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1. Wat is  « Chrono  » ?

1.1. Definitie

De databank « Chrono » is de referentie-databank voor de Belgische wetgeving.
De databank bevat in hoofdzaak :
- alle wetgevende akten (wetten, decreten, ordonnanties) met uitzondering van de wetten tot

naturalisaties,
- de meeste besluiten met algemene draagwijdte,
- de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
- de omzendbrieven met een algemeen karakter,
- de arresten tot schorsing en vernietiging van het Grondwettelijk Hof,
- de arresten tot schorsing en vernietiging van de Raad van State in zake reglementaire

akten.
Worden niet weerhouden :
- de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten buiten de Nationale Arbeidsraad, ook al

zijn ze verbindend verklaard door een koninklijk besluit.

1.2. Stand van de databank

Bijwerking van de databank :
April 1487 tot vandaag.

Volledigheid  :
Volledig voor alle  nog geldende teksten, zij het met verschillende analyseniveaus al naar
gelang de behandelde periode :

Teksten verschenen in het Belgisch Staatsblad vanaf 1 januari 1976 tot vandaag:
Navigatie mogelijk tussen de wijzigende en gewijzigde akten, en tussen de akten die
rechtsgrond en uitvoering inhouden.

Volledig voor alle niet meer geldende teksten vanaf 1 januari 1976 tot vandaag en de teksten
met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten in de Nationale
Arbeidsraad. 

Een link naar de tekst in PDF-formaat zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad, is
beschikbaar voor alle akten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad vanaf 3 juni 1997.
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2. Hoe opstarten ?

Start uw webbrowser op (bijv. Internet Explorer)
en navigeer ofwel naar http://www.raadvst-consetat.be/refLex

U komt terecht op de onthaalpagina van « refLex » waar u de verschillende databanken
terugvindt, waaronder « Chrono ». Navigeer naar de uitleg over de databank « Chrono ».
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of klik op de volgende link op de website van de Raad van State :

Klik op deze knop om te
navigeren naar het zoekscherm
van « Chrono ».



3. Hoe opzoeken ?

Geef uw zoekcriteria op in één of meerdere velden van het zoekscherm en respecteer daarbij
de wijze waarop elk veld moet ingevuld worden.
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Klik op de knop “Formulier wissen” om uw reeds
ingevulde zoekcriteria te verwijderen. U krijgt
terug een blanco formulier om indien gewenst
nieuwe zoekcriteria in te vullen.

Klik op de knop “Resultaten”
om de zoekactie te starten en
de resultatenlijst te bekomen.

Vink het vakje aan als u voor uw resultaten alleen de nog geldige akten wilt zien.

Klik op de knop “Kies” en selecteer in de aangeboden lijst de
aard van de akte die je wenst op te zoeken.

Opzoeking van een exacte datum:
Selecteer de dag, de maand en het jaartal: bijv. 26 mei 2003
Opzoeking van een bepaalde periode:
Selecteer de dag, de maand en het jaartal
Vink het vakje “tot” aan en, ofwel:
• selecteer opnieuw de dag, de maand en het jaartal voor

het einde van der periode
• klik op “Vandaag”, automatisch einde van de periode

Vul enkel het nummer van de akte in wanneer het gaat over
een genummerd koninklijk besluit of een arrest van de Raad
van State. Gebruik geen enkel leesteken. 
Voorbeeld : genummerd koninklijk besluit: 42

arrest van de Raad van State: 42020
Opmerking : om op te zoeken op nummer van een arrest van
het Grondwettelijk Hof , vul het nummer in de rubriek
« Woord(en) van het opschrift » in.

Vul het paginanummer in dat correspondeert met de eerste pagina
van de publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad. 

1. Gebruik niet de taal van de vertalingen,
behalve voor de Duitstalige akten.

2. Vul één of meerdere woorden of
woorddelen in van telkens minstens 3
tekens, rechts afgebroken en gescheiden
door een spatie.

3. Bijv. : juri informatie



Voorbeeld :
Vul in het veld « Opschrift  » de volgende zoekcriteria in  : juri informatie.

U krijgt de volgende resultatenlijst :

Selecteer de « Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij  » door op de grijs geworden referentiezone te
klikken.
U komt vervolgens terecht op de identificatiefiche van deze akte.
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4. Beschrijving van de rubrieken

De databank « Chrono » bevat identificatie- en beschrijvingsgegevens van reglementaire
akten.
De gegevens betreffende die akten zijn opgenomen in verschillende rubrieken die over 3
schermen verdeeld kunnen zijn om de leesbaarheid te vergroten.

1. Het eerste scherm  waar u op terecht gekomen bent, is  de  identificatiefiche .  De
beschrijving van de rubrieken in de identificatiefiche vindt u onder 4.1.

2. Het tweede scherm waar u naartoe kan navigeren, is het analysescherm. Dit scherm bevat
gegevens die opgenomen werden door de analyse van de aanhef en het dispositief van de
betreffende akte. U kan alleen navigeren naar dit scherm als er gegevens aanwezig zijn.
De beschrijving van de rubrieken in het analysescherm vindt u onder 4.2.

3. Het derde scherm waar u naartoe kan navigeren, is het detailscherm. Dit scherm bevat
verdere analysegegevens betreffende bijvoorbeeld een artikel of een onderdeel van de
akte. U kan alleen navigeren naar dit scherm als er gegevens aanwezig  zijn.  De
beschrijving van de rubrieken in het analysescherm vindt u onder 4.3.
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4.1. Identificatiefiche

Het opschrift van de akte verschijnt boven de identificatiefiche.
Deze rubriek bevat het opschrift van de akte zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad.
De datum van de akte alsook de aard van de akte worden volledig weergegeven.
De opschriften van akten van de federale overheid, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en van de Duitstalige gemeenschap zijn opgenomen in het Nederlands en het Frans. De
opschriften van de andere akten zijn enkel opgenomen in hun originele taal.
Wanneer het opschrift van een akte gewijzigd werd, verschijnt het nieuwe opschrift tussen
vierkante haakjes boven de oude versie(s) van het opschrift.
Het opschrift van de akte blijft zichtbaar in het analysescherm en in het detailscherm.

