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Overzicht van de wetgevende actualiteit 2021 

 
V. Sautier en S.Thibaut (juristen), Januari 2022 

 
 
 
In dit overzicht 2021 maakt het Observatorium de balans op van het belangrijkste 
wetgevingsnieuws in dit aparte jaar. We hebben de items geselecteerd vanwege hun relevantie 
en hun link met de thema's schulden, krediet en overmatige schuldenlast.  
 

1. De COVID-maatregelen  
 
Om personen en vooral zelfstandigen te helpen die door de gezondheidscrisis werden getroffen, 
werden verschillende maatregelen verlengd of aangepast (het overbruggingsrecht, verlenging 
van de mogelijkheden om betaling van socialezekerheidsbijdragen uit te stellen, verlenging van 
de tijdelijke werkloosheid COVID-19 enz.). Meer informatie over de federale en Waalse 
maatregelen vindt u op de Waalse portaalsite over overmatige schuldenlast.  
 

2. Vereenvoudiging van de gerechtelijke reorganisatieprocedure  
 
De gezondheidscrisis heeft voor veel bedrijven ernstige financiële problemen veroorzaakt. Om 
faillissementen te voorkomen, werd bij wet van 21 maart 2021 een reeks maatregelen genomen 
om de toegang tot gerechtelijke reorganisatie te vereenvoudigen. Deze maatregelen zijn tot 16 
juli 2022 verlengd. Meer uitleg over deze maatregelen vindt u in het artikel 'Procedure van 
gerechtelijke reorganisatie 'COVID-versie', een echte doorbraak?'  
 

3. Informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling 
 
De informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling loopt duidelijk niet van 
een leien dakje.  
 
Zoals bepaald in de wet inzake de informatisering van Justitie1, wordt de procedure aangepast 
omwille van de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen.2 Via dit 
register zullen heel wat kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen gebeuren.3  
 
De inwerkingtreding was aanvankelijk voor 1 januari 2020 gepland. Nadat die een eerste keer 
tot 1 januari 2021 was uitgesteld, werd ze nogmaals uitgesteld tot 1 januari 2022.4  
 

 
1 Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en 
inzake de notariële aktebank - Titel 5: Informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling (B.S. 19/06/2019, p. 62001) 
2 Artikel 1675/20 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 
3 Artikel 1675/20 van het Gerechtelijk Wetboek: "Geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de 
procedures van collectieve schuldenregeling." 
4 Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 (1) (B.S. 24/12/2020, p. 93772) 
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4. Compendium 2021 Juridische tweedelijnsbijstand  
 
Versie 2021 van het Compendium juridische tweedelijnsbijstand is gepubliceerd. U kunt het 
via deze link inkijken.  
 

5. Gezinsbijslagen: afzien van de terugvordering (met terugwerkende kracht tot  
01/01/2019) 

 
Tenzij er sprake is van frauduleuze informatie, kunnen kinderbijslagfondsen afzien van de 
terugvordering van de hen verschuldigde bedragen:  

1. na een solvabiliteitsonderzoek, wanneer deze terugvorderingen de reeds precaire 
financiële situatie van de schuldenaar nog kunnen verergeren;  

2. in geval van een collectieve schuldenregeling.  
 
Besluit van 12/11/2020 van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 95, eerste lid, van het 
decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen (art. 8 
- BS van 18/11/2020)  
 

6. Faillissement en kwijtschelding: publicatie van het arrest van het Grondwettelijk 
Hof 

 
Op 21 oktober 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel XX.173, §2, van het WER. Ter 
herinnering: dit artikel bepaalde dat de gefailleerde zijn verzoek tot kwijtschelding van zijn 
schulden binnen een termijn van 3 maanden vanaf de bekendmaking van het 
faillissementsvonnis moest indienen. Dit arrest werd op 13 december 2021 in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd. Het is dus mogelijk om tot 12 juni 2022 een verzoek in te dienen tot 
herroeping van een besluit dat kwijtschelding weigerde wegens overschrijding van de termijn.  
 

7. Justonweb: één platform om verkeers- en strafrechtelijke boetes te betalen  
 
Sinds 28 oktober 2021 is er één platform beschikbaar waarop burgers en bedrijven voortaan 
hun verschuldigde verkeers- en/of de strafrechtelijke boetes kunnen beheren en betalen.  
 
Justonweb (https://justonweb.be/fines/) geeft toegang tot de verschillende functies die al op de 
oude platforms bestonden5: het beheren, betalen en betwisten van verkeersboetes, de 
mogelijkheid voor bedrijven om de identiteit van de bestuurder van het voertuig op het moment 
van de overtreding door te geven en om werknemers de boetes in naam van de onderneming te 
laten betalen.  
 

8. Ingebruikname van het Centraal register van bescherming van de personen 
 
De website van het Centraal Register voor de bescherming van personen is sinds 1 juni 2021 
operationeel (u kunt een kijkje nemen door op deze link te klikken: Rechterlijke bescherming).  
 
Ter herinnering: dit register vormt de hoeksteen van de vereenvoudiging en automatisering van 
de procedure met betrekking tot de rechterlijke bescherming.  
 

 
5 'verkeersboetes.be' voor verkeersboetes en 'uwboete.be' voor strafrechtelijke boetes 
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Voortaan kan elke nieuwe aanvraag tot gerechtelijke bescherming (bewindvoering over 
goederen en/of persoon) online worden ingediend via het Register. U hoeft zich enkel aan te 
melden met een digitale sleutel (Itsme, eID-kaart) en een geldig e-mailadres.  
 
Bij problemen kunt u de hulp van de griffie van een vredegerecht inroepen om de aanvraag in 
te vullen.  
 
Dit platform laat ook toe om lopende procedures te beheren, te volgen en te behandelen en biedt 
de betrokken personen (advocaat, vrederechter, beschermde persoon enz.) ook de mogelijkheid 
om rechtstreeks met elkaar te communiceren.  
 

9. Inwerkingtreding van Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 'Goederen' 
 
Als onderdeel van de algehele hervorming van ons Burgerlijk Wetboek is op 1 september 2021 
Boek 3 getiteld 'Goederen' in werking getreden.  
 
Door de nieuwe nummering van de artikelen telt dit Boek nu acht titels:  

1. Algemene bepalingen: gemeen recht op alle zakelijke rechten 
2. Indeling van goederen: voorwerpen, dieren, lichamelijke en onlichamelijke 

voorwerpen enz.  
3. Eigendomsrecht  
4. Mede-eigendom: toevallige, vrijwillige of gedwongen 
5. Burenrelaties: burenhinder, gemene afsluiting, erfdienstbaarheden enz.  
6. Recht van vruchtgebruik  
7. Erfpachtrecht  
8. Opstalrecht 


