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SYNTHESE BELEIDSNOTA’S 2015-2016 (FED.) 

 

1 ASIEL & MIGRATIE EN ADMINISTRATIEVE 

VEREENVOUDIGING 

DEEL 2: ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING EN KWALITEITSVOLLE 

WETGEVING 

 Only once 

Op 1 januari 2016 treedt de zogenaamde Only Once wet volledig in werking. Het “Only Once” 

beginsel of “principe van unieke gegevensinzameling” vermijdt dat burgers en ondernemingen steeds 

opnieuw dezelfde identificatiegegevens moeten meedelen. Gegevens uit federale authentieke 

bronnen zullen, gelet op de doorgevoerde regionalisering, beter en sneller ter beschikking worden 

gesteld van alle hiertoe gemachtigde overheden en diensten. 

In het vorige parlementair jaar werd vooral de nadruk gelegd op het verzekeren van de noodzakelijke 

awareness, het in kaart brengen van de huidige situatie en het definiëren van de vereiste 

aanpassingen. Nu dienen deze plannen in de praktijk gebracht te worden. Regelgeving dient 

aangepast te worden, procedures en formulieren moeten vereenvoudigd worden en het aantal 

elektronisch ter beschikking gestelde en uitgewisselde berichten dient verder opgedreven te worden. 

Het “Only Once” principe is een zeer sterk principe dat de volle steun van de staatssecretaris geniet. 

Niet alleen omdat dit de burgers en ondernemingen niet langer als postbode voor verschillende 

overheidsdiensten gebruikt. De realisatie verplicht overheidsdiensten hun gegevens te delen met 

andere overheden en zelf hergebruik te maken van deze gegevens. Het zorgt ook voor de creatie van 

de noodzakelijke authentieke bronnen. En het draagt bij tot de verdere uitbouw van het horizontale 

model van de dienstenintegratoren, een belangrijke doelstelling uit het regeerakkoord. Dit moet 

ervoor zorgen dat de gegevens die bij een dienstenintegrator beschikbaar zijn ook bij alle andere 

dienstenintegratoren beschikbaar zijn. Zo moet een overheidsdienst zich maar naar een 

dienstenintegrator wenden, wat een grote vereenvoudiging betekent voor de gegevensdeling binnen 

de overheid. 

 eRegistration 
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Sinds 1 januari 2015 worden alle notariële akten elektronisch geregistreerd en ingeschreven bij de 

hypotheken via een toepassing die door de Dienst Administratieve vereenvoudiging werd 

gecoördineerd in nauwe samenwerking met de FOD Financiën en de Koninklijke Federatie van de 

Belgische Notarissen. In totaal werden in de eerste helft van dit jaar reeds meer dan 430 000 

notariële akten op deze wijze verwerkt. 

Daarnaast blijft ook de kadasterservice, via de welke de notarissen en de immobiliënmakelaars het 

kadaster kunnen raadplegen, actief tot wanneer deze dienst kan verzekerd en overgenomen worden 

door Fedict. In het totaal werden in dit kader van januari t.e.m. september reeds meer dan 3,5 

miljoen elektronische berichten uitgewisseld. 

 

2 ECONOMIE & CONSUMENTENZAKEN 

In de eerste drie maanden van de werking werden 1.208 aanvragen tot geschillenbeslechting 

ingediend bij de Consumentenombudsdienst. Dit vormt volgens de minister het bewijs dat er wel 

degelijk nood is aan mogelijkheden voor het oplossen van consumentengeschillen buiten de 

rechtbanken om. De ingediende klachten en wijze van beslechting is een waardevolle bron van 

informatie voor de bepaling van het toekomstige beleid. In toepassing van boek XVI WER moet elke 

onderneming zich inspannen om een regeling in der minne tot stand te brengen. De onderneming 

moet de vraag/klacht van de consument effectief onderzoeken en inhoudelijk behandelen. De 

Economische Inspectie zal de naleving van deze verplichtingen controleren. 

De nieuwe Richtlijn Hypothecair Krediet vereist omzetting in het Belgisch recht. De Richtlijn voorziet 

een aantal maatregelen inzake hypothecair krediet, onder meer inzake reclame, berekening van het 

jaarlijkse kostenpercentage (een percentage dat toelaat een vergelijking te maken tussen de 

uiteenlopende kredietproducten), en een verantwoorde kredietverstrekking. 