Basisinformatie  : bestaat uit volgende rubrieken : 
Datum van de akte : deze rubriek bevat de datum in het formaat dd/mm/jjjj.
Nummer : deze rubriek bevat het nummer van een genummerde akte en is enkel zichtbaar
indien er effectief een waarde in de databank is ingevoerd.
Aard van de akte : deze rubriek bevat een omschrijving van de aard van de akte. In bijlage
vindt u een lijst met de verschillende soorten akten in het Nederlands en het Frans.

Errata : De datum vermeld in dit veld, is de datum waarop een erratum werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad. Als deze datum na 3 juni 1997 valt, kunt u op de datum klikken om
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zo de tekst zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad te openen, in PDF-formaat. Deze
rubriek is enkel zichtbaar indien er effectief een waarde in de databank is ingevoerd.

Advies van de Raad van State :

Deze rubriek kan de volgende informatie bevatten :
 
• het nummer van het advies of de nummers van de adviezen van de afdeling wetgeving van

de Raad van State; 
• "D” (Dringend), “U” (Urgent), of “U - D” voor de tweetalige akten, wanneer de aanhef

van de akte vermeldt dat dringende noodzakelijkheid is ingeroepen om geen advies te
moeten vragen; 

• “V” (Voorstel), “P” (Proposition), of “P - V” voor de tweetalige akten, wanneer er geen
advies gevraagd werd omdat de akte een wetsvoorstel, een voorstel van decreet of een
voorstel van ordonnantie betreft waarvoor een adviesaanvraag niet verplicht is; 

• “--”, wanneer de aanhef van de akte geen advies vermeldt en ook het Coördinatiebureau
geen advies kan terugvinden dat betrekking heeft op de voorliggende akte; 

• “?”, wanneer de aanhef van de akte melding maakt van een advies dat echter door het
Coördinatiebureau niet kan worden geïdentificeerd; 

• het  adviesnummer  gevolgd  door  een “?”,  wanneer  de aanhef  van  de akte  een
adviesnummer vermeldt en het Coördinatiebureau van oordeel is dat dit advies geen
betrekking heeft op de voorliggende akte; 

• het adviesnummer gevolgd door “pp” (staat voor “pro parte”), wanneer het voor advies
voorgelegde ontwerp geleid heeft tot meer dan één akte zodat het advies enkel gedeeltelijk
de gepubliceerde akte betreft; 

• “Geen advies binnen de gevraagde termijn” gevolgd  door het rolnummer  van de
adviesaanvraag, wanneer een adviesaanvraag ingediend werd maar niet tot een advies
geleid heeft binnen de gevraagde termijn

Wanneer een adviesnummer vermeld wordt, hebt u toegang tot het advies op de volgende
manieren:  

• wanneer het advies een voorontwerp van wet, van decreet of van ordonnantie betreft, kunt
u het advies consulteren in de parlementaire documenten. Als de elektronische versie
beschikbaar is, kunt u het advies consulteren vanuit de databank “Parlement” door te
klikken op de knop “Dit document op de website van de vergadering”; 

• wanneer het advies betrekking heeft op een wetsvoorstel, een voorstel van decreet, een
voorstel van ordonnantie of een amendement, kunt u het advies consulteren op dezelfde
manier  a ls  hierboven beschreven voor een wetgevend voorontwerp, voor zover de
wetgevende vergadering beslist heeft het advies te publiceren; 

• wanneer het advies bij een ontwerp van besluit  in  het  Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd, kunt u, voor publicaties na 1 juni 1997, dit advies lezen door te klikken op
de knop “Deze akte in PDF-formaat”; 

• wanneer het advies bij een ontwerp van besluit niet in het Belgisch Staatsblad wordt
gepubliceerd, kunt u de tekst opvragen bij de minister waarvan het initiatief  tot
adviesaanvraag uitging. Deze beoordeelt binnen het kader van de regelgeving betreffende
de openbaarheid van bestuur of het opportuun is om gevolg te geven aan uw verzoek tot
mededeling van het advies. 
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Publicatie in Belgisch Staatsblad : kan bestaan uit volgende rubrieken : 
- Datum : deze rubriek bevat de datum van publicatie van de akte in het Belgisch

Staatsblad, in het formaat dd/mm/jjjj.
- Editie  : deze rubriek bevat het nummer van de editie van het Belgisch Staatsblad.
- Pagina  : deze rubriek bevat het nummer van de eerste pagina van de publicatie van de akte

in het Belgisch Staatsblad.
- Jaar : deze rubriek bevat het jaartal van de publicatie van de akte in het Belgisch

Staatsblad, in 4 cijfers.
- Nummer : deze rubriek bevat het nummer van het Belgisch Staatsblad.
De rubrieken zijn enkel zichtbaar indien er effectief een waarde in de databank is ingevoerd.
- Verslag aan de Koning of aan de Regering : deze tekst verschijnt indien het verslag

gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en enkel als er effectief een waarde in de
databank is ingevoerd.

- Advies van de Raad van State : deze tekst verschijnt indien het advies gepubliceerd werd
in het Belgisch Staatsblad en enkel als er effectief een waarde in de databank is ingevoerd.

- Niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad : deze tekst verschijnt indien de akte niet
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad en enkel als er effectief een waarde in de
databank is ingevoerd. De andere rubrieken zijn dan vanzelfsprekend niet zichtbaar.

- Indien er geen enkele waarde in de databank ingevoerd werd betreffende publicatie in het
Belgisch Staatsblad, verschijnt er geen enkele rubriek of geen enkele tekst.

