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WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 

 
1. Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en 

van artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, nrs. 1538/13 tot 16. 
 

Dit wetsontwerp strekt ertoe een aantal problemen te verhelpen met betrekking tot 
de mede-eigendom. Om te vermijden dat brieven niet bij de syndicus aankomen 
kiest de vereniging van mede-eigenaars voortaan haar woonplaats in de 
woonplaats of het kantoor van de syndicus. 
De kosten van de oproeping voor de algemene vergadering worden gedragen door 
de vereniging van mede-eigenaars. De lasthebber mag enkel de eerste drie 
aanvaarde volmachten gebruiken. Ten slotte wordt de termijn waarover de 
syndicus beschikt om de nodige stappen te ondernemen om bewarend of 
uitvoerend beslag te leggen in handen van de notaris, verlengd. 

 
Het wetsontwerp nr. 1538 wordt aangenomen met 109 stemmen en 29 onthoudingen 

 
 
2. Wetsvoorstel (de heren Raf Terwingen en Alain Mathot, mevr. Carina Van Cauter, de 

heren Stefaan Van Hecke en Josy Arens, mevr. Marie-Christine Marghem, de heren Dirk 
Van der Maelen, Georges Gilkinet, Carl Devlies en Jenne De Potter) tot instelling van het 
“una via”-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot 
verhoging van de fiscale penale boetes, nrs. 1973/1 tot 6. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe eenheid te brengen in de wijze waarop de overheid 
fiscale overtredingen bestraft. Er komt een overleg tussen de fiscale administraties 
en het gerecht om de aanpak van fiscale fraude te coördineren op basis van het 
“una via”-principe. 
Hierbij wordt uitgegaan van het subsidiariteitsprincipe en het “non bis in idem”-
principe: de fiscale administraties zullen in elk concreet dossier de fraude ofwel zelf 
aanpakken en beboeten, ofwel enkel de fiscale schuld vaststellen waarna de straf 
via de strafrechtelijke weg opgelegd wordt. 
Om een groter ontradend effect te hebben, verhoogt dit voorstel tevens de fiscale 
penale boetes, en gelden voortaan de opdecimes op de strafrechtelijke geldboetes 
ook voor fiscale misdrijven. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1973 wordt aangenomen met 98 stemmen tegen 27 en 13 onthoudingen 

 


