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1 Wetten

1.1

Herziening van artikel 195 van de Grondwet teneinde het recht op kinderbijslag in
de Grondwet op te kunnen nemen

BS 6 april 2012
Artikel 195 van de Grondwet bevat de procedure tot herziening van de Grondwet. De procedure bepaalt
dat het parlement de grondwetsartikelen die het wil herzien voor herziening moet vatbaar verklaren,
waarna de beide Kamers van rechtswege zijn ontbonden en er federale verkiezingen plaatsvinden.
Na het afsluiten van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 en
het Regeerakkoord van 1 december 2011, bleek dat bepaalde artikelen geheel of gedeeltelijk niet voor
herziening vatbaar waren verklaard, terwijl hun herziening noodzakelijk is voor de uitvoering van deze
akkoorden.
Om hieraan te verhelpen, voegt de hier besproken herziening een overgangsbepaling toe aan artikel 195
van de Grondwet, dat wel voorkomt op de lijst met grondwetsartikelen die kunnen worden herzien. Deze
overgangsbepaling voorziet in een specifieke en in de tijd beperkte procedure om de herziening mogelijk
te maken van het geheel van bepalingen die geheel of gedeeltelijk niet voor herziening vatbaar waren, en
waarvan de herziening noodzakelijk zou kunnen worden geacht om het Regeerakkoord volledig uit te
voeren.
De specifieke doelstelling van de procedure die wordt ingesteld door de overgangsbepaling impliceert dat
deze slechts toepasselijk zal zijn gedurende de lopende legislatuur.
Het tweede punt van de overgangsbepaling maakt de herziening van artikel 23 van de Grondwet
mogelijk, teneinde het recht op kinderbijslag een grondwettelijk karakter te geven.
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2 Koninklijke besluiten

2.1

Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12
augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, SWKL en het koninklijk besluit van
25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag
in hoofde van de werklozen (Omvorming van de wachttijd tot beroepsinschakelingstijd –
Gevolgen voor het recht op kinderbijslag voor jonge schoolverlaters)

Het koninklijk besluit brengt de nodige wijzigingen aan aan de koninklijke besluiten van 12 augustus
1985 en 25 februari 1994 teneinde conform te blijven met de werkloosheidsreglementering na de
invoering van de beroepsinschakelingstijd. Deze laatste vervangt vanaf 1 januari 2012 de wachttijd voor
schoolverlaters.

2.2

Koninklijk besluit van 19 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van
12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Omvorming van de wachttijd tot
beroepsinschakelingstijd – Aanvang toekenningsperiode – Overgangsregeling)

Met dit koninklijk besluit wordt het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 aangepast waardoor, bij
wijze van overgangsregeling, voor de student jonger dan 18 jaar die op basis van de oude
werkloosheidsregeling reeds op 1 juli 2011 aan de wachttijd begonnen was, de toekenningsperiode van
360 kalenderdagen in de kinderbijslagregeling aanvangt op 1 augustus 2011.

2.3

Indexering van de bedragen uit het koninklijk besluit van 14 november 2003 op 1
januari 2013 (Erelonen – Medisch deskundigenonderzoek – Indexering van de bedragen)

BS 10 december 2012
Met dit bericht worden de bedragen uit het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van
het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het
kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geïndexeerd voor het
jaar 2013. De bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd
wordt vanaf 1 januari 2013.
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3 Ministeriële besluiten
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4 Andere
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