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SYNTHESE BELEIDSNOTA’S 2017-2018 

 

JUSTITIE 

SD4 MODERNISERING BURGERLIJK RECHT 

Inzake burgerlijk recht is de rode lijn van minister Geens gedurende de volledige legislatuur dat 

belangrijke delen verouderd en onoverzichtelijk zijn geworden. Heel wat bepalingen van het 

Burgerlijk Wetboek zijn sinds 1804 niet meer gewijzigd, en dus ook niet meer aangepast aan de 

ontwikkelingen in de rechtspraak. Bovendien moet men rekening houden met de technologische 

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

aansprakelijkheidsrecht). 

Daarom 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.  

De hervorming moet voor minister Geens 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. 

De contracten die niet onder de 6 prioritaire rechtstakken vallen, zullen in een tweede hervorming 

aangepakt worden. 

In zijn beleidsnota kondigt minister Geens aan dat de werkgroepen reeds ver gevorderd zijn in hun 

werkzaamheden. Teneinde de inspraak van de burger te garanderen zal een publieke consultatie 

worden georganiseerd rond de hervorming van het burgerlijk recht. Daartoe zal er een link op de 

website van de FOD justitie naar de teksten worden geplaatst en krijgt de burger minstens een 

maand de tijd om hierop te reageren. Op basis van deze reacties zal de betrokken werkgroep 

onderzoeken of er zich een bijsturing van de teksten opdringt. 
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Voor het bewijsrecht, het verbintenissenrecht en het zakenrecht zal deze publieke consultatie 

plaatsvinden vóór het einde van het jaar. De andere teksten zullen in het voorjaar van 2018 

onderworpen worden aan een publieke consultatie. De teksten zullen vervolgens in de loop van 2018 

worden voorgelegd aan de regering. 

SD4 FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 

De samenleving is de afgelopen 200 jaar grondig geëvolueerd op meerdere vlakken. Deze evoluties 

maken volgens minister Geens wetgevende initiatieven noodzakelijk om werk te maken van een 

modernisering van het familierecht en een hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Het 

erfrecht werd reeds gemoderniseerd via de wet van 31 juli 2017 die in werking zal treden op 1 

september 2018. 

 Hervorming van het familiaal vermogensrecht 

Na de hervorming van het erfrecht heeft de aangeduide Werkgroep zich gebogen over de 

hervorming van het relatievermogensrecht. Een voorstel tot hervorming van het 

huwelijksvermogensrecht zal nog in het najaar van 2017 worden voorgelegd aan de regering. 

Daarnaast gaat er bijzondere aandacht uit naar een duidelijk kader voor de vermogensrechten en de 

verbintenissen van ongehuwde koppels. De nadruk komt daarbij in eerste instantie te liggen op een 

goede informatieverstrekking en op een duidelijk evenwicht tussen de rechten en plichten van 

samenwonenden. 

In de beleidsnota lezen we dat bij de hervorming van het familiaal vermogensrecht zal worden 

gekeken naar de nauwe samenhang van het vraagstuk van het erfrecht van respectievelijk de 

langstlevende echtgenoot of langstlevende wettelijk samenwonende met het 

huwelijksvermogensrecht alsook het relatievermogensrecht van ongehuwde koppels. Dit kan o.m. bij 

huurkwesties van belang zijn. 

 Huur na overlijden 

In 2017 werd onderzocht welke maatregelen het meest passend zijn om de terugvordering te 

versnellen van een goed door de verhuurder in geval van het overlijden van een huurder. Na overleg 

met alle betrokken actoren, is men echter tot de conclusie moeten komen dat de federale 

bevoegdheid in deze materie zeer beperkt is. Met de zesde staatshervorming is de woninghuur 

immers een gewestelijke bevoegdheid geworden. Daarom heeft het kabinet van minister Geens 

ervoor geopteerd om de bevoegde gewestelijke instanties uit te nodigen voor een overleg. Tijdens 

deze vergadering werden de gewestelijke instanties op de problematiek gewezen.  

