
Art. 19. Bij herroeping van de instemming als bedoeld in artikel 54
van de wet van 22 maart 1993, in artikel 100 van de wet van 6 april 1995
of in artikel 132, § 1 van de wet van 4 december 1990, is artikel 7, tweede
tot zevende lid van dit reglement van toepassing. Voor de toepassing
van deze bepalingen laat de revisorenvennootschap zich vertegenwoor-
digen door een erkende revisor die er lid van is.

Art. 20. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen brengt de
erkende revisor of erkende revisorenvennootschap onmiddellijk op de
hoogte van haar mededelingen aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren
wanneer de instemming als bedoeld in artikel 54 van de wet van
22 maart 1993, in artikel 100 van de wet van 6 april 1995 of in
artikel 132, § 1 van de wet van 4 december 1990 wordt herroepen,
wanneer de erkenning als bedoeld in artikel 7 van dit reglement wordt
herroepen en wanneer zij, met het oog op een tuchtonderzoek,
praktijken of tekortkomingen van de erkende revisor ter kennis brengt
van het Instituut.

Afdeling V. — Overgangsbepaling

Art. 21. De erkenning als door de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen erkende revisoren of revisorenvennootschappen voor
de financiële ondernemingen wordt van rechtswege verleend aan de
bedrijfsrevisoren en de revisorenvennootschappen die, op de datum
van de inwerkingtreding van dit reglement, door de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen zijn erkend.

Afdeling VI. — Opheffing, inwerkingtreding

Art. 22. Het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financie-
wezen van 6 april 1993 over het erkenningsreglement voor revisoren en
revisorenvennootschappen bij krediet-instellingen en beleggingsonder-
nemingen wordt opgeheven.

Art. 23. Dit reglement treedt in werking de dag waarop het Minis-
terieel Besluit waarmee het wordt goedgekeurd, in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 november 2002.

De Voorzitter,
E. WYMEERSCH

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van
9 januari 2003.

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2002/22035]N. 2003 — 346
13 JANUARI 2003. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de
zelfstandigen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op
artikel 18, § 3;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 86, § 3 en artikel 117;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de
zelfstandigen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2002;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid op
de artikelen 9 tot 37;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverze-
kering voor zelfstandigen, uitgebracht op 4 november 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
25 november 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 28 november 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Art. 19. En cas de révocation de l’accord visée à l’article 54 de la loi
du 22 mars 1993, à l’article 100 de la loi du 6 avril 1995 ou à l’article 132,
§ 1er, de la loi du 4 décembre 1990, l’article 7, alinéas 2 à 7, du présent
règlement est applicable. Pour l’application de ces dispositions, la
société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est
membre.

Art. 20. La Commission bancaire et financière donne connaissance,
sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des
communications adressées par elle à l’Institut des réviseurs d’entrepri-
ses en cas de révocation de l’accord prévue à l’article 54 de la loi du
22 mars 1993, à l’article 100 de la loi du 6 avril 1995 ou à l’article 132,
§ 1er, de la loi du 4 décembre 1990, en matière de révocation de
l’agrément prévue par l’article 7 du présent règlement et lorsqu’elle
dénonce à cet Institut, aux fins d’instruction disciplinaire, des agisse-
ments ou manquements du réviseur agréé.

Section V. — Disposition transitoire

Art. 21. Sont agréés de plein droit en qualité de réviseurs agréés ou
de société de réviseurs agréées par la Commission bancaire et financière
pour les entreprises financières, les réviseurs d’entreprises et les
sociétés de réviseurs qui, à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, sont agréés par la Commission bancaire et financière.

Section VI. — Abrogation, entrée en vigueur

Art. 22. L’arrêté de la Commission bancaire et financière du
6 avril 1993 portant règlement d’agrément des réviseurs et des sociétés
de réviseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement est abrogé.

Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de
publication au Moniteur belge de l’arrêté ministériel qui l’approuve.

Bruxelles, le 26 novembre 2002.

Le Président,
E. WYMEERSCH

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 9 janvier 2003.