De omzetting zal ertoe leiden dat een krediet met hypotheekstelling aangegaan voor roerende 

doeleinden (de niet-woonkredieten) thans ook moet beschouwd worden als een hypothecair krediet 

en niet langer als een consumentenkrediet. Bij de omzetting en de invulling van de opties in de 

Richtlijn zal er zowel worden gewaakt over de bescherming van de consument als over de beperking 

van de lasten voor de ondernemingen. 

Van deze gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om een aantal verouderde bepalingen in de 

huidige wetgeving inzake hypothecair krediet te moderniseren en zullen er een aantal 

verduidelijkingen worden aangebracht in het consumentenkrediet. 

De Regering wil de KBO versterken, zodat deze uitgroeit tot de enige authentieke bron voor 

ondernemingsinformatie. De bestaande processen worden vereenvoudigd : via digitalisering moet 

een administratieve vereenvoudiging en efficiëntieverhoging worden gerealiseerd. De kwaliteit van 

de gegevens in de KBO worden verder verbeterd om er een performant en toegankelijk instrument 

van te maken, en het gebruik ervan te verhogen. 

De eerste fase zal in het komend beleidsjaar gericht zijn op het ontlasten van de griffies van de 

rechtbank van koophandel, door de afbouw van hun taken met betrekking tot het neerleggen van 

aktes van vennootschappen en rechtspersonen naar een digitaal platform in samenwerking met de 
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ondernemingsloketten en de notarissen. Voor de neerlegging van documenten opgesteld door de 

rechtbanken (o.a. geschillen met betrekking tot faillissementen en gerechtelijke reorganisatie) zal de 

betrokken rechtbank met dito griffie zijn rol blijven vervullen. 

In een tweede fase nadien zullen de gegevens in KBO volledig tegenstelbaar worden aan derden. De 

publicatie van het uittreksel van de neergelegde akte in de bijlagen van het Staatsblad zal vervangen 

worden door een publicatie op de website van de KBO. 

Om officiële digitale communicatie toe te laten, worden stappen ondernomen opdat elke 

onderneming kan gecontacteerd worden op een betrouwbaar officieel elektronisch adres. 

Boek VI WER heeft de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming vervangen. Alle uitvoeringsbesluiten die op grond van deze verschillende 

wetten werden genomen, blijven van kracht in de mate dat ze zich verstaan met de bepalingen van 

het nieuwe boek VI WER. 

Volgens de beleidsnota stelt zich niet alleen de vraag van de juridische compatibiliteit van deze 

besluiten. Daarnaast (en belangrijker) is de vraag of de uitvoeringsbesluiten nog actueel zijn en 

beantwoorden aan de economische realiteit van vandaag. 

Een nauwgezette screening is aan de gang en er zullen voorstellen worden gedaan teneinde 

bepaalde koninklijke besluiten hetzij af te schaffen hetzij te moderniseren. Er wordt in eerste 

instantie gedacht aan de besluiten die betrekking hebben op de prijsaanduiding of ook op 

contractuele bepalingen in consumentenovereenkomsten. 

De klemtoon daarbij ligt op eenvoud en eenduidigheid van de regelgeving, in het voordeel van beide 

partijen, consument en onderneming. Regels die geen toegevoegde waarde meer hebben, moeten 

daarbij worden geschrapt. Het opheffen van reglementaire bepalingen zou een vereenvoudiging 

betekenen voor ondernemingen en dus vermindering van administratieve lasten. De modernisering 

van de regelgeving zal vanuit dit oogpunt worden benaderd, zonder evenwel de bescherming van de 

consument op de helling te zetten. 

Eind 2015 zal er een Meldpunt beschikbaar zijn voor inbreuken op de regelgeving rond 

consumentenbescherming. Dit moet leiden tot een krachtigere en snellere informatie-uitwisseling 

over inbreuken. In 2016 zal tevens een wetsontwerp worden voorbereid waardoor de FOD Economie 

in de toekomst zal kunnen werken met elektronische processen-verbaal. In 2016 wil de minister 

tevens werk maken van een volledig elektronische dossierbehandeling bij de Economische Inspectie. 

Ook in 2016 zullen een reeks sectorale onderzoeken worden uitgevoerd. De desbetreffende sectoren 

worden geselecteerd op basis van een risicoanalyse. Prijsaanduiding, promoties en oneerlijke 

handelspraktijken zullen daarbij prioritaire aandacht krijgen. De sector van de kredietverstrekking 

komt zeker aan bod.  

