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POTPOURRIWETTEN
Potpourri I – B.S. 22 oktober 2015 - 19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk
procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie
Inhoud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Veralgemening principe alleenzetelende rechter
Beperking verplicht advies van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken
Efficiëntere communicatie tussen actoren van justitie
Herwaardering van eerste aanleg
Eenvoudige motivering en gestructureerde conclusies
Nietigheid enkel bij bewezen belangenschade
Verstekvonnissen
Onbetwiste schuldvorderingen
Stimulans gerechtelijke bemiddeling
Beperken van kostprijs en duur van onderzoeksmaatregelen
Verjaringstermijn in strafzaken verlengen
Tijdelijke verplaatsing zetel vrede- en politierechtbanken
Langer werken voor magistraten, referendarissen en parketmagistraten
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)

Potpourri II – B.S. 19 februari 2016 - 5 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het strafrecht en de
strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie
Inhoud:
1. Voorafgaande erkenning van schuld (“guilty plea”) bij straffen onder de 5 jaar
2. Repatriëring van de veroordeelden voor strafeinde
3. Ontlasting Hof van Assissen tvv correctionele rechtbank
4. Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf
5. Inperking nietigheid bij lichte vormgebreken
6. Minder verzet en verstek in strafzaken
7. Uitbreiding bevoegdheden administratief personeel politie: meer focus op kerntaken
politiepersoneel in het veld
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)
* * *

Stand Potpourri-wetten op 1 september 2019 – Eric Beaucourt

Potpourri III – B.S. 13 mei 2016 - 4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen
inzake Justitie
Inhoud:

1. Een betere rechtspositie voor de geïnterneerden via de introductie van de interneringskamers
2. Betekeningen worden elektronisch
3. Efficiënter strafonderzoek door bijkomende bevoegdheden voor het parket- generaal
4. Verplichte opleiding budgetbeheer voor magistraten
5. Aanwerven magistraten wordt vereenvoudigd
6. Elektronische handtekening voor ambtenaren
7. E-mail vervangt de aangetekende zending in interne communicatie
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)

Potpourri IV – B.S. 30 december 2016 - 25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de rechtspositie
van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen
inzake justitie (1)
Inhoud:
1. Toezichtsorganen gevangeniswezen naar parlement
2. Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen
3. Afscherming identiteit politiemensen
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)

Potpourri V – B.S. 24 juli 2017 - 6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering,
informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk
procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1)

Stand Potpourri-wetten op 1 september 2019 – Eric Beaucourt

Inhoud:
1. Verbetering van de grensoverschrijdende procedures bij kinderontvoeringen naar het buitenland
2. Uitbereiding binnenlandse adoptieprocedure en de adoptie na kafala
3. Erfkeuze enkel nog voor notaris, oprichting centraal erfregister
4. Videoconferentie bij verlijden akten aankoop woning
5.

Hervorming gerechtelijke stage

6. Aanpassingen vredegerechten en politierechtbanken
7. Zittingen op verplaatsing
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)
Potpourri VI – B.S. 30 mei 2018 - 25 MEI 2018. - Wet tot vermindering en herverdeling van de
werklast binnen de rechterlijke orde (1)

Inhoud:
1. Hervorming herzieningsprocedure in strafzaken
2. Europees aanhoudingsbevel tegen minderjarigen
3. Wettelijke basis voor de oprichting van transitiehuizen
Nota opgesteld door OVB
Toelichting ww.ordeexpress.be
Concordantietabel
Parlementaire vraag
Wet en voorbereidende werkzaamheden met bladwijzers (pdf)

Potpourri VII— B.S. 27 juli 2019—wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en
diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet
van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en
tot wijziging van diverse bepalingen ter zake
Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Ruimere bevoegdheid van de vrederechter voor zaken tot € 5000
Vereenvoudiging procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming
Geen afschriften meer van registers van burgerlijke stand afgeleverd door griffies
Elektronische ondertekening en verzending van vonnissen binnen 5 dagen na uitspraak

Stand Potpourri-wetten op 1 september 2019 – Eric Beaucourt

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB
Wet en voorbereidende werkzaamheden (pdf)
Potpourri VIII – B.S.02/07/2019 - Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake
burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing

Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Oprichting centrale Databank Akten van de Burgerlijke Stand
Vereenvoudiging procedure tot verandering van naam en voornaam
Flexibilisering beheer mede-eigendom van gebouwen
Stimulering alternatieve vormen van geschillenbeslechting
Wet en voorbereidende werkzaamheden (pdf)

Potpourri IX – B.S. 31/12/2018 - Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen
betreffende Justitie

Inhoud:
1. Vereenvoudiging van de wetgeving inzake de bewindvoering
2. Meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsbijdragen voor kinderen
Parlementaire fiche met overzicht van voorbereidende werkzaamheden
Wetgevingsdossier opgesteld door OVB

Potpourri X – B.S. – 24/05/2019 - Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken
en inzake erediensten en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en
van het Sociaal Strafwetboek en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de
euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Uitbreiding terroristische misdrijven
Opsporingsmethoden voor voortvluchtigen
Verhoogde strafmaten voor spilfiguren in terroristische organisaties
Uitbreiding van de medewerkingsplicht van de financiële sector
Nota wet diverse bepalingen opgesteld door OVB
Omzendbrief College procureurs-generaal
Parlementaire fiche met overzicht van voorbereidende werkzaamheden

Stand Potpourri-wetten op 1 september 2019 – Eric Beaucourt

Potpourri XI- B.S. 19/06/2013 - Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake
informatisering van Justitie en tot modernisering van het statuut van rechters in
ondernemingszaken en inzake de Notariële Aktebank

Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Wettelijke basis Sidis Suite
Modernisering collectieve schuldenregeling
Voorwaardenregister voor de opvolging van zij die onder voorwaarden in vrijheid zijn gesteld
Betere informatiedoorstroming tussen de federale staat en de justitiehuizen via het Elektronisch
Justitieel opvolgingsdossier

Parlementaire fiche met overzicht van voorbereidende werkzaamheden

***********

Potpourri à la carte Trefwoordenregister wetgevingsdossiers Potpourri I t.e.m. V – opgesteld door
OVB
Volledig overzicht per trefwoord van de verschillende onderwerpen behandeld in de potpourri
wetten, met onmiddellijke verwijzing naar de pagina in de wet.
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