DOCU
UMENTATIE
E

Bijw
werking va
an het recueil

Versie februari 2015
2

DI.6
601 – Wetten
We
et 28 april 19
958
We
et van 10 okktober 1967
7
We
et van 9 juli 1969
We
et van 6 juli 1971

Bijz
zondere we
et van 5 mei 2003
We
et van 24 okktober 2011
Pro
ogrammawe
et van 28 juni 2013
Bijz
zondere we
et van 6 janu
uari 2014

Aanpassingen
Gewijzigd
d bij de wet van 12 mei 2014 (BS 110 juni), artt. 40
bijlage aa
angevuld : nr
n 163 toege
evoegd : DI BISS
Gewijzigd
d bij het KB van 19 dec
cember 201 4 (BS 24 de
ecember) :
Art. 1409 : voetnoot aangevuld : bedragen niet-inbesla
agname
De voetno
oten met de
e wijzigingen aangebraacht bij de wet
w van 5 mei
2014 vana
af 1 januari 2015 werden ingevoeegd in de tek
kst
Gewijzigd
d bij :
- de we
et van 1 aprril 2007 (BS 14 mei)
- de we
et van 13 de
ecember 2010 (BS 31 ddecember)
Opgeheve
en bij de bijjzondere we
et van 6 jannuari 2014
(BS 31 ja
anuari)
De voetno
oten met de
e wijzigingen aangebraacht bij de wet
w van 5 mei
2014 vana
af 1 januari 2015 werden ingevoeegd in de tek
kst
Gewijzigd
d bij Arrest Grondwette
G
elijk Hof nr. 1158/2014 van
30 oktobe
er 2014 (BS
S 3 decembe
er)
Toegevoe
egd (BS 31 januari)

DI.6
603 – Koninklijke bes
sluiten
K.B
B. van 29 okktober 2008
8

Aanpassingen
Toegevo
oegd (BS 1 december))

K.B
B. van 4 juli 2014

Toegevo
oegd (BS 22
2 juli)

K.B
B. van 19 de
ecember 20
014

Toegevo
oegd (BS 24
4 decemberr)

Deze biijwerking ho
oudt rekenin
ng met art. 5
50 en 60 va
an de wet va
an 12 mei 22014 tot oprrichting van
de Dien
nst voor de bijzondere
b
socialezeke
s
erheidsstels
sels
(de Dien
nst voor de overzeese sociale zekkerheid (DO
OSZ) en de Rijksdienstt voor Socia
ale
Zekerhe
eid van de Provinciale
P
en Plaatsellijke Overhe
eidsdiensten (RSZPPO
O) zijn op 1 januari
2015 ge
efusioneerd
d tot een nie
euwe instelliing: de Dien
nst voor de Bijzondere
Socialezzekerheidssstelsels (DIBISS)).
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