Bijkomend wordt overwogen om artikel 1742 van het Burgerlijk Wetboek (gemeen huurrecht) aan te 

passen zodat het overlijden van een huurder zonder erfgenamen de huur zou beëindigen. Deze 

bepaling blijft immers gelden voor alle materies die buiten de deelstatelijke bevoegdheid vallen 

(‘huur van een goed dat niet voor bewoning bestemd is’) en als gemeen recht bij gebrek aan een 

deelstatelijke regeling. 
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 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 uit de verschillende actoren uit de sector. Deze werkgroep 

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

vervolledigen en heeft haar beleidsaanbevelingen op 7 maart 2017 bekendgemaakt. 

De aanbevelingen werden ondertussen omgezet in regelgevende teksten, die deel uitmaken van een 

ruimer wetsontwerp rond burgerlijk recht. Er werd een voorstel toegevoegd dat mede-eigenaars de 

mogelijkheid geeft om soepeler toegang te krijgen tot moderne energie- en communicatiemiddelen 

(bv. kabels voor snel internet, laadpunten voor elektrische wagens). Het doel is de mede-eigenaars 

het wettelijk recht te bieden deze infrastructuur aan te leggen. Het wetsontwerp werd goedgekeurd 

door de regering op 20 juli van dit jaar en zal weldra worden ingediend in het parlement. 

 

FINANCIËN EN FISCALE FRAUDEBESTRIJDING 

SD6 HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 

De hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018 staat in de steigers. Deze historische 

hervorming is volgens minister Van Overtveldt een noodzakelijke ingreep, gegeven de internationale 

tendensen inzake vennootschapsbelasting. Met de hervorming wordt gestreefd naar meer 

transparantie, het inperken van nichefiscaliteit en meer fiscale rechtvaardigheid voor de vele kleine- 

en middelgrote ondernemingen. 

Het vennootschapsbelastingtarief zal dalen van 33% naar 25% tegen 2020. De KMO’s zullen versneld 

genieten van een grotere verlaging van het tarief. Vanaf 2018 zal er al een verlaagd tarief van 20% 

gelden voor de belastbare grondslag tot 100.000€. 

De crisisbijdrage, die voor de personenbelasting reeds in 2000 werd afgevoerd, zal nu ook gefaseerd 

afgeschaft worden voor de vennootschapsbelasting. In 2018 daalt deze van 3 naar 2%, om dan 

volledig te verdwijnen in 2020. 

SD8 VEREENVOUDIGING EN HARMONISERING 

 Initiatieven btw-regelgeving 

Voor minister Van Overtveldt is de administratieve vereenvoudiging inzake btw een belangrijke pijler 

van het fiscaal beleid. In 2018 zullen daartoe verdere initiatieven genomen worden. Als stimulans 

voor de logistieke sector zullen zo bijvoorbeeld de btw-regels voor de verhuur van een opslagruimte 

met een bijhorende kantoorruimte worden versoepeld. 
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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 

CONSUMENTENBESCHERMING 

Ook het komende jaar zullen diverse initiatieven worden genomen om de bescherming van de 

consument te vergroten. Één domein daarin is de bescherming van de financiële consument. Naar 

aanleiding van de terroristische aanslagen wordt de verzekeringswetgeving geëvalueerd. Ook de wet 

inzake verzekeringsplicht voor brand en ontploffingen is volgens minister Peeters aan herziening toe. 

De lijst van inrichtingen de criteria voor de verzekeringsplicht zullen worden herzien. De minister wil 

ook een adequater controlemechanisme uitwerken. 

In de beleidsnota staat dat overmatige schuldenlast een reëel probleem is en blijft. De Centrale voor 

het Krediet aan Particulieren zal worden versterkt, zodat de gegevens beter de werkelijke toestand 

van de kandidaat-kredietnemer weerspiegelen. De vooropgestelde optimalisatie van het CKP houdt 

onder andere in: de toegang van gerechtsdeurwaarders tot het CKP, de verhoging van de 

minimumdrempel van de melding van wanbetaling (van 25 naar 50 euro) en verschillende technische 

verbeteringen. Daarnaast wordt onderzocht hoe men de CKP kan uitbreiden met andere schulden. 

De KB’s bij de oude Wet Marktpraktijken blijven dit jaar onvermeld in de beleidsnota. Er is dus 

bijvoorbeeld geen specifieke aandacht voor het KB Freya. 