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2002/22035]F. 2003 — 346
13 JANVIER 2003. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité
de travail en faveur des travailleurs indépendants

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, notamment l’article 18, § 3;

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 86, § 3 et l’article 117;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance
contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants,
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 10 juillet 2002;

Vu la loi programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 9
à 37;

Vu l’avis émis par le Comité de gestion de l’assurance indemnités des
travailleurs indépendants, le 4 novembre 2002;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2002;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit
dat beslist werd tot een verplichte onderwerping van de meewerkende
echtgenoten aan de uitkeringsverzekering vanaf 1 januari 2003 en
tevens tot de verlenging van de periode van moederschapsrust voor de
vrouwelijke zelfstandige gerechtigden en de meewerkende echtgenoten
tot een periode van zes weken vanaf 1 januari 2003; dat het dus
aangewezen is dat de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzeker-
den zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van deze
wijzigingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze
Minister belast met de Middenstand en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 20 juli 1971
houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
ten voordele van de zelfstandigen, wordt vervangen door het volgende
opschrift :

« Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een
uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ».

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« Art. 2. Dit besluit stelt een uitkeringsverzekering en een moeder-
schapsverzekering in ten voordele van de zelfstandigen en van de
meewerkende echtgenoten. » .

Art. 3. Tussen artikel 2 en Hoofdstuk I van hetzelfde besluit, wordt
een titel I ingevoegd, luidend als volgt :

« Titel I. — Uitkeringsverzekering »

Art. 4. Artikel 3, 4° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konink-
lijk besluit van 24 januari 1990, wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« 4° de meewerkende echtgenoten beoogd in artikel 7bis van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.».

Art. 5. Artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met het
volgende lid :

« De in artikel 93 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust die
vallen in de loop van een tijdvak van primaire niet-vergoedbare
arbeidsongeschiktheid schorsen het laatstgenoemde tijdvak. ».

Art. 6. Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 13 juli 2001 en 10 juli 2002, wordt aangevuld met het
volgende lid :

« De in artikel 93 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust die
vallen in de loop van een tijdvak van vergoedbare primaire arbeidson-
geschiktheid schorsen het laatstgenoemde tijdvak. ».

Art. 7. Artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk
besluit van 12 augustus 2000 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 13 juli 2001 en 10 juli 2002, wordt aangevuld met het volgende lid :

« De in artikel 93 bedoelde tijdvakken van moederschapsrust die
vallen in de loop van een tijdvak van invaliditeit schorsen het
laatstgenoemde tijdvak. ».

Art. 8. In artikel 13, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij
het koninklijk besluit van 24 januari 1990, worden de woorden « De
primaire ongeschiktheidsuitkeringen, de invaliditeitsuitkeringen en de
moederschapsuitkering » vervangen door de woorden « De primaire
ongeschiktheidsuitkeringen en de invaliditeitsuitkeringen » .

Art. 9. In de Nederlandse tekst van artikel 14ter van hetzelfde
besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juni 1991, worden de
woorden « de artikelen 14 en 14bis » vervangen door de woorden
« artikel 14 ».

Art. 10. In de Nederlandse tekst van artikel 16 van hetzelfde besluit,
vervangen bij het koninklijk besluit van 7 juni 1991, worden de
woorden « of artikel 14bis » geschrapt.

Art. 11. In de Nederlandse tekst van artikel 17, § 1, eerste lid van
hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990,
worden de woorden « of 14bis ».

Art. 12. De artikelen 91 en 92 van hetzelfde besluit worden opgehe-
ven.

Vu l’urgence motivée par le fait qu’il a été décidé de réaliser
l’assujettissement obligatoire des conjoints aidants au secteur indem-
nités à partir du 1er janvier 2003 et également de porter à six semaines
la période de repos de maternité des travailleuses indépendantes et des
conjointes aidantes à partir du 1er janvier 2003; qu’il est donc
souhaitable que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient
informés le plus rapidement possible de ces modifications;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre chargé des Classes moyennes et de l’avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’intitulé de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un
régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des tra-
vailleurs indépendants, est remplacé par l’intitulé suivant :

« Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités
et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et
des conjoints aidants ».

Art. 2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 2. Le présent arrêté institue une assurance indemnités et une
assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des
conjoints aidants. » .

Art. 3. Entre l’article 2 et le Chapitre I du même arrêté, un titre I est
inséré, rédigé comme suit :

« Titre I. — De l’assurance indemnités »

Art. 4. L’article 3, 4° du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :

« 4° les conjoints aidants visés à l’article 7bis de l’arrêté royal n° 38 du
27 juillet 1967. ».

Art. 5. L’article 8 du même arrêté est complété par l’ alinéa suivant :

« Les périodes de repos de maternité visées à l’article 93 qui
surviennent dans le courant d’une période d’incapacité primaire
non-indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ».

Art. 6. L’article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du
13 juillet 2001 et10 juillet 2002 est complété par l’alinéa suivant :

« Les périodes de repos de maternité visées à l’article 93 qui
surviennent dans le courant d’une période d’incapacité primaire
indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ».

