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SYNTHESE BELEIDSNOTA’S 2016-2017 

 

JUSTITIE 

SD4 MODERNISERING BURGERLIJK RECHT 

 Grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek 

Volgens minister Geens zijn belangrijke delen van het burgerlijk recht verouderd en onoverzichtelijk 

geworden. Heel wat bepalingen van het Burgerlijk Wetboek werden sinds 1804 niet meer gewijzigd. 

Er vonden heel wat ontwikkelingen plaats in de rechtspraak. De minister hecht er belang aan om een 

juist evenwicht te vinden tussen de individuele belangen en het algemeen belang, de 

contractsvrijheid en de bescherming van de zwakke partij en tussen de contracterende partijen en de 

rol van de rechter. Tegelijk moet rekening gehouden worden met de technologische ontwikkelingen 

(o.a. in het bewijsrecht) en de nieuwe uitdagingen die eruit voortvloeien (o.a. in het 

aansprakelijkheidsrecht). 

Om deze redenen worden er verschillende ingrijpende wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek 

voorbereid die tot doel hebben dit wetboek modern en transparant te maken. Daartoe werden zes 

werkgroepen opgericht die zijn samengesteld uit experten in de materie. Deze werkgroepen buigen 

zich respectievelijk over een grondige hervorming van het verbintenissenrecht, het bewijsrecht, het 

aansprakelijkheidsrecht, het zakenrecht, de lening en de persoonlijke zekerheden. In een tweede tijd 

zullen de andere dan voormelde contracten worden aangepakt. De professoren Eric Dirix (KULeuven) 

en Patrick Wéry (UCL) zijn betrokken bij de grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek. 

Deze hervorming moet de centrale plaats van het Burgerlijk Wetboek in het privaatrecht herstellen 

en bijdragen aan een grotere voorspelbaarheid van juridische geschillen, wat toelaat om overbodige 

processen te vermijden, zowel in het belang van de rechtszoekende als de openbare overheden. 

De grondige hervorming van de Wetboeken zal begin 2017 in een afzonderlijk beleidsplan verder 

uitvoerig worden toegelicht. 
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Er komen maatregelen om de terugvordering te versnellen van een goed door de verhuurder in geval 

van het overlijden van een huurder. In het komende jaar volgt hierover consultatie met de 

stakeholders en de gewesten rond de meest passende opties.  

Dit kan een wijziging van Gerechtelijk Wetboek inhouden om de terugvordering te versnellen van 

een goed door de verhuurder in geval van het overlijden van een huurder of een wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek om de huur in beginsel automatisch te laten beëindigen bij het overlijden van de 

huurder. In ieder geval 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 voorzien worden voor het onderbrengen van de goederen van de 

overledene. 

 Andere delen van het burgerlijk recht 

Om het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten op te volgen werd er 

een werkgroep opgericht samengesteld met de verschillende actoren uit de sector. Deze werkgroep 

heeft als opdracht de gevolgen te analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of 

vervolledigen. Er vonden reeds meerdere vergaderingen plaats. In overleg met de sector werd een 

lijst met knelpunten opgesteld die punt per punt wordt besproken. De werkgroep zal tegen het einde 

van het jaar 2016 of begin 2017 een aantal concrete beleidsaanbevelingen formuleren.  

In samenwerking met de minister van Economie, de minister van Middenstand, Zelfstandigen en 

KMO’s en de minister van Financiën werd een Koninklijk Besluit voorbereid m.b.t. de nadere regels 

voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dit ter uitvoering van 

artikel 577-8, § 2/1 van het Burgerlijk Wetboek. De doelstelling was om dit KB tegen 1 januari 2017 in 

werking te laten treden maar een definitieve beslissing van de Regering en een publicatie van het KB 

in het Belgisch Staatsblad is voorlopig uitgebleven. 

SD4 MODERNISERING ECONOMISCH RECHT 

De hervorming van het vennootschapsrecht wordt voorbereid door een werkgroep samengesteld uit 

professoren en experten. De uitgangspunten van deze hervorming zijn: (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. 

 

FINANCIËN EN FISCALE FRAUDEBESTRIJDING 

SD5 VEREENVOUDIGING EN HARMONISERING REGELGEVING 

In het werkjaar 2017 zal de invoering van een optionele BTW-heffing op professionele onroerende 

verhuur (naar Nederlands model) worden onderzocht. 
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Er wordt gewerkt aan een nieuwe, praktijkgerichte en allesomvattende btw-commentaar. De eerste 

hoofdstukken uit die commentaar zullen in 2017 beschikbaar zijn. 

SD6 HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 

De regering heeft de minister van Financiën bij de begrotingscontrole van 2016 de opdracht gegeven 

om na te denken over concrete voorstellen tot hervorming van de vennootschapsbelasting en deze 

te presenteren aan de regering. Een eerste bespreking heeft binnen de regering reeds 

plaatsgevonden. De voorstellen worden momenteel verder bestudeerd, verfijnd en uitgewerkt en 

zullen nadien opnieuw besproken worden binnen de regering. De beleidsnota geeft geen informatie 

over de concrete timing. 

SD10 EFFICIËNTIE EN DIENSTBAARHEID VAN DE FOD FINANCIËN 

De documentatie van de 48 hypotheekkantoren, die in de toekomst moet geïntegreerd worden in de 

applicatie STIPAD, zal stapsgewijs en versneld ter beschikking worden gesteld op elektronische wijze. 