EFFICIËNTE OVERHEID 

De meerderheid wil verder de opdrachten van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de 

kwaliteit van haar gegevens en het gebruik ervan versterken. De eerste prioriteit wordt gegeven aan 

het ontlasten van de griffies van de rechtbank van koophandel, door de afbouw van hun taken met 

betrekking tot het neerleggen van (onderhandse en authentieke) aktes van vennootschappen en 

rechtspersonen. Deze taken zullen overgeheveld worden naar de notarissen en 

ondernemingsloketten en zullen op een digitale manier uitgevoerd worden. De ondernemer zal zelf 

ook bepaalde aanpassingen digitaal kunnen doen. Voor de neerlegging van documenten opgesteld 

door de rechtbanken (o.a. inzake geschillen met betrekking tot faillissementen en gerechtelijke 

reorganisatie) zal de betrokken rechtbank met dito griffie zijn rol blijven vervullen. 
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ECONOMISCHE INSPECTIE 

Een wetsontwerp is voorbereid om het voor de economische inspectiediensten mogelijk te maken te 

werken met het elektronisch proces-verbaal. Minister Peeters wenst dit ontwerp op korte termijn op 

de Ministerraad te brengen. 

In 2018 zal de Economische Inspectie 11 extra mensen kunnen aanwerven.  Ter vergelijking, de 

Inspectie heeft op vandaag zo’n 220 medewerkers. 

 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 

BLOCKCHAIN 

In zijn beleidsnota stelt staatssecretaris Francken vast dat de Blockchain-technologie het afgelopen 

jaar volop in de belangstelling kwam. Deze technologie gebruikt zogenaamde “knooppunten” op het 

internet om transacties zonder tussenkomst van een derde partij uit te voeren. Transparantie, 

zekerheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. De opkomst van 

blockchain is volgens kenners even ingrijpend als de opkomst van het internet en opent mogelijks het 

perspectief om een hoop administratieve beslommeringen te laten verdwijnen. Wereldwijd wordt er 

volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden die blockchain biedt. Staatssecretaris Francken heeft 

DAV dan ook gelast om blockchaintoepassingen tot vereenvoudiging van de overheidswerking in 

binnen- en buitenland op te volgen en om voorstellen tot aanwending uit te werken. 

KMO-VEREENVOUDIGINGSPLAN 

Het federaal actieplan Administratieve Vereenvoudiging voorziet in 50 nieuwe maatregelen om de 

administratieve rompslomp voor KMO’s te verminderen zoals onder meer de oprichting van een 

“online platform voor aanbestedingen”, een vereenvoudiging voor het exporteren van voeding en 

een digitale toegang tot het kadaster voor notarissen, vastgoedmakelaars en de creatie van een 

uniek dossier voor elke zelfstandige bij de RSVZ. 

De DAV is door de ministerraad belast met de opmaak van een halfjaarlijks verslag over de voortgang 

van het plan op basis van de informatie die de overheidsdiensten en beleidscellen hun bezorgen. 

 

KMO & MIDDENSTAND 

Minister Ducarme herbevestigt in zijn beleidsnota het engagement van zijn voorganger om het 

wettelijk kader voor de beoefening van vrije beroepen te regelmatig te evalueren en te actualiseren. 

Er zijn initiatieven lopende voor tal van beroepsgroepen. 
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De erkende beroepsorganisaties van de landmeters-experten hebben op 18 mei 2017 een akkoord 

ondertekend met het oog op de oprichting van een beroepsorde. De gesprekken worden voortgezet 

met de sector en binnen de regering om vooruitgang te kunnen boeken in de oprichting van een orde 

van landmeters-experten. 

De beleidsnota maakt ook melding van het initiatief ter modernisering van de 

Vastgoedmakelaarswet. België telt 10 000 erkende vastgoedmakelaars, bemiddelaars, syndici en 

rentmeesters. Het gaat om beroepen die volgens minister Ducarme des te belangrijker zijn omdat er 

in België meer dan 180.000 gebouwen zijn met meerdere appartementen en ongeveer 1.200.000 

woningen. 

