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Zaventem, 9 oktober  2017. 
 

SYNDICALE MEDEDELING 
 

Minister van Binnenlandse Zaken neemt 
maatregelen om kosten van slachtoffers van 

ernstige gewelddaden terug te betalen. 
 
Conform het statuut bij de politie wordt de terugbetaling van de medische 
kosten, in het kader van de kosteloze medische verzorging, terugbetaald op 
basis van het RIZIV-tarief. Dit geldt echter ook in het kader van de 
arbeidsongevallen. 
 
Echter,  een groot gedeelte van de arbeidsongevallen heeft te maken met 
“geweld tegen politieambtenaren”. Vaak is het zo, dat bij ernstige 
arbeidsongevallen, er bijzondere medische ingrepen dienen te gebeuren met 
extra financiële kosten voor het slachtoffer. 
 
Tot op vandaag bleven deze supplementen - en andere kosten gelinkt aan de 
verwondingen - ten laste van het slachtoffer, want noch de 
arbeidsongevallenverzekering van de verschillende politiezones, noch DSDM 
van de Federale Politie komt hierin financieel tussen.  
 
Als voorbeeld verwijzen we naar de slachtoffers van ernstige gewelddaden. 
Denk maar aan de collega’s van de wegpolitie die opzettelijk werden 
aangereden aan het Koninklijk Paleis te Laken, de slachtoffers van de 
gewelddaden in Molenbeek of de slachtoffers van de rellen in de wijk 
“Meulenberg”, die te horen kregen dat de noodzakelijke ingrepen en bijhorende 
supplementen niet volledig zullen terugbetaald worden door de 
arbeidsongevallenverzekering. 
 
Op deze manier ben je tot twee maal toe het slachtoffer van een 
arbeidsongeval. 

Reeds in 2010 diende VSOA Politie een dossier in bij de toenmalige regering. 
Voor ons is het cruciaal dat politiemensen op een uniforme en correcte wijze 
worden ondersteund. Ze verdienen de nodige zorg, nazorg en begeleiding. 
Zonder persoonlijke kosten voor de medische behandelingen.  
 
Minister Jambon kondigde eind juni in de kamer aan om maatregelen 
te nemen zodat slachtoffers van geweld tegen politie de ziektekosten 
terugbetaald krijgen. Op 27/09/2017 heeft de minister hiervoor een 
ontwerp K.B. voorgelegd aan het onderhandelingscomité. 
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Het gaat over supplementen voor de dokter, chirurg, apotheker, paramedicus en 
verpleging, alsook voor de extra kosten voor prothesen en orthopedische 
toestellen. Ook verplaatsing- en overnachtingskosten van zijn/haar naasten, 
aanpassingen aan de wagen en noodzakelijke inrichting van de woning, komen 
hiervoor in aanmerking.  
 
De procedure zal verlopen via de op te richten “commissie voor de erkenning 
van ernstige gewelddaden”. 
 
Tot op vandaag was de politieman/vrouw slechts verzekerd voor het absolute 
minimum en bleven deze supplementen en kosten ten laste van het slachtoffer. 
Daar komt dus nu verandering in! Wij hopen in de toekomst op een gelijkaardige 
uitbreiding voor alle arbeidsongevallen.  
 
VSOA Politie is bijzonder tevreden dat de minister zijn engagement is 
nagekomen.  
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