De FOD Financiën werkt aan een modernisering inzake de data uitwisseling tussen FOD Financiën en 

het notariaat. Dit moet o.a. het notariaat toelaten om bepaalde hypothecaire informatie op een 

efficiënte wijze digitaal te kunnen raadplegen en te verwerken in hun dossiers. Deze “digitale 

hypothecaire getuigschriften” zullen zorgen voor een betere dienstverlening en zal de 

verwerkingstijd van dossiers inkorten, waardoor de burger sneller bediend zal worden. 

 

ECONOMIE 

SCREENING KB’S WET MARKTPRAKTIJKEN 

Één van de centrale doelstellingen in de beleidsnota Economie is de modernisering van het 

regelgevend kader, die niet zelden wordt gestuurd door Europese initiatieven. In 2017 zullen diverse 

maatregelen volgen, waaronder een screening van de uitvoeringsbesluiten bij de Wet 

Marktpraktijken, die ondertussen vervangen is door Boek VI van het WER.  

Doel van de screening is om na te gaan of de bepalingen vervat in deze uitvoeringsbesluiten nog 

actueel zijn. De klemtoon ligt op besluiten die minstens een groot deel van de ondernemingen 

aangaan. Maar: ook besluiten over contractuele bedingen komen aan bod, waaronder deze bij de 

vastgoedmakelaars. 

Het befaamde KB ‘Freya’ of KB-BO (KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde 

bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars) komt dus ook in het vizier. 
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INTEGRATIE BOEK VI EN BOEK XIV WER? 

In 2017 zal een werkgroep zich buigen over de aanpassingen die nodig zijn aan het WER om de 

kwaliteit en de coherentie ervan te verbeteren. 

Deze werkgroep moet in eerste instantie onderzoeken of een integratie van de Boeken VI en XIV van 

het WER wenselijk is. Heden zijn de regels inzake marktpraktijken en bescherming van de consument 

gespreid over deze twee Boeken. Deze opdeling is volgens minister Peeters artificieel, omdat 

beoefenaars van vrije beroepen volgens de gangbare doctrine en rechtspraak evengoed 

ondernemingen zijn. De werkgroep en vervolgens de bevoegde kabinetten (Economie & Justitie) 

zullen dus nagaan of een integratie van Boek XIV in Boek VI logisch is. 

BOEKHOUDWETBOEK 

Er wordt verder werk gemaakt van de modernisering van het Belgische boekhoudrecht, na de 

omzetting van de Boekhoudrichtlijn. Er hebben voorbereidende gesprekken over de creatie van een 

boekhoudwetboek plaats gehad. In 2017 zal een werkgroep van start gaan met het uitwerken van dit 

wetboek. 

 

KMO & MIDDENSTAND 

Minister Borsu spreekt in zijn beleidsnota opnieuw zijn sterk engagement uit om het wettelijk kader 

voor de beoefening van vrije beroepen te verbeteren. Dit kader zal aangepast worden om te voldoen 

aan de vereisten van de richtlijn Beroepskwalificaties. Een wetsontwerp ter zake is ondertussen 

goedgekeurd in de Kamer. 

Er zijn gesprekken aan de gang met de sector van de landmeters-experten. De grote principes van de 

oprichting van een Orde komen daarin aan bod. Hieromtrent is een wetsontwerp opgesteld dat nu 

voorligt voor advies bij de sector en de administratie. 

Inzake het BIV stelt de beleidsnota dat de bevoegdheden van het Instituut zullen worden uitgebreid 

om het in staat te stellen om tussen te komen in geval onregelmatigheden die vastgesteld worden in 

de uitoefening van het beroep, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een voorlopig bewindvoerder 

aan te laten duiden of om de toegang van een vastgoedmakelaar tot een derdenrekening of die van 

het mede-eigendom te laten blokkeren. 

De deontologische procedure voor de tuchtorganen van het BIV zullen nog transparanter worden 

gemaakt en de informatie aan de slachtoffers moet meer proactief worden.  

Via een aanpassing van de reglementering van de derdenrekening voor de vastgoedmakelaars, is het 

de intentie om klanten beter te beschermen wanneer een vastgoedmakelaar failliet gaat. 
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REGIE DER GEBOUWEN 

Wegens de onderbezetting van het Federaal Aankoopcomité liep de valorisatie van het vastgoed 

door de Regie der Gebouwen vertraging op. Vele verkoopbare gebouwen bleven leegstaan waardoor 

zij verder degradeerden en aan waarde verloren. Daarom heeft de regering beslist dat de Regie ook 

zelf tot valorisatie kan overgaan. Dankzij een wetswijziging heeft de Regie der Gebouwen nu de 

mogelijkheid om haar gebouwen zelf (of via outsourcing) aan te kopen en te verkopen. De 

verplichting om daarvoor een beroep te doen op het Aankoopcomité wordt optioneel. 

Geval per geval zal worden beoordeeld of er beroep zal worden gedaan op het aankoopcomité of dat 

de Regie het gebouw zelf zal verkopen met eventuele bijstand van externe partners zoals notarissen. 

Het Federaal Aankoopcomité had de neiging zich enkel te focussen op de verkoop van de gebouwen. 

De Regie daarentegen zal ook onderzoeken welke andere valorisatiemethoden (verhuren, verkopen, 

erfpacht,…) er mogelijk zijn. 

De valorisatie van vastgoed heeft in het jaar 2015 reeds 28 miljoen euro opgebracht (stand van 

oktober 2015). De doelstelling van 25 miljoen euro werd dus moeiteloos gehaald. Ook voor 2016 

wordt de doelstelling op 25 miljoen euro gelegd. 

De minister kondigt aan dat de lijst met de verkochte gebouwen aan de commissie zal worden ter 

beschikking gesteld. 

 

 

 

 

 