Uitgangspunt is dat de vastgoedmakelaars zich de voorbije jaren ontegenzeglijk verder hebben 

geprofessionaliseerd maar dat toch nog een reeks aanpassingen kunnen worden aangebracht aan 

hun beroep. De beleidsnota verwijst naar het wetsontwerp dat afgelopen zomer door de Regering 

werd goedgekeurd en ondertussen bij het Parlement wordt besproken. Dit wetsontwerp wil met 

name meer actiemiddelen bieden aan de klagers en het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars en 

meer transparantie voorzien in de tuchtprocedure. Zij voorziet ook de invoering van derdenrekening 

in de wet.  

Er is in 2018 een nationale informatiecampagne voorzien rond de inwerkingtreding van de 

wijzigingen, na afloop van het parlementair parcours. 

Minister Ducarme denkt ook na, samen met de sector van de verzekeraars, over de creatie van een 

wettelijk register van de verzekeringscontracten met betrekking tot de tienjarige burgerlijke 

aansprakelijkheid dat gevoed zou worden door de verzekeringsmaatschappijen. In aanvulling daarop 

zal een tweede wetsontwerp worden neergelegd bij de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het 

einde van het jaar om de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de intellectuele 

dienstverleners in de bouwsector te veralgemenen. 

Op ongeveer dertig jaar tijd is het aantal nieuwe intellectuele beroepen in de bouwsector sterk 

gestegen (studiebureaus, ingenieurs, project managers, quantity surveyors, auditors, certificatoren…) 

die aan de zijde van de architect handelen, maar zonder verzekeringsverplichting. Met het oog op 

een gelijke behandeling en op de bescherming van de consument, zal de verplichte burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering worden veralgemeend. 

 

WERK 

WELZIJN OP HET WERK 

 Blootstelling aan asbest 

Op basis van de resultaten van een onderzoek door de administratie en de inspectie zullen een 

aantal aanpassingen en actualiseringen van het regelgevend kader rond bescherming van 

werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest aan de sociale partners worden 
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voorgelegd. Deze aanpassingen beogen onder meer de verbetering van de kwaliteit van de 

asbestinventaris en een aantal regels voor het gebruik van nieuwe technieken. 

 Ventilatie 

De regelgeving rond luchtkwaliteit op arbeidsplaatsen werd verstrengd in 2016. Een slechte 

luchtkwaliteit kan immers ziektes en irritaties bij werknemers veroorzaken, evenals 

concentratieverlies. Om de regelgeving goed te implementeren is een overleg met de betrokken 

sectoren lopende over een code van goede praktijken, met praktische richtlijnen voor aannemers en 

werkgevers om de luchtkwaliteit van bestaande en nieuw te bouwen gebouwen beter af te stemmen 

op de wettelijke vereisten. 

 

ENERGIE 

VERZEKEREN VAN EEN BETROUWBARE EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR 

EN ENERGIEPRODUCTEN 

 Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 

Twee werkgroepen (samengesteld uit externe organisaties) werden in 2017 samengesteld: 

 enerzijds om het project van de herstructurering van het AREI te bespreken 

(herstructurering en gedeeltelijke update); 

 anderzijds om het huidige artikel 104 (Voorzorgsmaatregelen tegen brand) van het AREI 

te herzien en indien mogelijk de nieuwe tekst in het ontwerp van de herziening van het 

AREI te integreren; 

Nadat de besprekingen in de werkgroepen zijn beëindigd, zal in de loop van 2018 het ontwerp van de 

herstructurering aan de verschillende wettelijke instanties worden voorgelegd (notificatie aan de 

Europese Commissie in het kader van de richtlijn 2015/1535/EU, Vast Elektrotechnisch Comité, Hoge 

Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, Hoge Raad voor de Beveiliging tegen brand en 

Ontploffing en de Raad van State). Het gestelde doel is een publicatie van de herziening van het AREI 

tegen eind 2018/ begin 2019. 

Parallel hiermee worden een reeks nodige en fundamentele wijzigingen aan het AREI voorbereid. 

Deze worden dan in de AREI opgenomen. 