Opmerkingen : deze rubriek kan nuttige  informatie  bevatten over de akte, in niet
gestructureerde vorm :
• Vermelding dat de akte voorwerp geworden is van een Duitse vertaling  :

Traduction allemande / Duitse vertaling R/K 14/04/1997 ( MB BS 28/06/1997)
• Verwijzing  naar het arrest prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof houdende

schending :
Violation / Schending  ACC AGrwH 80/99 30/06/1999 (nummer en datum arrest)

• Mention / Vermelding : wanneer een akte bij vermelding gepubliceerd werd.
• 9/1157 :  Advies gegeven door de Afdeling Administratie van de Raad van State in

toepassing van artikel 9 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
• Acco 9 : toepassing van artikel 9 van het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen

de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de nadere regelen
voor het sluiten van gemengde verdragen.

• Vermelding van de akte die de uitwerking van een bepaling verlengt  : 
Prorogation / Verlenging  : (EDG 27/09/1995, art. 1)

• Vermelding van de periode van tijdelijke uitwerking :
TT : jjjj
TT : dd/mm/jjjj – dd/mm/jjjj

• Vermelding van een akte die uw akte bekrachtigt :
Confirmé par / Bekrachtigd bij L W 27/12/2004 (MB BS 31/12/2004)

• Waarschuwing om het erratum te bekijken betreffende een specifieke bepaling  :
Art. 73 : zie erratum

• Vermelding van coördinatie van teksten :
Coordination : R 01/07/1999 / Coördinatie : K 01/07/1999

Niet meer geldig : bij akten die niet meer geldig of zonder voorwerp zijn, verschijnt een gele
balk met daarin de woorden « Niet meer geldig  ».
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Inwerkingtreding / Uitwerking : 

Deze rubriek kan de volgende informatie bevatten: 

• de datum van inwerkingtreding van de akte alsook de data van inwerkingtreding van
bepaalde onderverdelingen van de akte; 

• “--”, wanneer de akte geen bepaling bevat waarin de inwerkingtreding bepaald wordt en
niet onderworpen is aan de algemene  regels van inwerkingtreding  toepasselijk  op
wetgevende en reglementaire teksten;
Bijvoorbeeld : “-- ” voor de meeste omzendbrieven, berichten en akten die enkel door
vermelding worden gepubliceerd. 

• een verwijzing naar een artikel van de akte die de inwerkingtreding bepaalt; 
• “Te bepalen door ...”, wanneer de auteur van de akte de bevoegdheid delegeert om de

inwerkingtreding te bepalen; 
• de datum van inwerkingtreding, gevolgd door de vermelding van het besluit dat deze

datum vaststelt.
Bijvoorbeeld : 29/10/2004 (MV 29/10/2004)

Telkens een vermelde datum de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad voorafgaat, dient
deze datum niet te worden beschouwd als datum van inwerkingtreding van de akte maar als
datum  van  uitwerking.  Deze  twee  begrippen  zijn  verschillend  :  de  datum  van
inwerkingtreding is de datum vanaf dewelke de akte moet worden toegepast op de feiten die
erdoor beoogd worden; daarentegen betreft de datum van uitwerking de toepassing van de
akte in de tijd : het is de datum vanaf dewelke de door de akte beoogde feiten zich moeten
voordoen opdat zij erop kan worden toegepast. 

Er wordt een formele analyse van de inwerkingtredingbepalingen van de akte gemaakt.
Naargelang  het  geval,  zal het formele of materiële aspect geprivilegieerd worden. De
interpretatie van de bepalingen wordt aan de gebruiker overgelaten.

Periode van geldigheid :
De eerste vermelde datum is in principe de datum vanaf de welke de door een bepaling van de
akte beoogde feiten zich moeten voordoen opdat deze bepaling erop kan worden toegepast.
Als deze datum met “55/55/5555”is aangeduid, houdt dit in dat nog geen enkele bepaling van
de akte in werking is getreden.
Als een tweede datum vermeld wordt, houdt dit in dat alle bepalingen van de akte op deze
datum ophouden in werking te zijn.

Bijlage – Bijlage bij : in sommige gevallen worden bijlagen bij een akte als een afzonderlijke
fiche opgenomen. Dit is het geval voor bijvoorbeeld statuten, huishoudelijke reglementen,
beheerscontracten, gecoördineerde teksten, samenwerkingsakkoorden.
Ze worden met andere woorden ook afzonderlijk geanalyseerd.
Bekijk het voorbeeld : Koninklijk besluit van 1 juli 1999 houdende coördinatie van de wet
van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging.
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4.2. Analysescherm

Het opschrift van de akte blijft bovenaan verschijnen.

Analyse : Deze rubriek bevat de elementen van de akte die gewijzigd zijn of die wijzigingen
aanbrengen. De naar links gerichte pijl betekent dat dit element van de akte gewijzigd werd.
De naar rechts gerichte pijl duidt erop dat dit element van de akte een wijziging aanbrengt.

De elementen van de akte die kunnen gewijzigd worden zijn : het opschrift, een artikel, een
bijlage, een groepering van artikelen (deel, boek, titel, hoofdstuk, afdeling, onderafdeling) en
de terminologie.
 
De elementen van de akte die wijzigingen kunnen aanbrengen zijn : een artikel, een bijlage en
een niet omschreven element (bijvoorbeeld : de arresten van het Grondwettelijk Hof die niet
gestructureerd zijn in de vorm van artikelen).
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Om de wijziging door of aan een element van de akte te bekijken, klik op de grijs geworden
referentiezone waar het handje verschijnt.