Ook in 2016 wordt verder ingezet op het uitwerken van guidance en richtsnoeren. Deze moeten 

duiden hoe de diverse regelgevingen over consumentenbescherming op een goede manier kunnen 

worden toegepast. De beroepsorganisaties worden opgeroepen om hieraan actief deel te nemen, 

zodat nauw kan worden aangesloten bij de behoeften die zij detecteren. 
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Het is de bedoeling om de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de formele bevoegdheid te 

geven om rulings af te leveren. In 2016 zal een project worden opgestart rond de codificatie van het 

boekhoudrecht. 

 

3 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING & DIGITALE 

AGENDA 

De minister wil in kaart brengen waar internettoegang aan een bepaalde snelheid beschikbaar is. Dit 

zal gebeuren op basis van een visualisatie via kaarten voor zowel mobiele als vaste netwerken tegen 

eind 2015. De overheid zal deze kaarten voor iedereen online toegankelijk maken. Op deze manier 

kunnen de locaties geïdentificeerd worden waar een performante infrastructuur nog niet aanwezig is 

en bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. 

De regering wil regelgeving identificeren die een verdere digitalisering van de overheid en de 

economie in de weg staat. Het betreft bijvoorbeeld regelgeving die een per post aangetekende 

aanvraag of een met de hand ondertekende formulier vereist. Deze regelgeving zal vervolgens in één 

wettekst, de zogenaamde “Digital Act” worden aangepast teneinde het gebruik van digitale 

communicatiemiddelen en dragers aan te moedigen. 

Deze Digital Act zal daarnaast het reglementair kader scheppen voor de digitale economie en de 

digitalisering van de contacten tussen burgers en ondernemingen aan de ene kant en de overheid 

aan de andere kant. 

Het betreft onder meer het geven van een duidelijk en stabiel juridisch statuut aan de elektronische 

handtekening, elektronische archivering, elektronisch dateren van elektronisch gestelde 

handelingen, elektronisch aangetekend schrijven en het officieel e-mail adres. 

 

4 ENERGIE 

In samenwerking met de Gewesten zal de regering een fonds oprichten om bodemverontreiniging 

veroorzaakt door vloeibare brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden aan te pakken. 

 

5 FINANCIËN 

Met ingang van 1 juli 2015 worden de DB, btw en de diverse taksen door eenzelfde ontvanger 

ingevorderd. Daaruit vloeit volgens de minister voort dat de invorderingsprocedure en 

invorderingsmaatregelen voor deze schulden vereenvoudigd en homogeen moet worden gemaakt. 

Naar het voorbeeld van de Vlaamse Codex Fiscaliteit waarin alle Vlaamse belastingmaterie wordt 

gegroepeerd en gecodificeerd, zou de invoering van een eigen Wetboek van Invordering aangewezen 

zijn. Dit nieuwe Wetboek Invordering heeft dan tot doel om te komen tot een codificatie, 

harmonisatie en vereenvoudiging van de invorderingsprocedures en -regels van alle fiscale en 
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publiekrechtelijke schuldvorderingen (directe belastingen en gelijkgesteld, btw en diverse taksen), 

met uitzondering van de niet-fiscale invordering en DAVO. 

Door de defederalisering van de fiscale taken van de hypotheekbewaarder komt het accent in dit 

ambt meer te liggen op de verwerking van de onroerende documentatie. Om de totstandkoming van 

een geïntegreerd documentatiesysteem met uitwisseling van gegevens door en onder de 

verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie naar derde 

bevoorrechte partijen te faciliteren, is de hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarder 

een logische volgende stap. 

In eerste instantie zal het ambt van hypotheekbewaarder worden ingekanteld in de federale 

overheidsstructuur. De benoemingen tot hypotheekbewaarder nemen een einde en de betrokken 

ambtenaren worden gereïntegreerd in de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

van de Federale Overheidsdienst Financiën. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een verdere 

integratie van de diensten van de registratie met de hypotheekbewaringen, waarbij aandacht wordt 

besteed aan de stapsgewijze integratie van de applicaties voor de verwerking van de onroerende 

documentatie. Naast een efficiëntere en vlottere dienstverlening, zal dit ook leiden tot een 

belangrijke kostenbesparing. 

De FOD Financiën wil ook in 2016 verder inzetten op digitalisering en informatisering. In het verleden 

werden daarbij belangrijke stappen gezet via het opzetten en uitbouwen van 

samenwerkingsverbanden met bepaalde beroepsgroepen of partners. Die laten toe om (gedeeltelijk) 

verwerkte informatie elektronisch binnen te halen. 

