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GEBRUIK DER TALEN IN WETGEVINGSZAKEN 
BEKRACHTIGING, AFKONDIGING EN INWERKINGTREDING VAN WETTEN 

 
Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, 

bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen
1
 

 
Artikel 1 

 
De wetten worden in het Nederlands en in het Frans gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en 

bekendgemaakt. 
 
De Centrale Dienst voor Duitse vertaling van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat 

in voor de vertaling van de wetten in de Duitse taal. Op voorstel van die Centrale Dienst en na advies van 
de Regering van de Duitstalige Gemeenschap stelt de minister van Justitie om de drie maanden de lijst 
vast van de wetten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat ze hebben 
voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor 
het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt 
de genoemde Centrale Dienst de regels van rechtsterminologie in acht zoals die zijn vastgesteld voor het 
Duits. 

 
De Duitse vertaling van de wetten wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen een 

redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans.
 

 
Art. 2 

 
Wetsontwerpen uitgaande van de regering worden bij de Kamers ingediend in beide talen. 
 
Voorstellen uitgaande van de leden der Kamers worden ingediend in de taal door de voorstellers 

gekozen en worden eventueel door de zorg van het bureau vertaald. 
 
Hetzelfde geldt voor de amendementen die in de loop van de besprekingen worden ingediend. 
 
De Kamers bepalen bij reglement de maatregelen die zij dienstig oordelen om, elk wat haar betreft, de 

uitvoering van dit artikel te verzekeren. 
 

Art. 3 
 

§ 1. De bekrachtiging en de afkondiging van de wetten, aangenomen overeenkomstig artikel 74 van de 
Grondwet, geschieden op de volgende wijze: 

 
FILIP, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: 
(Wet) 
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch 

Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
 
PHILIPPE, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 
(Loi) 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le 

Moniteur belge. 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 21 juli 1963. 
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§ 2. De bekrachtiging en afkondiging van de wetten, aangenomen overeenkomstig de artikelen 77 en 

78 van de Grondwet, geschieden op de volgende wijze: 
 
FILIP, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: 
(Wet) 
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch 

Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
 
PHILIPPE, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 
(Loi) 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le 

Moniteur belge. 
 

Art. 4 
 
De wetten worden na hun afkondiging in het Belgisch Staatsblad opgenomen, de Nederlandse tekst en 

de Franse tekst tegenover elkander. 
 
Ze zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij de wet een 

andere termijn heeft bepaald. 
 

Art. 5 
(opgeheven) 

 
Art. 6 

 
Koninklijke en ministeriële besluiten zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun 

bekendmaking, tenzij zij een andere termijn bepalen. 
 
De besluiten worden verbindend zodra daarvan aan belanghebbenden kennis is gegeven of vanaf de 

bekendmaking, als deze voorafgaat. 
 

Art. 7 
 
Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst worden opgelost naar de wil van de 

wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur 
wordt gegeven boven de andere. 

 
Art. 8 

 
Is er aanleiding tot bekendmaking van een verdrag waarbij België partij is, dan wordt dat verdrag in 

een oorspronkelijke tekst in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt met de Nederlandse of Franse 
vertaling. 

 
Bestaat er geen oorspronkelijke tekst in het Nederlands of in het Frans, dan wordt de vertaling in beide 

talen insgelijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
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Art. 9 
 
Opgeheven worden: 
 
1° De wet van 18 april 1898, betreffende het gebruik der Vlaamse taal in de officiële bekendmakingen, 

gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 3 augustus 1924 en bij de wet van 19 juli 1951; 
 
2° De wet van 19 juli 1951 betreffende de bekrachtiging en de afkondiging van de wetten. 

 