Opmerkingen     :  
1. Artikelnummering  :

We respecteren normaalgezien de nummering zoals ze in de officiële akte gepubliceerd is.
- arabische cijfers  : bijv. : artikel 5, artikel 5.21, artikel 24/36
- romeinse cijfers : bijv.  : artikel V, bijlage II
- gecombineerde cijfers : bijv.  : artikel 2 VI (spatie tussen arabisch en romeins cijfers)
- latijnse benamingen : bijv.  : artikel 28decies, artikel 2bis2bis (alles aan elkaar), artikel 34

undecies bis (spatie tussen de twee latijnse benamingen)
- speciale  nummeringen  : bijv.  : artikel 1389bis/5 (Gerechtelijk Wetboek), artikel 16 1,

bijlage 13YT, bijlage VII A.
- We schrijven novies in plaats van nonies.
2. De notie « Terminologie  » komt voor indien een term of termen gewijzigd worden in een

tekst zonder specifiek de artikels te vernoemen.
3. De notie « Alle  » betekent dat de akte in haar geheel een wijziging ondergaat.
4. De notie « Niet omschreven » wordt gebruikt wanneer er een tekst niet onderverdeeld is in

artikels maar er toch wijzigingen in vermeld worden.

Rechtsgrond : deze rubriek bevat het artikel of de delen van de akte, de aard en de datum van
de aktes die in de aanhef van de tekst als rechtsgrond vermeld worden.

Uitvoering  : deze rubriek bevat de artikels die uitvoering geven en die verwijzen naar de
uitvoeringsakten.

Wijzigende teksten : deze rubriek bevat de aard en de datum van de teksten die wijzigingen
aanbrengen aan uw akte.

Gewijzigde teksten : deze rubriek bevat de aard en de datum van de teksten die gewijzigd
worden door uw akte.

Artikelen die formaliteiten bevatten : deze rubriek bevat de artikels die voorafgaandelijke
vormvereisten bevatten die vervuld moeten worden bij de uitoefening van de bevoegdheden
van de overheden.
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4.3. Detailscherm

Het opschrift van de akte blijft bovenaan verschijnen.

Directe wijzigingen aangebracht door dit artikel : deze rubriek bevat alle wijzigingen in de
ruime zin van het woord die het artikel aanbrengt in andere akten.

Directe wijzigingen aangebracht aan dit artikel : deze rubriek bevat alle wijzigingen in de
ruime zin van het woord die aan dit artikel aangebracht werden door andere akten.

Indirecte wijzigingen aangebracht door dit artikel : deze rubriek bevat alle wijzigingen in
de ruime zin van het woord die het artikel indirect aanbrengt in tussenliggende akten.

Indirecte wijzigingen aangebracht aan dit artikel : deze rubriek bevat alle wijzigingen in
de ruime  zin  van het woord die indirect aan dit artikel aangebracht werden door
tussenliggende akten.

De wijzigingen in de ruime zin van het woord die door een artikel aangebracht kunnen
worden zijn : wijzigt,  vervangt, voegt in, heft op, zonder voorwerp, intrekking,
heropneming, vernietigt, schorst, hernummert, interpreteert, bekrachtigt, opmerking.
Omgekeerd zijn de wijzigingen die  aan een artikel aangebracht kunnen worden :
gewijzigd door, vervangen door, ingevoegd door, opgeheven door, zonder voorwerp
door,  ingetrokken  door,  heropgenomen  door,  vernietigt  door,  geschorst  door,
hernummerd door, geïnterpreteerd door en bekrachtigd door.

De notie ‘Pro Parte’ komt voor indien een wijziging slechts voor een groep personen
of instellingen geldt.

Inwerkingtreding  : deze rubriek bevat de datum van inwerkingtreding van de wijzigende
link.
 

De rubriek bevat ofwel een datum in het formaat dd/mm/jjjj, ofwel een fictieve datum
55/55/5555 wanneer de datum nog niet vastgesteld werd omdat die bepaald moet
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worden door de Koning of de Regering.
Deze rubriek kan enkel een datum bevatten voor linken die gelegd werden tijdens de
analyse van teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad na 25 mei 2002. Voor die
tijd bestond de rubriek Inwerkingtreding nog niet.
Deze rubriek is enkel zichtbaar indien er effectief een waarde in de databank werd
ingevoerd.

Grondwettelijk Hof – Beroepen en prejudiciële vragen : deze rubriek bevat de soort
aanvraag (beroep tot schorsing of vernietiging, prejudiciële vraag) en het rolnummer van
ingediende zaken tegen het artikel.

Uitvoeringen : deze rubriek bevat de aard en de datum van uitvoeringsakten waarvan uw
artikel de rechtsgrond vormt.

Formaliteiten voorzien in dit artikel : deze rubriek bevat de soort formaliteit (bijv. overleg)
en het orgaan dat de bevoegdheid heeft om die formaliteit te vervullen (bijv. ministerraad).
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5. Interpretatie van de zoekresultaten

Let goed op bij de interpretatie van de zoekresultaten wanneer u het bericht « Opgelet : dit
document is niet volledig  ! » te zien krijgt.

De stand van de gedane analyses van teksten uit het verleden door de documentalisten, kunt u
steeds consulteren op pagina 2 van deze handleiding of op de onthaalpagina van refLex.
Momenteel zijn de analyses van de nog geldige teksten volledig vanaf 1 januari 1976 tot
heden.

Voor het bovenstaand voorbeeld wilt  dit  zeggen dat de linken gelegd zijn tussen de
wijzigende bepalingen aan deze tekst van akten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tussen
1 januari 1976 tot vandaag. Want alle  nog geldige  teksten in die periode zijn reeds
geanalyseerd. Zo gaan we steeds verder terug in de tijd om de analyses van nog geldige
teksten volledig te maken.
De wijzigende akten van deze wet in bovenstaand voorbeeld, gepubliceerd tussen de datum
van bekendmaking van deze wet (1971) en het jaar 1976, zijn nog niet geanalyseerd met als
gevolg dat de linken tussen de teksten en de artikels nog niet gelegd zijn. De stand van alle
wijzingen gedaan aan de wet van 16 maart 1971 is bijgevolg van nog volledig, vandaar het
bericht.
Aan de andere kant, gezien de progressieve teruggang in de tijd, is de basistekst van de wet
van 16 maart 1971 ook nog niet geanalyseerd. Alle wijzigingen die de wet aanbrengt in
oudere teksten zijn bijgevolg ook nog niet opgenomen in de databank.
Wij raden u aan om regelmatig de stand van de databank te consulteren om te weten tot welk
jaar we gekomen zijn in de analyse van nog geldige teksten.

versie 2008 15



6. Hoe navigeren ?

6.1. Hoe navigeren binnen de databank « Chrono  » ?

6.1.1. Navigeren binnen een selectie van teksten

• Klik op de knop « resultatenlijst » en kies telkens een andere tekst om te navigeren binnen
een opgezochte selectie van teksten in de databank « Chrono ».

