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Beschijving 

 

De auteurs Josse Van Steenberge (Universiteit Antwerpen), Guido Van Limberghen (Vrije Universiteit 

Brussel), Willy van Eeckhoutte (UGent) en Dries Simoens (K.U.Leuven) hebben deze interuniversitaire 

Codex opnieuw laten uitbrengen. 

 

De doelstelling is de uitgebreide socialezekerheidswetgeving weer te geven in een overzichtelijke 

verzameling die gemakkelijk hanteerbaar is. Kortom, een praktisch wetboek zowel voor de student 

als voor de praktijkjurist. 

 

Ieder hoofdstuk van de Codex is voorzien van een chronologische tabel van de wetgeving waarin 

naast de gepubliceerde wetten en besluiten ook de niet in deze Codex opgenomen teksten zijn 

verwerkt met hun latere wijzigingen. 

 

Speciaal ten behoeve van de gebruiker is bij het begin van elke belangrijke en/of omvangrijke 

wettelijke of reglementaire tekst een inhoudstafel opgenomen om aldus het opzoekingswerk te 

vereenvoudigen. 

 

Bij de aanvang van elke nieuwe wet of besluit wordt in voetnoot de lijst van de wijzigingsbesluiten 

opgenomen met vermelding van de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Eveneens wordt onder elke wijziging in de tekst de referentie vermeld. 

 

Deze uitgave is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010, met inbegrip van het 

later verschenen sociaal strafwetboek. 

 

 



GEANNOTEERDE WETGEVING SOCIALE ZEKERHEID IN EEN UITGAVE 

 

De koppeling van wetgeving aan rechtspraak en bibliografie is handig voor gebruikers en past ook in 

de uitgeefconcepten van de uitgever. Zo zijn de "blauwe wetboeken" van die Keure in Vlaanderen 

erg populair geworden. We wilden dit ook realiseren voor de rechtstak sociale zekerheid. Hiervoor 

konden we een beroep doen op twee zeer ervaren redactieteams die al decennialang (eerste uitgave 

1980!) nauwgezet wetgeving, rechtspraak en rechtsleer volgen. Het samenvoegen van het werk van 

beide teams leidde tot één uitgave SOCIALE ZEKERHEID in twee delen nl. CODEX en RECHTSPRAAK EN 

RECHTSLEER. 

 

Inhoudsopgave 

 

I. ALGEMEEN 

 

II. SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS 

 

1. Toepassingsgebied en financiering 

- algemeen 

- bijdrageregeling 

- bijzondere stelsels 

2. Geneeskundige verzorging en uitkeringen 

3. Rust- en overlevingspensioenen 

4. Gezinsbijslag 

5. Werkloosheid 

6. Arbeidsongevallen 

7. Beroepsziekten 

8. Jaarlijkse vakantie 

 

III. SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN 

 

1. Sociaal statuut 

2. Geneeskundige verzorging en uitkeringen 

3. Rust- en overlevingspensioenen 

4. Gezinsbijslag 

 

IV. SOCIALE BIJSTAND 

 

1. Gehandicapten 

- tegemoetkomingen 

- sociale integratie 

2. Inkomensgarantie ouderen 

3. Gewaarborgde gezinsbijslag 

4. Maatschappelijke integratie en leefloon 

 

V. SOCIAAL STRAFWETBOEK 

 

Chronologische tabel 