Art. 7. L’article 10 du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du
12 août 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et
10 juillet 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« Les périodes de repos de maternité visées à l’article 93 qui
surviennent dans le courant d’une période d’invalidité suspendent le
cours de la ladite période. ».

Art. 8. Dans l’article 13, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par
l’arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots « les indemnités d’incapacité
primaire », d’invalidité et l’allocation de maternité sont remplacés par
les mots « les indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité ».

Art. 9. Dans le texte français de l’article 14ter du même arrêté, inséré
par l’arrêté royal du 7 juin 1991, les mots ″aux articles 14 et 14bis » sont
remplacés par les mots « à l’article 14 ».

Art. 10. Dans le texte français de l’article 16 du même arrêté,
remplacé par l’arrêté royal du 7 juin 1991, les mots « ou 14bis » sont
supprimés.

Art. 11. Dans le texte français de l’article 17, § 1er, alinéa 1er du
même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots
« ou 14bis » sont supprimés.

Art. 12. Les articles 91 et 92 du même arrêté sont abrogés.
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Art. 13. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een titel II, luidend
als volgt :

« Titel II. — Moederschapsverzekering

HOOFDSTUK I. — Instellingen
Art. 91. De moederschapsverzekering wordt geleid en beheerd door

de instellingen en organen die bevoegd zijn inzake de uitkeringsverze-
kering.

In zoverre hiervan niet wordt afgeweken door de bepalingen van
deze titel, hebben die instellingen en organen ten aanzien van de
moederschapsverzekering dezelfde bevoegdheden als ten aanzien van
de uitkeringsverzekering.

HOOFDSTUK II. — Toepassingssfeer
Art. 92. Zijn gerechtigd op de moederschapsuitkering, zoals deze is

bepaald in deze titel en onder de hierin gestelde voorwaarden, de
vrouwelijke gerechtigden bedoeld in artikel 3.

HOOFDSTUK III. — Tijdvakken van moederschapsrust
Art. 93. Het tijdvak van moederschapsrust is een ononderbroken

tijdvak van zes weken of zeven weken wanneer de geboorte van een
meerling wordt voorzien, tijdens hetwelk de gerechtigde noch haar
normale beroepsactiviteit noch enige andere beroepsactiviteit mag
uitoefenen.

De voorbevallingsrust neemt een aanvang ten vroegste vanaf de
derde week en ten laatste vanaf de zevende dag vóór de vermoedelijke
bevallingsdatum. Indien de bevalling plaatsvindt na de datum die door
de geneesheer is voorzien, wordt de voorbevallingsrust verlengd tot
aan de werkelijke bevallingsdatum. Indien de bevalling plaatsvindt
vóór de bovenvermelde datum, moet de gerechtigde de nabevallings-
rust voortzetten om te komen tot een volledige periode van zes weken
of zeven weken wanneer de geboorte van een meerling wordt voorzien.

De nabevallingsrust neemt een aanvang vanaf de dag van de
bevalling en strekt zich uit over een tijdvak dat overeenstemt met het
saldo van de periode van zes weken of zeven weken wanneer de
geboorte van een meerling voorzien wordt, waarvan het tijdvak van
voorbevallingsrust in mindering wordt gebracht.

HOOFDSTUK IV. — Moederschapsuitkering

Afdeling I. — Bedrag van de moederschapsuitkering
Art. 94. Het bedrag van de moederschapsuitkering dat wordt

toegekend voor het tijdvak van zes weken van moederschapsrust,
bedoeld in artikel 93, bedraagt 1813,10 EUR. Het bedrag van de
uitkering toegekend voor de bijkomende week rust wanneer de
geboorte van een meerling voorzien wordt, bedraagt 302,18 EUR.

Het bedrag van de moederschapsuitkering is gekoppeld aan de
spilindex 103,14 (basis 1996 = 100). Het bedrag van de moederschaps-
uitkering toegekend aan de gerechtigde is het bedrag zoals het is
aangepast op de eerste dag van het tijdvak van moederschapsrust.

Afdeling II. — Te vervullen formaliteiten met het oog
op het verkrijgen van de moederschapsuitkering

Art. 95. De gerechtigde die aanspraak wenst te maken op de
moederschapsuitkering bedoeld in artikel 94, moet een aanvraag
hiertoe indienen, en verzenden per post aan haar verzekeringsinstel-
ling, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of haar deze aanvraag
tegen ontvangstbewijs afgeven.