• Klik op de onderlijnde woorden « Chrono » en « Analyse » om te navigeren tussen de
identificatiefiche  van  een  akte  (« Chrono »)  en  het  analysescherm  van  die  akte
(« Analyse »). (Zie 6.1.2.1. hieronder)

• Klik op de grijs geworden referentiezones in de rubrieken op de identificatiefiche van de
akte of in het analysescherm om te navigeren naar die informatie in de databank.

6.1.2. Navigeren tussen een wijzigende en een gewijzigde tekst

6.1.2.1. Identificatiefiche
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Klik op « Analyse » om te
navigeren naar het
analysescherm van uw akte.



6.1.2.2. Analysescherm
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Klik op een artikel om te
navigeren naar het detailscherm
betreffende dat artikel.

Klik op de aard of de datum van de akte
om te navigeren naar de
identificatiefiche van die akte.

Deze pijl duidt aan dat het
artikel een wijziging in de ruime zin van
het woord aanbrengt aan een deel van
een tekst die vroeger gepubliceerd werd.

Deze pijl duidt aan dat het
artikel zelf een wijzing in de ruime zin
van het woord onderging door een deel
van een tekst die later gepubliceerd
werd.

In plaats van de lijst van
artikels in de rubriek
« Analyse » te overlopen, kunt
u ook een specifiek artikel
onmiddellijk opzoeken.
Vul het artikelnummer in en
klik op « Zoeken ». Indien het
artikel geanalyseerd werd, komt
u terecht op het detailscherm
van het artikel.

Klik op de grijs geworden
referentiezone om te
navigeren naar de
identificatiefiche van de
wijzigende akte.

Klik op de grijs geworden
referentiezone om te
navigeren naar de
identificatiefiche van de
wijzigende akte.



6.1.2.3. Detailscherm

De wijzigingen  in de ruime zin van het woord die door een artikel aangebracht kunnen
worden zijn : wijzigt, vervangt, voegt in, heft op, zonder voorwerp, intrekking, heropneming,
vernietigt, schorst, hernummert, interpreteert, bekrachtigt, opmerking.
Omgekeerd zijn de wijzigingen die aan een artikel aangebracht kunnen worden : gewijzigd
door, vervangen door, ingevoegd door, opgeheven door, zonder voorwerp door, ingetrokken
door, heropgenomen door, vernietigt door, geschorst door, hernummerd door, geïnterpreteerd
door en bekrachtigd door.
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Klik op « Chrono »
om terug te keren naar
het analysescherm van
uw akte.

Klik op « artikel 3 » op te
navigeren naar het
detailscherm van dit artikel.

Klik op de aard of de datum
van de gewijzigde akte om te
navigeren naar het
analysescherm van die akte.

Verduidelijking :
Artikel 1 van K 29/03/1999 is zonder
voorwerp geworden door artikel 11 van W
22/05/2001 op datum van 01/01/2001.



6.2. Hoe navigeren naar andere databanken van « refLex » ?

6.2.1. Geen directe linken mogelijk tussen gegevens van twee verschillende databanken

De databank « Chrono » is de spil van de databanken van « refLex ».
Er kunnen  geen directe  linken gelegd  worden  tussen gegevens  van de databanken
« Grondwettelijk Hof », « Beroep Raad van State », « Verdragen », « Europa », « Benelux »
en « Parlement ». 
Om te navigeren naar een andere databank, kiest u bovenaan op het scherm in de keuzelijst
onder « Databanken » de gewenste databank.

Zo komt u onmiddellijk terecht op het zoekscherm van die databank.

6.2.2. Directe linken mogelijk tussen gegevens van twee verschillende databanken, maar nog
niet actief

Er kunnen directe linken gelegd worden tussen gegevens van de databanken « Chrono » en
« Parlement  », « Chrono »  en  « Grondwettelijk  Hof », « Chrono » en « Beroep Raad van
State », « Chrono » en « Verdragen », « Chrono » en « Europa », « Chrono » en « Benelux ».

Indien de directe link niet actief is, staat het woord niet vetgedrukt en niet onderlijnd.
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6.2.3. Actieve link tussen gegevens van de fiche waarop u zich bevindt en gegevens in
andere databanken

Klik op het onderlijnde woord om te navigeren naar de gegevens van de andere databank.
Om terug te keren naar het vorige scherm, kunt u klikken op het woord « Chrono » of de
back-toets van uw browser gebruiken.

6.3. Hoe navigeren naar externe toepassingen ?

6.3.1. Navigeren naar de « Geconsolideerde wetgeving  » bij de FOD Justitie

Nadat u op deze knop geklikt hebt, opent uw webbrowser zich automatisch en kan u één van
volgende mogelijkheden krijgen :

- Het antwoord voldoet aan de door u gewenste tekst. Klik vervolgens  op de knop
« Detail  » om de geconsolideerde tekst te openen.

- U krijgt meerdere antwoorden waaronder de door u gewenste tekst. Klik vervolgens op de
knop « Detail » naast de verwijzing  betreffende de door u gewenste tekst, om de
geconsolideerde tekst te openen.

- U krijgt meerdere antwoorden maar de door u gewenste tekst is er niet bij. Dit betekent
dat de tekst waarschijnlijk niet opgenomen werd in de « Geconsolideerde wetgeving ».