 5.4 . Reglementering betreffende de binneninstallaties voor aardgas 

Wegens het ontbreken van een specifieke reglementering voor de binneninstallaties voor aardgas zal 

de minister van Energie in de loop van 2018 zorgen voor de oprichting van een werkgroep, die ermee 

wordt belast om een algemeen reglement voor gasinrichtingen (RGIG) op te stellen. Daarbij zal men 

zich baseren op de in de sector bestaande praktijken en ernaar te verwijzen, met als doel de 

openbare veiligheid te garanderen via de veiligheid van de binneninstallaties. 
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De doelstelling is te komen tot een technische en reglementaire coherentie om via de veiligheid van 

de binneninstallaties de openbare veiligheid te kunnen verzekeren, o.a. door het uitvoeren van 

controles bij de verkoop van gebouwen. 

ENERGIE-EFFICIËNTIE 

Verdere discussies omtrent de herziening van de Europese Directieve betreffende de energie-

efficiëntie worden verder opgevolgd en eventuele omzettingen zullen worden uitgevoerd. 

 

PRIVACY 

EUROPESE VERORDENING OVER PRIVACY (GDPR) 

Met de goedkeuring van de algemene Europese Verordening op het vlak van 

persoonsgegevensbescherming enerzijds en een richtlijn voor de uitwisseling en verwerking van 

persoonsgegevens in de strafrechtelijke en politionele sfeer anderzijds, werd de privacywetgeving 

aangepast en gemoderniseerd. Een van de doelstellingen van deze hervorming betreft het versterken 

van de rechten van de burger.  

De Europese verordening zet in op transparantie en accountability. Staatssecretaris De Backer wil die 

lijn doortrekken naar concrete initiatieven zoals een privacypaspoort. Bovendien worden de 

administratieve formaliteiten over heel Europa geharmoniseerd en vereenvoudigd, om compliance 

kosten voor ondernemingen te drukken en de digitale economie een duw in de rug te geven. 

 Hervorming privacycommissie 

Het wetsontwerp tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit is goedgekeurd door de 

Ministerraad en werd ingediend in het Parlement. In dit wetsontwerp wordt een moderne 

gegevensbeschermingsautoriteit gecreëerd met sterke bevoegdheden die in staat is om het gebruik 

van gegevens effectief te controleren. Er wordt een reflectieraad opgericht die representatief moet 

zijn voor de gehele maatschappij. 

De bevoegdheden en taken van de gegevensbeschermingsautoriteit kunnen worden samengevoegd 

in vier categorieën, met volgende volgorde van prioriteit: 

1) Verstrekken van informatie en advies aan particulieren, verwerkingsverantwoordelijken (en hun 

onderaannemers) en beleidsmakers om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven of te 

doen naleven. De moderne gegevensbeschermingsautoriteit zal een kenniscentrum uitbouwen met 

een toekomstgerichte privacy visie en expertise die voeling heeft en houdt met het terrein. 

2) Begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken (en hun onderaannemers) door preventieve 

instrumenten voorzien door de Europese Verordening maximaal te benutten zoals met de 

ontwikkeling en naleving van gedragscodes, de regels omtrent privacy impact assessments (PIA) en 

certificering, en het inschakelen van een data protection officer. 
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3) Controle van de verwerkingsverantwoordelijken (en hun onderaannemers) door een daarvoor 

specifiek opgeleide inspectiedienst. 

4) De sanctiebevoegdheid zal fungeren als stok achter de deur. Het betreft een breed spectrum – 

variërend van waarschuwingen tot geldboetes – dat toelaat geval per geval te oordelen en 

naargelang de ernst van de situatie een evenwichtige en proportionele behandeling te voorzien. 

 Guidelines ondernemingen 

Het vernieuwd en geharmoniseerd Europees privacykader is volgens staatssecretaris De Backer een 

opportuniteit voor de bedrijven en overheidsdiensten om zich te bezinnen over hoe ze data 

bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan. In tegenstelling tot de 

richtlijn van 95 stelt de Verordening nu een aantal positieve normen van hoe de overheid en de 

ondernemingen moeten omgaan met hun gegevens. En elke verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking moet hiervoor zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is de taak van de 

nationale autoriteiten gegevensbescherming om hen hier maximaal in te begeleiden en de nodige 

guidelines uit te werken. 


