEN

Pensioenen aan begunstigden van art.12 of 13 van de wet van 11
april 2003
MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE JOODSE SLACHTOFFERS EN DE ZIGEUNERSLACHTOFFERS

Strijders- en gevangenschaprenten
De strijdersrenten wordt onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 24.04.1958 toegekend aan de Belgische militairen van de oorlog 19401945, aan de inlichtings- en actieagenten, aan de Belgische burgers die recht hebben op de titel van politiek gevangene, evenals aan de erkende
weerstanders. Het bedrag is vastgesteld in functie van het aantal semesters dat ze behoord hebben tot een van deze categorieën.
De gevangenschapsrente wordt onder de bij de wet bepaalde voorwaarden toegekend aan de gevangenen van de oorlog 1940-1945 en aan de
politieke gevangenen, die gerechtigd zijn op het statuut maar niet op de titel.
Als in de berekening van een rente een periode voorkomt die betrekking heeft op de categorie van begunstigden op het statuut van politiek
gevangene, wordt deze rente met 50% verhoogd.
De strijders- en gevangenschapsrente, toegekend aan sommige ontvluchten, wordt verhoogd met 50%. Een nieuwe verhoging van 50% wordt
toegekend aan de ontvluchten gedurende een periode behoord hebben tot de categorie van de gerechtigden op het statuut van politieke
gevangenen.
INDELING VAN DE STRIJDERS- EN GEVANGENSCHAPSRENTEN IN FUNCTIE VAN HET AANTAL SEMESTERS
Gewone titularissen

Begunstigde titularissen van het koninklijk besluit van 6 februari 2003

Renten aan weduwen en wezen van strijders en gevangenen
De weduwe van een rechthebbende op een strijders- of gevangenschapsrente kan aanspraak maken op een oorlogsrente bij toepassing van de wet
van 8 juli 1970.
De bedragen van de rente aan weduwen van gerechtigden op het statuut van politieke gevangenen 1940-1945 worden met 100% verhoogd.
Bij ontstentenis van weduwe wordt de rente gezamenlijk toegekend aan de wezen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. De
leeftijdslimiet vervalt voor het kind dat lichamelijk niet in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien.
INDELING VAN DE RENTEN TOEGEKEND AAN WEDUWEN EN WEZEN VAN STRIJDERS EN GEVANGENEN

Renten toegekend aan militairen gemobiliseerd in 1939 – 1940
Een lijfrente wordt verleend ten behoeve van militairen die tijdens de verschillende fazen van de mobilisatie 1939-1940 dienst hebben volbracht,
onder de bij de wet van 12 juli 1979 bepaalde voorwaarden en gewijzigd bij de wet van 3 juni 1982 (B.S. van 17 juni 1982) en het koninklijk
besluit van 13 september 1991 (B.S. van 28 september 1991).
Ingevolge het koninklijk besluit van 13 september 1991 (B.S. van 28 september 1991) is de mobilisatierente cumuleerbaar met een andere
oorlogsrente.

Het bedrag dat jaarlijks betaald wordt is bepaald op 62,70 €.
MOBILISATIERENTEN

Renten aan begunstigden van art.12 of 13 van de wet van 11 april
2003

Herstelpensioenen aan burgerlijke slachtoffers
Deze pensioenen worden verleend aan slachtoffers van de oorlog 1940-1945 als herstel van schade geleden ingevolge oorlogsfeiten andere dan
deze welke te wijten zijn aan het vervullen van een militaire of daarmee gelijkgestelde plicht.
Het basisbedrag van het pensioen verschilt naargelang de aantasting van de lichamelijke gaafheid, ondergaan door het slachtoffer, veroorzaakt
werd tijdens of wegens hetzij de periode van dienst- en werkweigering (vrijwillige onttrekking aan verplichtingen van militaire aard en aan
arbeidsverplichtingen opgelegd door de vijand of zijn agenten) of de periode R.C.B.L. (periode gedurende dewelke jonge mannen van 16 tot 35
jaar, ingevolge een oproep van de regering, een rekruteringscentrum van het Belgische leger poogden te bereiken) of de periode koopvaardij
(periode dewelke de zeelieden van de koopvaardij actief deelnamen aan de oorlog 1940-1945 door de logistiek te verzekeren aan de geallieerde
legers, en niet gerechtigd op grond van de op 5 oktober 1948 - wet van 07.06.1989, art. 37, & 1 - samengeordende wetten op de
vergoedingspensioenen), hetzij de periode van wegvoering voor verplichte arbeid, of nog naargelang het schadelijk feit los staat van deze
bedoeld in de drie vermelde categorieën.
Bovendien bekomen, binnen elk van deze categorieën, een verhoogd pensioen de geamputeerde invaliden alsook de invaliden welke een
pensioen genieten verbonden aan een invaliditeitsgraad van 100% en een vergoeding wegens constante hulp van een derde persoon.
INDELING DER HERSTELPENSIOENEN VOOR BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

