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N° 1 DE MME VAN GOOL

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante:

«Art. 2. — L’article 7 de l’arrêté royal n° 72 du 10 no-
vembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs indépendants, modifié par l’arrêté royal
du 1er juin 1984, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 7. — Sans préjudice de l’application de l’article
8, la jouissance de la pension de survie est suspendue:

1° lorsque le conjoint survivant se remarie;

2° lorsque le conjoint survivant étant âgé de moins
de quarante-cinq ans ne satisfait plus à une des

Nr. 1 VAN MEVROUW VAN GOOL

Art. 2

Dit artikel vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 2. — Artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 72
van 10 november 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 1 juni 1984, wordt vervangen door
de volgende bepaling:

«Art. 7. — Onverminderd de toepassing van artikel
8 wordt het genot van het overlevingspensioen ge-
schorst:

1° wanneer de langstlevende echtgenoot hertrouwt;

2° wanneer de langstlevende echtgenoot, zo hij geen
45 jaar oud is, niet meer voldoet aan een van de voor-
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Documents précédents:

Doc 51 0207/ (S.E. 2003):
001: Proposition de loi de M. Bacquelaine, Mme Cahay-André et M.

Chastel.
002: Farde.

Voorgaande documenten:

Doc 51 0207/ (B.Z. 2003):
001: Wetsvoorstel van de heer Bacquelaine, mevrouw Cahay-André en de

heer Chastel.
002: Kaft.
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waarden die de vervroegde toekenning van het
overlevingspensioen mogelijk maken.

De Koning bepaalt:

1° de verdere toepassingswijze van deze bepaling;

2° op welke datum de schorsing van het genot van
het overlevingspensioen uitwerking heeft en op welke
datum het genot van het overlevingspensioen wordt her-
vat.».

VERANTWOORDING

Dit amendement brengt een aantal tekstuele wijzigingen
aan om de in het voorgestelde artikel gebruikte terminologie
in overeenstemming te brengen met de algemene termino-
logie die in het koninklijk besluit nr. 72 wordt gebruikt.

Tevens geeft het amendement de Koning de bevoegdheid:

– te bepalen op welke datum de schorsing van het genot
van het overlevingspensioen ingaat en op welke datum deze
schorsing ophoudt;

– hoe deze bepaling toegepast zal worden. Inzonderheid
dient er daarbij op toegezien te worden dat het RSVZ voor de
toepassing een beroep doet op de gegevens beschikbaar
bij andere instellingen van sociale zekerheid (zoals
bijvoorbeeld het RIZIV wanneer de betrokkene het
overlevingspensioen verliest omdat hij niet langer
arbeidsongeschikt is), bij het Rijksregister (bijvoorbeeld in
de gevallen waarin het overlevingspensioen geschorst wordt
omdat de langstlevende echtgenoot herhuwt) of bij andere
instellingen of diensten. De doelstelling hiervan is tweeërlei:
enerzijds ervoor zorgen dat de maatregel geen dode letter
blijft (omdat men niet over de vereiste gegevens zou
beschikken) maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd (door
pro-actief op zoek te gaan naar de nodige gegevens);
anderzijds vermijden dat de langstlevende echtgenoot voor
het opnieuw verkrijgen van het overlevingspensioen zelf
allerhande stappen zou moeten ondernemen of allerhande
bewijzen zou moeten voorleggen.

Greet VAN GOOL (sp·a-spirit)

conditions permettant l’octroi anticipé de la pension de
survie.

Le Roi fixe:

1° les autres modalités d’application de la présente
disposition;

2° la date de prise d’effet de la suspension de la jouis-
sance de la pension de survie et la date de reprise de la
jouissance de la pension de survie.».

JUSTIFICATION

Le présent amendement tend à apporter un certain nombre
de modifications de texte, dans la version néerlandaise, afin
d’harmoniser la terminologie utilisée dans l’article proposé
avec la terminologie générale utilisée dans l’arrêté royal n°
72.

L’amendement confère également au Roi le pouvoir:

– de fixer la date à laquelle la jouissance de la pension de
survie est suspendue ainsi que la date à laquelle cette sus-
pension prend fin;

– de fixer les modalités d’application de cette disposition.
Il convient en particulier de veiller à ce que l’INASTI utilise,
pour appliquer cette disposition, les données disponibles
auprès des autres institutions de sécurité sociale, par exemple,
auprès de l’INAMI (lorsque l’intéressé perd le droit à la pen-
sion de survie du fait qu’il n’est plus en incapacité de travail),
auprès du Registre national (par exemple, lorsque la pen-
sion de survie est suspendue à la suite du remariage du
conjoint survivant) ou auprès d’autres institutions ou servi-
ces. L’objectif poursuivi est double: d’une part, veiller à ce
que la mesure ne demeure pas lettre morte (faute des
données requises), mais soit effectivement appliquée (en
recherchant de manière proactive les données nécessaires);
et, d’autre part, éviter que, pour bénéficier à nouveau de la
pension de survie, le conjoint survivant ne doive une nouvelle
fois effectuer lui-même toute une série de démarches ou pré-
senter toute une série de justificatifs.
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