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PUBLICATIEPROCEDURE IN HET BELGISCH STAATSBLAD 

 
Programmawet (I) van 24 december 2002 (artikel 472 tot 477)1 

 
HOOFDSTUK V – Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad 

 
Art. 472 

 
Het Belgisch Staatsblad is een officiële publicatie uitgegeven door het Bestuur van het Belgisch 

Staatsblad, die alle teksten waarvoor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad wordt bevolen, 
verzamelt. 

 

Art. 473 
 

De te publiceren teksten worden gegroepeerd in uitgaven. Elke uitgave heeft een datum en een 

oplopend volgnummer. Meerdere uitgaven per publicatiedatum zijn mogelijk. Het eerste nummer 

van het Belgisch Staatsblad van elke jaargang draagt het volgnummer 1. 
 
Het Belgisch Staatsblad heeft een doorlopende paginering die begint met bladzijde 1 op het eer-

ste nummer van elke jaargang. 

 

Elke uitgave vermeldt uitdrukkelijk de naam en de functie van de voor het Bestuur van het Bel-

gisch Staatsblad verantwoordelijke ambtenaar en de plaats van publicatie. 
 

Art. 474 

 

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door het Bestuur van het Belgisch Staatsblad ge-
beurt in vier exemplaren die op papier gedrukt worden. 

 

Eén exemplaar wordt gedeponeerd in uitvoering van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het 

wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, één exemplaar wordt in bewaring gegeven 
bij de minister van Justitie als bewaarder van ’s Lands zegel, één exemplaar wordt toegezonden aan 

het Algemeen Rijksarchief en één exemplaar ligt ter inzage bij het Bestuur van het Belgisch Staats-
blad. 

 
Eén exemplaar wordt bewaard op elektronische wijze. De Koning bepaalt de modaliteiten van de 

bewaring op elektronische wijze. Hij kan de elektronische bronbestanden van de in het eerste lid 
bedoelde exemplaren, of één van die bestanden, conform verklaren aan een op elektronische wijze 

bewaard exemplaar in de zin van dit lid. 
 
In geval van betwisting omtrent de juistheid van een vermelding in het Belgisch Staatsblad mag 

het exemplaar dat in bewaring wordt gegeven bij de minister van Justitie als bewaarder van ’s Lands 

zegel in geen geval worden onttrokken aan die bewaring. Ingeval op verzoek van een rechtscollege 

een deel van het Belgisch Staatsblad moet worden overgelegd, wordt een door de minister van Jus-
titie voor eensluidend verklaard afschrift van de relevante passage(s) afgegeven.  

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. 
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Art. 475 

 
Elke andere terbeschikkingstelling van het publiek gebeurt via de internetsite van het Bestuur 

van het Belgisch Staatsblad. 
 

De op deze internetsite ter beschikking gestelde publicaties zijn de exacte reproducties in elek-
tronisch formaat van de in artikel 474 vermelde exemplaren op papier. 

 
Art. 475bis 

 
Iedere burger kan bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, door middel van een gratis telefo-

nische hulpdienst, een afschrift van de in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte akten en docu-

menten verkrijgen tegen kostprijs. Deze dienst is eveneens belast met het leveren van een hulp-
dienst aan de burgers bij het zoeken naar documenten. 

 

Art. 475ter 

 
Bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden andere begeleidende 

maatregelen genomen met het oog op een zo ruim mogelijke verspreiding van en toegang tot de in 
het Belgisch Staatsblad opgenomen informatie. 

 

Art. 476 

 
De datum waarop, overeenkomstig artikel 475, de terbeschikkingstelling via de internetsite van 

het Bestuur van het Belgisch Staatsblad gebeurt is gelijk aan de datum die vermeld wordt op de 

gepubliceerde uitgave overeenkomstig de bepalingen van artikel 473. 

 
Voor de in artikel 474 vermelde exemplaren gedeponeerd en in bewaring worden gegeven, wordt 

daarop de datum waarop de terbeschikkingstelling via de internetsite van het Bestuur van het Bel-

gisch Staatsblad gebeurt alsmede de naam, de functie en de handtekening van de door de minister 

van Justitie aangewezen leidend ambtenaar van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad of zijn ver-
vanger aangebracht. 

 
Art. 477 

 
Voor het gebruik van de overeenkomstig artikel 475 via de internetsite van het Bestuur van het 

Belgisch Staatsblad ter beschikking gestelde elektronische bestanden is geen enkele vergoeding 
verschuldigd, noch voor de consultatie, noch voor verdere verwerking. 

 
De bestanden mogen vrij gebruikt worden, zowel voor persoonlijk als voor commercieel gebruik. 

 