De aanvraag moet de datum vermelden vanaf wanneer de gerech-
tigde haar moederschapsrust wenst aan te vangen, ten vroegste vanaf
de derde week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze aanvraag
moet vergezeld zijn van een medisch getuigschrift dat vermeldt dat de
bevalling normaal zal plaatsvinden op het einde van de aangevraagde
rustperiode. De gerechtigde moet nadien een uittreksel uit de geboor-
teakte bezorgen of een medisch getuigschrift dat de bevalling bevestigt.

De gerechtigde dient, binnen de twee dagen, haar verzekeringsin-
stelling in kennis te stellen van de hervatting van een beroepsactiviteit.

Afdeling III. — De betaling van de moederschapsuitkering
Art. 96. De moederschapsuitkering wordt betaald door de verzeke-

ringsinstelling ten laatste binnen de maand na het einde van het tijdvak
van moederschapsrust bedoeld in artikel 93.

Afdeling IV. — Gevallen van weigering of vermindering
van de moederschapsuitkering

Art. 97. In de loop van het tijdvak van moederschapsrust bedoeld in
artikel 93, kan de gerechtigde geen aanspraak maken op primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen noch op invaliditeitsuitkeringen,
toegekend krachtens dit besluit.

Art. 13. Le même arrêté est complété par un titre II, rédigé comme
suit :

« Titre II. — De l’assurance maternité

CHAPITRE Ier. — Des institutions
Art. 91. L’assurance maternité est administrée et gérée par les

institutions et organismes compétents en matière d’assurance indem-
nités.

Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du
présent titre, ces institutions et organismes ont, à l’égard de l’assurance
maternité, les mêmes attributions qu’à l’égard de l’assurance indemni-
tés.

CHAPITRE II. — Du champ d’application
Art. 92. Sont bénéficiaires du droit à l’allocation de maternité telle

qu’elle est définie dans ce titre et dans les conditions prévues par
celui-ci, les titulaires visées à l’article 3.

CHAPITRE III. — Des périodes de repos de maternité
Art. 93. La période de repos de maternité constitue une période de

repos ininterrompue de six semaines ou de sept semaines en cas de
naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son
activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité profession-
nelle.

Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine
et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée
de l’accouchement. Si l’accouchement se produit après la date prévue
par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu’à la date réelle de
l’accouchement. Si l’accouchement se produit avant la date susmentio-
née, la titulaire doit poursuivre le repos postnatal pour atteindre une
période complète de six semaines ou de sept semaines en cas de
naissance multiple.

Le repos postnatal prend cours le jour de l’accouchement et s’étend à
une période égale au solde de la période de six semaines ou de sept
semaines en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de
repos prénatal.

CHAPITRE IV. — De l’allocation de maternité

Section Ire. - Du montant de l’allocation de maternité
Art. 94. Le montant de l’allocation de maternité octroyé pour la

période des six semaines de repos de maternité visée à l’article 93
s’élève à 1813,10 EUR. Le montant de l’allocation octroyée pour la
semaine de repos supplémentaire en cas de naissance multiple s’élève
à 302,18 EUR.

Le montant de l’allocation de maternité est lié à l’indice-pivot 103,14
(base 1996 = 100). Le montant de l’allocation de maternité accordé à la
titulaire est le montant tel qu’il est adapté au premier jour de la période
de repos de maternité.

Section II. -- Des formalités à accomplir en vue de l’octroi
de l’allocation de maternité

Art. 95. La titulaire qui souhaite prétendre à l’allocation de maternité
visée à l’article 94 doit introduire, à cet effet, une demande à envoyer
par la poste à son organisme assureur, le cachet postal faisant foi, ou lui
remettre cette demande contre accusé de réception.

La demande doit indiquer la date à partir de laquelle la titulaire
souhaite faire débuter son repos de maternité, au plus tôt à partir de la
troisième semaine précédant la date présumée de l’accouchement. Cette
demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant que
l’accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de
repos sollicitée. La titulaire doit produire, par la suite, un extrait de
l’acte de naissance ou un certificat médical confirmant l’accouchement.

La titulaire doit signaler, à son organisme assureur, dans les deux
jours, la reprise d’une activité professionnelle.

Section III. — Du paiement de l’allocation de maternité
Art. 96. L’allocation de maternité est payée par l’organisme assureur

au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de maternité visée
à l’article 93.

Section IV. — Des cas de refus ou de réduction de l’allocation
de maternité

Art. 97. Au cours de la période de repos de maternité visée à
l’article 93, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d’incapacité
primaire ni aux indemnités d’invalidité accordées en vertu du présent
arrêté.
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De moederschapsuitkering wordt verminderd met het bedrag van de
uitkeringen waarop de gerechtigde aanspraak kan maken krachtens de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de periode
bedoeld in artikel 93.