- U krijgt de volgende boodschap : « select failed : no row matches the search criterions  ».
Dit betekent dat de tekst waarschijnlijk niet opgenomen werd in de « Geconsolideerde
wetgeving  ».

Om terug te keren naar « refLex » sluit u de webbrowser.
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Klik op deze knop om eventueel te navigeren naar de geconsolideerde
tekst betreffende de identificatiefiche waarop u zich momenteel
bevindt in de databank « Chrono ». Deze knop bevindt zich links op
uw scherm.



6.3.2. Navigeren naar de « Wetgevingsindex » bij de FOD Justitie

Om terug te keren naar « refLex » sluit u de webbrowser.
 

6.3.3. Navigeren naar de website van het Belgisch Staatsblad

Om terug te keren naar « refLex » sluit u de webbrowser.

6.3.4. Navigeren naar de documenten in PDF-formaat
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Klik op deze knop om te navigeren naar de « Wetgevingsindex »
van de FOD Justitie. Deze knop bevindt zich links op uw scherm.

Klik op deze knop om te navigeren naar de tekst van de akte zoals
die op de website van het Belgisch Staatsblad te vinden is. Deze
knop bevindt zich links op uw scherm.

Klik op deze knop om te navigeren naar de tekst in PDF-formaat.
Deze knop bevindt zich links op uw scherm.



7. Welke zijn de functionaliteiten binnen « Chrono » ?

 

Opmerkingen : 
Alleen de knoppen die effectief geactiveerd kunnen worden, verschijnen in de knoppenbalk.
Alleen de knoppen die effectief gegevens bevatten, verschijnen op uw scherm dat het resultaat
is van uw welbepaalde zoekactie.
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Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er uw criteria
aan te passen.

Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er nieuwe
zoekcriteria in te geven.

Klik op deze knop om terug te keren naar de resultatenlijst en er een andere akte
te selecteren.
Klik op deze knop om terecht te komen op het dialoogvenster “Afdrukken” en zo uw
gegevens of uw document af te printen.

Klik op deze knop om de specifieke handleiding over de databank waarin u zich bevindt,
te bekijken.

Klik op deze knop om aan het Coördinatiebureau uw opmerkingen/vragen/suggesties
betreffende de tekst waarop u zich bevindt, te laten weten.



8. Bijlagen : aard van de tekst

1In de regel stemt de afkorting overeen met de beginletters van de akte waarop ze betrekking
heeft.

Voorbeelden
Koninklijk besluit: KB (i.p.v. K)
Ordonnantie ven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: OBHG

In sommige gevallen werden aan de beginletters letters toegevoegd om de betrokken akte
duidelijk te identificeren.

Voorbeelden
Bericht van de Federale Overheid: BerFO (i.p.v. Ber)
Arrest van het Grondwettelijk Hof: AGrwH

Akkoord geneesheren - ziekenfondsen of tandheelkundigen - ziekenfondsen afgesloten binnen het RIZIV AkRIZIV
Arrest van de Raad van State ARvS
Arrest van het Grondwettelijk Hof
Arrest van het Arbitragehof

AGrwH

Beheerscontract met de Duitstalige Gemeenschap GFVDG

Beheerscontract met de Federale Overheid BCFO
Beheerscontract met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie BCGGC

Beheerscontract met de Vlaamse Gemeenschapscommissie BCVGC
Beheerscontract met de Vlaamse Overheid BCVO
Beheerscontract met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BCBHG
Bericht van de Duitstalige Gemeenschap BekDG
Bericht van de Federale Overheid BerFO
Bericht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie BerGGC
Bericht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BerVGC
Bericht van de Vlaamse Overheid BerVO
Bericht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BerBHG
Bericht: ander Ber
Beslissing Besl
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve

BBHR

Besluit van de Regent BReg
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap

ERDG

Besluit van de Vlaamse Regering
Besluit van de Vlaamse Executieve

BVR

Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BCVGC
Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie BVCGGC
Besluit van leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BLCVGC

Besluit van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie BLVCGGC

Besluit: ander B
Besluitwet BW
Bijlage Bijlage

Bijzonder Decreet van de Duitstalige Gemeenschap SonderDDG
Bijzonder Decreet van de Vlaamse Overheid BijzDVO
Bijzondere Wet BijzW
Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad CAO

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap DDG
Decreet van de Vlaamse Overheid
Decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

DVO

Decreet: ander D

Gecoördineerde Decreten van de Duitstalige Gemeenschap KoordDDG
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Gecoördineerde Decreten van de Vlaamse Overheid GecDVO
Gecoördineerde Koninklijke Besluiten GecKB
Gecoördineerde Ordonnanties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GecOGGC

Gecoördineerde Ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest GecOBHG
Gecoördineerde Wetten GecW
Grondwet GW
Huishoudelijk Reglement HR
Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV IRIZIV

Koninklijk Besluit KB
Ministerieel Besluit van de Duitstalige Gemeenschap MEDG

Ministerieel Besluit van de Federale Overheid MBFO
Ministerieel Besluit van de Vlaamse Overheid MBVO
Ministerieel Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest MBBHG

Omzendbrief van de Duitstalige Gemeenschap RSchrDG
Omzendbrief van de Federale Overheid OmzFO
Omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie OmzGGC
Omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie OmzVGC

Omzendbrief van de Vlaamse Overheid OmzVO

Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OmzBHG
Omzendbrief: andere Omz
Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie OGGC
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OBHG

Overeenkomst Ov
Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financiewezen
Reglement van de Bankcommissie

RCBFA

Reglementair Besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap EVRDK

Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen SAk
Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming Statuten

Verklaring tot herziening van de Grondwet VerklHGW
Verklaring: andere Verkl
Verordening van de Brusselse Agglomeratie VBA
Verordening van de Duitstalige Gemeenschap VDG

Verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie VGGC
Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie VVGC
Verordening van het RIZIV VRIZIV
Verordening: andere V
Wet W
Wetboek Wetb
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AkRIZIV Akkoord geneesheren - ziekenfondsen of tandheelkundigen - ziekenfondsen afgesloten binnen het RIZIV
AGrwH Arrest van het Grondwettelijk Hof

Arrest van het Arbitragehof
ARvS Arrest van de Raad van State
B Besluit: ander

BBHR Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve

BCBHG Beheerscontract met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BCFO Beheerscontract met de Federale Overheid
BCGGC Beheerscontract met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
BCVGC Beheerscontract met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
BCVGC Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
BCVO Beheerscontract met de Vlaamse Overheid
BekDG Bericht van de Duitstalige Gemeenschap
Ber Bericht: ander
BerBHG Bericht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BerFO Bericht van de Federale Overheid
BerGGC Bericht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
BerVGC Bericht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
BerVO Bericht van de Vlaamse Overheid

Besl Beslissing
Bijlage Bijlage
BijzDVO Bijzonder Decreet van de Vlaamse Overheid
BijzW Bijzondere Wet
BLCVGC Besluit van leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
BLVCGGC Besluit van leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

BReg Besluit van de Regent

BVCGGC Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
BVR Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Executieve

BW Besluitwet

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
D Decreet: ander
DDG Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
DVO Decreet van de Vlaamse Overheid

Decreet van de Nederlandse Cultuurgemeenschap
ERDG Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap
EVRDK Reglementair Besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
GecDVO Gecoördineerde Decreten van de Vlaamse Overheid

GecKB Gecoördineerde Koninklijke Besluiten
GecOBHG Gecoördineerde Ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GecOGGC Gecoördineerde Ordonnanties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GecW Gecoördineerde Wetten

GFVDG Beheerscontract met de Duitstalige Gemeenschap
GW Grondwet
HR Huishoudelijk Reglement
IRIZIV Interpretatieregel van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
KB Koninklijk Besluit
KoordDDG Gecoördineerde Decreten van de Duitstalige Gemeenschap
MBBHG Ministerieel Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MBFO Ministerieel Besluit van de Federale Overheid
MBVO Ministerieel Besluit van de Vlaamse Overheid
MEDG Ministerieel Besluit van de Duitstalige Gemeenschap

OBHG Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
OGGC Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Omz Omzendbrief: andere
OmzBHG Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OmzFO Omzendbrief van de Federale Overheid

OmzGGC Omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
OmzVGC Omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
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OmzVO Omzendbrief van de Vlaamse Overheid

Ov Overeenkomst
RCBFA Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financiewezen
Reglement van de Bankcommissie

RSchrDG Omzendbrief van de Duitstalige Gemeenschap

SAk Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

SonderDDG Bijzonder Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Statuten Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming

V Verordening: andere
VBA Verordening van de Brusselse Agglomeratie
VDG Verordening van de Duitstalige Gemeenschap
Verkl Verklaring: andere

VerklHGW Verklaring tot herziening van de Grondwet
VGGC Verordening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
VRIZIV Verordening van het RIZIV
VVGC Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
W Wet
Wetb Wetboek
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9. Annexes : nature de l’acte

2En règle générale, l’abréviation correspond aux initiales de l’acte qu'elle désigne.

Exemples 
Arrêté royal : AR (au lieu de R)
Décret de la Communauté française : DCF (au lieu de DF)

Parfois, des lettres sont ajoutées à une initiale pour identifier clairement l'acte désigné.

Exemples 
Avis de l'Autorité fédérale : AvisAF (au lieu de Avis)
Arrêt de la Cour constitutionnelle : ArrêtCC

Accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles AccC

Accord médico-mutualiste ou dento-mutualiste conclu au sein de l’INAMI AccINAMI
Annexe Annexe

Arrêt de la Cour constitutionnelle
Arrêt de la Cour d'arbitrage

ArrêtCC

Arrêt du Conseil d'Etat ArrêtCE

Arrêté de membres du Collège de la Commission communautaire française AMCCCF

Arrêté de membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune AMCRCCC

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française ACCCF
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune ACRCCC
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française

AGCF

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone

ERDG

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale

AGRBC

Arrêté du Gouvernement wallon
Arrêté de l’Exécutif régional wallon

AGW

Arrêté du Régent AReg
Arrêté ministériel de l’Autorité fédérale AMAF
Arrêté ministériel de la Communauté française AMCF
Arrêté ministériel de la Communauté germanophone MEDG
Arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale AMRBC
Arrêté ministériel de la Région wallonne AMRW
Arrêté réglementaire du Conseil de la Communauté culturelle allemande EVRDK

Arrêté royal AR
Arrêté : autre A
Arrêté-loi AL
Arrêtés royaux coordonnés ARCoord
Avis de l’Autorité fédérale AvisAF
Avis de la Commission communautaire commune AvisCCC
Avis de la Commission communautaire française AvisCCF
Avis de la Communauté française AvisCF

Avis de la Communauté germanophone BekDG

Avis de la Région de Bruxelles-Capitale AvisRBC
Avis de la Région wallonne AvisRW
Avis : autre Avis
Circulaire de l’Autorité fédérale CircAF

Circulaire de la Commission communautaire commune CircCCC

Circulaire de la Commission communautaire française CircCCF

Circulaire de la Communauté française CircCF
Circulaire de la Communauté germanophone RSchrDG
Circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale CircRBC
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Circulaire de la Région wallonne CircRW
Circulaire : autre Circ
Code Code
Constitution Const
Contrat de gestion avec l’Autorité fédérale CGAF
Contrat de gestion avec la Commission communautaire commune CGCCC

