Raadplegen Belgische wet- en
regelgeving door buitenlandse
bestuursorganen
Algemeen

Het Belgisch Staatblad

In deze folder wordt een overzicht
gegeven van enkele nuttige
databanken/websites die gebruikt
kunnen worden om wetgeving van
de Belgische federale overheid en
de deelstaten te raadplegen. Eerst
wordt een overzicht gegeven van
enkele databanken die zowel
wetgeving en besluiten van de
federale overheid als van de
deelstaten bevatten. Vervolgens
worden ook enkele databases voor
wetgeving in de deelstaten
toegelicht.

De website van het Belgische
Staatsblad bevat de digitale versie
van de officiële publicaties van
zowel de federale overheid als van
de gemeenschappen en gewesten.
Het Belgisch Staatsblad publiceert
nieuwe wetten en decreten maar de
statuten van rechtspersonen
worden ook in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.

Databases met federale en
deelstatelijke wetgeving
Juridat/Justel
Juridat is een databank die ter
beschikking gesteld wordt door de
Federale Overheidsdienst Justitie en
bevat de geconsolideerde Belgische
wetgeving. Deze databank wordt
regelmatig aangevuld en aangepast
op basis van actuele
ontwikkelingen. In de praktijk kan
sprake zijn van een kleine
achterstand maar het voordeel is
dat het om de geconsolideerde
versie gaat waardoor het
bruikbaarder is voor het opzoeken
van wetgeving dan bijvoorbeeld het
Belgisch Staatsblad.

Lex.be
Lex is een zoekmotor die qua
werkwijze vergelijkbaar is met
google. Hiermee kunnen burgers,
ondernemingen en
overheidsinstanties gratis op een
eenvoudige en gebruiksvriendelijke
manier zoeken naar wetgeving en
rechtspraak. De gebruiker dient
daartoe enkel relevante
zoekwoorden in de zoekbalk op te
geven. Een ander voordeel van
lex.be is dat het resultaten van
verschillende databases zoals het
Belgisch Staatsblad, Juridat en
andere databases koppelt.
Belgielex.be
Belgielex is een website die voorziet
in hyperlinks naar databanken en
gegevens van Belgische overheden
en rechtbanken. De portaalsite
voorziet onder meer hyperlinks naar
documenten die gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad,

documenten van het Grondwettelijk
Hof, het Hof van Cassatie,
wetgevingsbestanden van de
verschillende overheden, etc.
Raad van State
Op de website van de Raad van
State is het mogelijk om te zoeken
naar arresten en adviezen van de
Raad van State. Enerzijds spreekt de
Raad van State als bestuurlijk
rechtscollege zich uit over
gecontesteerde
bestuurshandelingen zoals
besluiten, reglementen en
vergunningen. Anderzijds voorziet
de Raad ook advies over voorstellen
en ontwerpen van wetgevende
regels en de strijdigheid daarvan
met hogere regels zoals de
Grondwet.

Databases met deelstatelijke
wetgeving
Vlaamse Codex
In de Vlaamse Codex kan de
volledige geconsolideerde Vlaamse
regelgeving vanaf 1 januari 1985 tot
vandaag geraadpleegd worden.
Over het algemeen is deze database
sneller up to date dan Juridat maar
de Vlaamse codex is enkel voor
Vlaamse wetgeving.

Arrestendatabank

Gallilex

Deze databank bevat de rechtspraak
die verband houdt met de
handhaving van de regelgeving waar
Vlaanderen voor bevoegd is. De
arresten die raadpleegbaar zijn op
deze site zijn geanonimiseerd

Gallilex biedt een overzicht van het
recht en de regelgeving van de
Franstalige Gemeenschap. Hierbij
kan dus gezocht worden naar
wetsartikels maar ook naar
bijvoorbeeld omzendbrieven. Deze
website is momenteel enkel in het
Frans beschikbaar.

Wetgevingsstukken van het Brussels
parlement
De website van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement bevat een
database met de parlementaire en
wetgevingsstukken van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement en van de
Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
Wallex
Wallex is de juridische databank van
het Waalse Gewest. Het is het
mogelijk via deze databank de
wetgeving, rechtspraak,
bestuurlijke beslissingen en de
bevoegdheden van het Waals
Gewest raad te plegen.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380
E: euriec.rik.limburg@politie.nl
W: www.euriec.eu