 

6 PRIVACY 

De regering maakt werk van een reglementair kader rond het gebruik van drones en de minister 

volgt dit van nabij op voor het aspect privacy. Wetgeving is slechts efficiënt voor zover de regels 

duidelijk zijn en correct worden toegepast. Daarom zal een werkgroep worden bijeenroepen 

specifiek betreffende drones, in het kader van het nieuw opgerichte privacyplatform. 

 

7 JUSTITIE 

Er worden verschillende ingrijpende wijzigingen voorbereid aan het Burgerlijk Wetboek die tot doel 

hebben het wetboek modern en transparant te maken. Er zijn zes werkgroepen opgericht die zich 

buigen over het verbintenissenrecht, het bewijsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het zakenrecht, 

de lening en de persoonlijke zekerheden. In een tweede fase zullen de andere contracten worden 

aangepakt. 

Het Gerechtelijk Wetboek zal worden gewijzigd om de terugvordering te versnellen van een goed 

door de verhuurder in geval van het overlijden van een huurder. Er zal daarbij rekening worden 

gehouden met het recht van de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende om het 

huurcontract desgewenst verder te zetten. Tevens zal er in een redelijke termijn worden voorzien 

voor het onderbrengen van de goederen van de overledene. 
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De passage betreffende wet op de mede-eigendom is nagenoeg identiek aan de passage in het 

regeerakkoord en in de beleidsverklaring van vorig jaar : ‘Er zal een bijzondere opvolging worden 

verzekerd in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal de 

minister van Justitie de gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of 

vervolledigen, in overleg met de verschillende actoren uit de sector.’ 

De minister van Justitie zal voorstellen om het vennootschapsrecht en verenigingsrecht te herzien 

om het moderner, eenvoudiger en meer coherent te maken. Er is een grondige hervorming nodig om 

de ondernemingen en verenigingen efficiënte juridische instrumenten te geven en België 

aantrekkelijker te maken voor investeringen. Dit gebeurt in navolging van wat men in andere 

Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met succes heeft gedaan. 

Het is belangrijk vanuit concurrentieel oogpunt dat België deze voorbeelden navolgt. 

De hervorming wordt voorbereid op basis van de nota die door het Belgisch Centrum voor 

Vennootschapsrecht werd opgesteld en die reeds werd voorgesteld tijdens een hoorzitting in de 

Kamer. 

De nadruk van de hervorming die wordt voorgesteld ligt op kwalitatieve wetgeving. De vernieuwing 

zal geconcentreerd zijn op drie belangrijke pijlers, namelijk (i) de afschaffing van het onderscheid 

tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, (ii) de incorporatie van het verenigingsrecht in het 

wetboek van vennootschappen en (iii) de beperking van het aantal vennootschapsvormen. De 

bestaande vennootschappen zullen hun vorm kunnen behouden en zullen geleidelijk aan worden 

omgezet in één van de vier basisvormen (maatschap, BVBA, CBVA & NV). 

Er werd een technische werkgroep opgericht om de verder integratie van het Wetboek van 

Koophandel in het WER te realiseren. De werkgroep moet tevens de opportuniteit onderzoeken van 

de oprichting van een ondernemingsrechtbank, die kennis zou nemen van alle 

ondernemingsgerelateerde geschillen. Daarnaast wordt onderzocht of het gebruik van een 

derdenrekening moet worden uitgebreid naar elke onderneming die voorschotten ontvangt en of de 

faillissementsberichten en de collectieve schuldenregelingen in het publiek toegankelijk gedeelte van 

het centraal beslagregister moeten worden geïntegreerd. 

 

8 BINNENLANDSE ZAKEN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

Er zal worden gezorgd voor een efficiënte handhaving van de voorschriften van het koninklijk besluit 

van 7 juli 1994 door de invoering van administratieve sancties om inbreuken op deze voorschriften te 

bestraffen. 

De opgestarte samenwerking op vrijwillige basis tussen de federale overheid, de gewesten en 

gemeenschappen – inzake een uniforme aanpak van de reglementering inzake brandpreventie – zal 

geëvalueerd, bijgestuurd en zo mogelijk geformaliseerd worden. Hierdoor zullen de bouwheren, 

ontwerpers, aannemers, producenten, overheden, etc. beschikken over een transparante 

reglementering die beter op elkaar is afgestemd en uniform is over alle bestuursniveaus. Het aantal 
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conflicten tussen verschillende reglementeringen onderling wordt hierdoor drastisch verminderend 

en het is makkelijker om afwijkingen gezamenlijk te beoordelen. Het zal bijgevolg voor de brandweer 

eenvoudiger worden om brandpreventie-verslagen op te stellen en voor bouwheren minder 

studiewerk vergen om hun bouwplannen te realiseren. 