Contrat de gestion avec la Commission communautaire française CGCCF
Contrat de gestion avec la Communauté française CGCF
Contrat de gestion avec la Communauté germanophone GFVDG
Contrat de gestion avec la Région de Bruxelles-Capitale CGRBC
Contrat de gestion avec la Région wallonne CGRW
Convention Conv
Convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail CCT
Décision Déc
Déclaration de révision de la Constitution DéclRConst
Déclaration : autre Décl
Décret de la Commission communautaire française DCCF
Décret de la Communauté française
Décret de la Communauté culturelle française

DCF

Décret de la Communauté germanophone DDG
Décret de la Région wallonne DRW
Décret spécial de la Communauté française DSpCF
Décret spécial de la Communauté germanophone SonderDDG

Décret spécial de la Région wallonne DSpRW
Décret : autre D
Décrets coordonnés de la Commission communautaire française DCoordCCF
Décrets coordonnés de la Communauté française DCoordCF
Décrets coordonnés de la Communauté germanophone KoordDDG
Décrets coordonnés de la Région wallonne DCoordRW
Loi L
Loi spéciale LSp
Lois coordonnées LCoord
Ordonnance de la Commission communautaire commune OCCC
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale ORBC

Ordonnances coordonnées de la Commission communautaire commune OCoordCCC
Ordonnances coordonnées de la Région de Bruxelles-Capitale OCoordRBC
Règle interprétative du Comité de l’assurance soins de santé de l’INAMI RIINAMI

Règlement d’ordre intérieur ROI
Règlement de l’Agglomération bruxelloise RAB

Règlement de l’INAMI RINAMI
Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances
Règlement de la Commission bancaire et financière
Règlement de la Commission bancaire

RCBFA

Règlement de la Commission communautaire commune RCCC

Règlement de la Commission communautaire française RCCF

Règlement de la Communauté germanophone VDG

Règlement : autre Règl
Statuts d’une institution ou d’une entreprise publique Statuts
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A Arrêté : autre
AccC Accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

ACCCF Arrêté du Collège de la Commission communautaire française

AccINAMI Accord médico-mutualiste ou dento-mutualiste conclu au sein de l’INAMI
ACRCCC Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune

AGCF Arrêté du Gouvernement de la Communauté française                                                                                                                   
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française

AGRBC Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale                                                                                                       
Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale

AGW Arrêté du Gouvernement wallon
Arrêté de l’Exécutif régional wallon

AL Arrêté-loi 

AMAF Arrêté ministériel de l’Autorité fédérale

AMCCCF Arrêté de membres du Collège de la Commission communautaire française

AMCF Arrêté ministériel de la Communauté française

AMCRCCC Arrêté de membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune 

AMRBC Arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale
AMRW Arrêté ministériel de la Région wallonne
Annexe Annexe
AR Arrêté royal
ARCoord Arrêtés royaux coordonnés
AReg Arrêté du Régent
ArrêtCC Arrêt de la Cour constitutionnelle

Arrêt de la Cour d'arbitrage
ArrêtCE Arrêt du Conseil d'Etat
Avis Avis : autre
AvisAF Avis de l’Autorité fédérale
AvisCCC Avis de la Commission communautaire commune
AvisCCF Avis de la Commission communautaire française
AvisCF Avis de la Communauté française
AvisRBC Avis de la Région de Bruxelles-Capitale
AvisRW Avis de la Région wallonne

BekDG Avis de la Communauté germanophone

CCT Convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail
CGAF Contrat de gestion avec l’Autorité fédérale
CGCCC Contrat de gestion avec la Commission communautaire commune
CGCCF Contrat de gestion avec la Commission communautaire française

CGCF Contrat de gestion avec la Communauté française

CGRBC Contrat de gestion avec la Région de Bruxelles-Capitale

CGRW Contrat de gestion avec la Région wallonne
Circ Circulaire : autre
CircAF Circulaire de l’Autorité fédérale
CircCCC Circulaire de la Commission communautaire commune
CircCCF Circulaire de la Commission communautaire française
CircCF Circulaire de la Communauté française
CircRBC Circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale 
CircRW Circulaire de la Région wallonne
Code Code

Const Constitution 
Conv Convention
D Décret : autre
DCCF Décret de la Commission communautaire française
DCF Décret de la Communauté française

Décret de la Communauté culturelle française
DCoordCCF Décrets coordonnés de la Commission communautaire française
DCoordCF Décrets coordonnés de la Communauté française
DCoordRW Décrets coordonnés de la Région wallonne
DDG Décret de la Communauté germanophone
Déc Décision
Décl Déclaration : autre
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DéclRConst Déclaration de révision de la Constitution

DRW Décret de la Région wallonne
DSpCF Décret spécial de la Communauté française
DSpRW Décret spécial de la Région wallonne
ERDG Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone                                                                                                       

Arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone

EVRDK Arrêté réglementaire du Conseil de la Communauté culturelle allemande
GFVDG Contrat de gestion avec la Communauté germanophone
KoordDDG Décrets coordonnés de la Communauté germanophone
L Loi
LCoord Lois coordonnées
LSp Loi spéciale
MEDG Arrêté ministériel de la Communauté germanophone
OCCC Ordonnance de la Commission communautaire commune
OCoordCCC Ordonnances coordonnées de la Commission communautaire commune
OCoordRBC Ordonnances coordonnées de la Région de Bruxelles-Capitale
ORBC Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale

RAB Règlement de l’Agglomération bruxelloise 
RCBFA Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances

Règlement de la Commission bancaire et financière
Règlement de la Commission bancaire

RCCC Règlement de la Commission communautaire commune

RCCF Règlement de la Commission communautaire française

Règl Règlement : autre
RIINAMI Règle interprétative du Comité de l’assurance soins de santé de l’INAMI

RINAMI Règlement de l’INAMI

ROI Règlement d’ordre intérieur

RSchrDG Circulaire de la Communauté germanophone

SonderDDG Décret spécial de la Communauté germanophone

Statuts Statuts d’une institution ou d’une entreprise publique

VDG Règlement de la Communauté germanophone
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