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KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 APRIL
2019
BETREFFENDE
DE
TERUGBETALING VAN BEPAALDE
KOSTEN
VAN
DE
PERSONEELSLEDEN
VAN
DE
POLITIEDIENSTEN
DIE
HET
SLACHTOFFER ZIJN VAN EEN
ERNSTIGE GEWELDDAAD
BIJZONDERE BEPALINGEN EIGEN AAN
ERNSTIGE GEWELDDADEN
Het slachtoffer van een daad die door de
commissie voor de erkenning van
ernstige gewelddaden is erkend als een
ernstige gewelddaad, heeft recht op de
vergoeding van de hiernavolgende kosten op
voorwaarde dat die kosten niet binnen een
redelijke termijn kunnen worden vergoed op
grond van een andere wettelijke of
reglementaire bepaling of op de vergoeding
van het deel van de hiernavolgende kosten
dat de vergoeding op grond van een andere
wettelijke
of
reglementaire
bepaling
overschrijdt :

Op voorwaarde dat ze noodzakelijk zijn, worden de in het
eerste en het tweede lid bedoelde kosten terugbetaald ten
belope van hun reële kost voor zover deze kost redelijk is.
Het slachtoffer van een ernstige gewelddaad of enige andere
belanghebbende dient de aanvraag tot vergoeding van de
kosten, bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, in
bij de dienst aangewezen door de overheid voor de
erkenning van een arbeidsongeval. Bij de aanvraag wordt
elke nuttig document voor de commissie voor de
erkenning van ernstige gewelddaden gevoegd.
De commissie kan, indien zij dit nodig acht of op vraag van
het slachtoffer, het slachtoffer oproepen om voor haar te
verschijnen. Het slachtoffer kan zich door een andere
persoon laten bijstaan of vertegenwoordigen.
De commissie beoordeelt de gegrondheid van de redenen
van het slachtoffer om niet te verschijnen.
Indien het slachtoffer zich zonder geldige reden en na twee
opeenvolgende oproepingen waarvan de tweede bij
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs wordt
verstuurd, niet aanmeldt bij de commissie noch laat
vertegenwoordigen, doet de commissie uitspraak op grond
van de documenten waarover zij beschikt.

1° de kosten voor dokter, chirurg, apotheker,
paramedicus en verpleging;

De commissie maakt haar gemotiveerde beslissing over bij
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan het
slachtoffer of enige andere belanghebbende.

2° de kosten voor prothesen
orthopedische toestellen waarvan
gebruik op geneeskundig gebied
noodzakelijk is erkend;
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3° de kosten voor herstelling en vervanging
van de bij 2° bedoelde prothesen en
orthopedische toestellen;
4° de verplaatsings- en overnachtingskosten
van het slachtoffer, zijn kinderen, zijn ouders
en de persoon waarmee het slachtoffer
samenleeft als koppel die het gevolg zijn van
de ernstige geweldaad.
De kosten voor de aanpassingen aan de
wagen en de kosten voor de inrichting van de
woning die het gevolg zijn van het
arbeidsongeval worden gelijkgesteld met de
kosten voor prothesen bedoeld in het eerste
lid, 2° en 3°.
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