REGIE DER GEBOUWEN 

Voor 2015 had de Regie der Gebouwen zich de doelstelling gesteld om 25 miljoen euro te realiseren 

aan verkopen, in samenwerking met het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen van de FOD 

Financiën. Door de 6de Staatshervorming onderging dit Comité een forse personeelsinkrimping, wat 

een rem kan betekenen voor de ambitieuze doelstellingen inzake valorisatie. 

Op het initiatief van de minister heeft de Ministerraad dan ook beslist om de Regie der Gebouwen 

voortaan toe te laten zelf in te staan voor de organisatie en afhandeling van vastgoedtransacties. Het 

wetgevend kader is in voorbereiding en het betreffende wetsontwerp zal in de komende maanden 

aan het parlement voorgelegd worden. De samenwerking met het Federaal Aankoopcomité blijft 

bestaan maar zal voortaan facultatief zijn. 

De nieuwe bevoegdheden zullen de Regie toe laten om zelf in te staan voor de organisatie en 

afhandeling van haar vastgoedtransacties. Het gaat om het huren en verhuren, kopen en verkopen 

en terbeschikkingstelling of vervreemden op een andere wijze inclusief het toekennen en verwerven 

van zakelijke rechten. 

De Regie der Gebouwen zal daarbij zelf kunnen beslissen welke taken zij met eigen agenten uitvoert 

(insourcing) en voor welke taken zij een beroep doet op privépartners (outsourcing) zoals 

landmeters, schatters, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars,.. 

De nieuwe bevoegdheden dienen ook toe te laten aan de Regie om soepeler te kunnen omgaan met 

haar patrimonium en bijvoorbeeld vrijstaande ruimte, waaraan tijdelijk geen overheidsbestemming 

aan gegeven kan worden, te verhuren aan derden. 

Om verdere efficiëntiewinsten te boeken, zal de Regie der Gebouwen het door haar beheerde 

patrimonium valoriseren door leegstaande gebouwen zonder verdere bestemming te vervreemden. 

 

9 GELIJKE KANSEN 

Het beleidsdomein “Gelijke Kansen” wordt heden slechts gedeeltelijk ondersteund, met name vanuit 

een aantal andere administraties. Het ontbreken van beleidsondersteunende structuren heeft een 

weerslag heeft op de maatregelen die kunnen worden genomen. De beleidsnota stelt dat het 

frappant is dat het niet-gendergerelateerde gelijkekansenbeleid het tot nu toe zonder enige 

administratieve ondersteuning moest stellen. Daarom zal een cel gelijke kansen worden opgericht en 

ingekanteld in een bestaande administratie. De bijkomende mankracht en ondersteunende expertise 

zal het gelijke kansen beleid versterken en toelaten tot een meer robuust en onderbouwd geheel van 

maatregelen te komen. 
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De antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 voorzien in hun eigen vijfjaarlijkse evaluatie. Tijdens de 

vorige legislatuur is dit echter niet gebeurd. Daarom is het voorbije jaar een commissie van experts 

samengesteld, als noodzakelijke voorwaarde voor deze evaluatie. Het Koninklijk Besluit dat de basis 

vormt voor de samenstelling van deze commissie, zal eind november verschijnen in het Belgisch 

Staatsblad. De Commissie wordt kort hierna samengesteld, en zal binnen de zes maanden, per 

uitzondering, een eerste evaluatieverslag voorleggen. 

Met respect voor de kennis en ervaring van de betrokken actoren, zal de staatssecretaris ernaar 

streven hun evaluatie te implementeren en de wetgeving waar nodig aan te passen. Dergelijke 

implementatie laat eveneens toe de nodige uitvoeringsbesluiten, inclusief degenen gericht op 

positieve actie, op te stellen. 

 

10  MIDDENSTAND 

De minister zal toezien op de optimalisering van de ordes en instituten die de gereglementeerde 

beroepen omkaderen. Deze optimalisering zal erop gericht zijn, al naargelang de gevallen, de interne 

structuren van deze ordes en instituten te hervormen en/of de wettelijke opdrachten ervan te 

herzien. Dit kader zal eveneens aangepast worden om te voldoen aan de vereisten van de richtlijn 

beroepskwalificaties, in aanvulling op de horizontale regelgeving ter zake, om zo de competitiviteit 

van onze beroepsbeoefenaars op Europees vlak te ondersteunen. In de beleidsnota worden vooral 

de Orde van Architecten, de psychologencommissie en de federale raden voor landmeters vermeld. 


