AN
DEREN

orstel van miCultuur Joke
ge (CD&V). De
n en provincies
smeters kopen,
e toestellen
an lokale verdie concerten
ns organiseren.
- en gemeentedie geluidsmen aanschaffen,
kenen op een
an 40 procent
maximum van
o. (fle)

A
IN VL

Vandaag
weekendbijlage

2009 ging het mis. Het aantal
aanvragen steeg namelijk door
de crisis. Personeel en commissies werkten zich krom, maar
konden dat niet aan, de dossiers stapelden zich op en de
wachttijd verdubbelde bijna.

ging het nog om 304 dagen, zegt
Marcel Crop van de FOD Sociale Zekerheid die de aanvragen
behandelt. Hij maakt zich sterk
dat hij die tot zes, zeven maanden kan terugbrengen tegen
eind 2012.

sen gemiddeld 100 dagen nodig
hebben om het dossier samen
te stellen. Wij moeten ook
wachten op de gegevens die we
van Financiën moeten krijgen.’
Maar voorstellen om de zaak
te vereenvoudigen ‘zijn al vaker

behandeling van die aanvraag,
zijn noodzakelijk. Het zou
nooit aanvaard worden dat we
daarover niet een commissie
maar een ambtenaar zouden laten beslissen om tijd te besparen.’

Wettelijke bescherming voor samenwonenden op komst
Er zijn sinds kort meer samenwonenden dan gehuwden,
maar dat vertaalt zich niet in
de wettelijke bescherming die
de eerste categorie geniet. Kamerlid Gwendolyn Rutten
(Open VLD) heeft samen met
partijgenoot Luk Van Biesen
een wetsvoorstel klaar om dat
op te lossen.
Gehuwden mogen dan al in de
minderheid zijn, ze leven natuurlijk wel in rechtszekerheid. Bij een overlijden van een
van de partners gaat alles netjes naar de andere. Bij wettelijk
samenwonenden geldt dat enkel voor de gezinswoning, maar
niet voor pakweg de inboedel
en een tweede verblijf. Feitelijk samenwonenden hebben

helemaal geen bescherming.
‘Ze kunnen wel alles contractueel regelen’, zegt Rutten. ‘En
de overgrote meerderheid doet
dat ook. Maar er is nog altijd
geen rechtszekerheid.’ Dat betekent dat contracten niet de
zekerheid bieden dat de overblijvende partner toch de bezittingen krijgt. Volgens Rutten hebben zich al tal van
‘schrijnende toestanden’ voorgedaan, waarbij de rechter bepaalt dat het contract niet telt.
‘Het systeem gaat nog altijd
uit van de morele superioriteit’, zegt Rutten. En dat wil ze
nu rechttrekken door, in samenspraak met het notariaat,
een wettelijke basis te bouwen.
(fle)

Gwendoline Rutten: ‘Er
hebben zich al
schrijnende toestanden
voorgedaan.’ Foto: hrb

	
  