HOOFDSTUK V. — Toekenningsvoorwaarden
Bijzondere bepaling voor de moederschapsverzekering

Art. 98. Voor het verkrijgen van het recht op uitkeringen waarin is
voorzien in deze titel, moeten de in artikel 92 bedoelde gerechtigden
voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 14 tot 18.

HOOFDSTUK VI. — Algemene bepaling
Art. 99. In zoverre er niet van wordt afgeweken door deze titel, zijn

de bepalingen van titel I die betrekking hebben op de uitkeringsverze-
kering, ook van toepassing voor de moederschapsverzekering.

Voor de toepassing van de bepalingen inzake financiering, wordt de
moederschapsuitkering gelijkgesteld met een primaire ongeschiktheids-
uitkering; als die uitkering wordt verleend aan een gerechtigde als
bedoeld in artikel 10, wordt ze echter gelijkgesteld met een invalidi-
teitsuitkering. »

Art. 14. In hetzelfde besluit worden de volgende bepalingen opge-
heven :

1° artikel 6, 4°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990;

2° artikel 12, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
24 januari 1990;

3° artikel 12bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990;

4° artikel 13, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van
13 juli 2001;

5° artikel 14bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990
en vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 1994;

6° artikel 21, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
24 januari 1990;

7° artikel 28, vierde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
24 januari 1990;

8° artikel 29, § 5, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
24 januari 1990;

9° artikel 34bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990;

10° hoofdstuk Vbis dat artikel 62bis bevat, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 24 januari 1990.

Art. 15. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
De bepalingen van artikel 13 zijn van toepassing op de bevallingen die
ten vroegste plaatsvinden vanaf 1 januari 2003.

Art. 16. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister belast
met de Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

De Minister belast met de Middenstand,
R. DAEMS

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[2003/07016]N. 2003 — 347 (N. 2003 — 54)
9 DECEMBER 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling
van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de
dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de
rang van officier. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 5 van 8 januari 2003, moeten de volgende
wijzigingen aangebracht :

Blz. 517, in de titel van de tabel 2, dient men te lezen in de Franse
tekst : « (autres que ceux visés au tableau 4) » in plaats van « (autres que
ceux visés aux tableaux 4) ».

L’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités
auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, pour la période visée à l’article 93.

CHAPITRE V. — Des conditions d’octroi
Disposition particulière à l’assurance maternité

Art. 98. Pour obtenir le droit aux prestations prévues dans ce titre, les
titulaires visées à l’article 92 doivent satisfaire aux conditions visées aux
articles 14 à 18.

CHAPITRE VI. — Disposition générale
Art. 99. Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent titre, les

dispositions du titre I qui concernent l’incapacité de travail sont
applicables en ce qui concerne l’assurance maternité.

Pour l’application des dispositions prévues en matière de finance-
ment, l’indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d’inca-
pacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire
visée à l’article 10, elle est toutefois assimilée à une indemnité
d’invalidité. »

Art. 14. Dans le même arrêté, les dispositions suivantes sont abro-
gées :

1° l’article 6, 4°, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

2° l’article 12, alinea 2, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

3° l’article 12bis, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

4° l’article 13, alinéa 3, remplacé par l’arrêté royal du 13 juillet 2001;

5° l’article 14bis, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990 et
remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 1994;

6° l’article 21, alinea 2, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

7° l’article 28, alinéa 4, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

8° l’article 29, § 5, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

9° l’article 34bis, inséré par l’arrêté royal du 24 janvier 1990;

10° le chapitre Vbis qui contient l’article 62bis, inséré par l’arrêté royal
du 24 janvier 1990.

Art. 15. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Les
dispositions de l’article 13 sont applicables aux accouchements qui se
produisent au plus tôt à partir du 1er janvier 2003.

Art. 16. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé
des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS

MINISTERE DE LA DEFENSE

[2003/07016]F. 2003 — 347 (F. 2003 — 54)
9 DECEMBRE 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs
et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif
au-dessous du rang d’officier. — Erratum

Au Moniteur belge n° 5 du 8 janvier 2003, il y a lieu d’apporter les
modifications suivantes :

Page 517, dans le titre du tableau 2, il y a lieu de lire dans le texte
français : « (autres que ceux visés au tableau 4) » au lieu de « (autres que
ceux visés aux tableaux 4) ».
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