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Over de realisatie van 
een correcte coördinatie

W. DE COCK LOKAW. DLE BESTUREN

1. De coördinatietechniek kort toegelicht

De coördinatie van regelgevende teksten is een technisch-
juridisch middel om verscheidene, verspreid liggende 
regelgevende bepalingen die betrekking hebben op het-
zelfde onderwerp, met wijzigingen, tot een methodisch 
geheel te ordenen.1

In beginsel kan een coördinatie, om de verschillende 
teksten die bij de coördinatieoefening betrokken zijn op 
elkaar af te stemmen, ook wijzigingen inhouden. Door-
gaans gaat het dan om aanpassingen van de terminologie 
of op vormelijk vlak. De coördinatie houdt in dergelijke 
gevallen dus een wijziging van de oorspronkelijke teksten 
in. Om betwisting te vermijden over de vraag welke tekst 
primeert (de gewijzigde gecoördineerde tekst of de oor-
spronkelijke tekst), is het aangewezen om de oorspronke-
lijke teksten bij het vaststellen van de gecoördineerde tekst 
op te heffen.

Deze bijdrage handelt enkel over de coördinatie van 
teksten in de strikte betekenis, met name een coördina-
tie zonder inhoudelijke wijzigingen. Het gaat dus over 
het samenbrengen en het ordenen van bestaande regels 
van één of meer teksten over hetzelfde onderwerp in één 
tekst, zonder dat er nieuwe regels bijkomen of inhoude-

(1) H. Coremans en M. Van Damme, Beginselen van wetge-
vingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 
2001, p. 79, nr. 100.

lijke aanpassingen gebeuren. In de praktijk hebben de 
meeste van deze coördinaties tot doel een harmonisch ge-
heel te maken van de opeenvolgende wijzigingen die een 
regelgevende tekst heeft ondergaan.2

De coördinatie komt in beginsel toe aan het bestuursor-
gaan dat de te coördineren regels heeft aangenomen. Op 
gemeentelijk niveau is dat de gemeenteraad. De uitvoe-
rende macht, die wordt uitgeoefend door het college van 
burgemeester en schepen, kan enkel regelgevende teksten 
coördineren wanneer het daartoe door de raad werd ge-
machtigd. Het Gemeentedecreet bevat m.i. geen bepalin-
gen waaruit kan worden afgeleid dat de uitvoerende orga-
nen op grond van het decreet zelf tot coördinatie kunnen 
overgaan.

De bepaling waarbij de gemeenteraad het college van bur-
gemeester en schepenen machtigt om tot coördinatie van 
bestaande teksten over te gaan, kan als volgt luiden:

Het college van burgemeester en schepenen kan de be-
palingen van de besluiten van de gemeenteraad van 
[datum en opschrift] coördineren met de bepalingen die 
daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen heb-
ben aangebracht tot aan het tijdstip van de coördinatie, 
zonder daarbij wijzigingen aan die bepalingen aan te 
brengen.

(2) Handleiding van de Raad van State voor het opstellen van 
wetgevende en reglementaire teksten, 2008, randnr. 216.
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De coördinatie zal het volgend opschrift dragen: ‘Ge-
meenteraadsbeslissing betreffende [opschrift], gecoördi-
neerd op...’

2. Over officiële en officieuze coördinaties

Gecoördineerde tekstversies van reglementen en veror-
deningen, die werden aangenomen door het regelgevend 
bestuursorgaan of door het uitvoerend orgaan dat daartoe 
werd gemachtigd, zijn ‘officiële’ coördinaties. Daarnaast 
bestaat er ook een ‘officieuze’ variant. De officieus ge- 
coördineerde teksten  worden doorgaans door de admi-
nistratieve diensten opgemaakt om de toegankelijkheid 
van gewijzigde teksten te vergemakkelijken. De integrale 
en actuele tekst wordt dan beschikbaar gesteld.
 
Om de administratieve diensten een rechtsgrond te bie-
den om deze officieus gecoördineerde teksten bekend te 
maken (via bv. de website of in een brochure) is het nuttig 
om die mogelijkheid op te nemen in de afsprakennota die 
wordt afgesloten tussen de bestuursorganen en de secreta-
ris, of in een individuele onderrichting aan de secretaris.3

Bij de bekendmaking van officieuze coördinaties doet 
men er goed aan om duidelijk aan te geven dat het om 
een officieuze coördinatie gaat. Dit kan door dit als zoda-
nig uitdrukkelijk te vermelden in het opschrift (bv. “Of-
ficieuze coördinatie van het algemeen bouwreglement”). 
Tegelijk geeft men best ook aan dat enkel de door de ge-
meenteraad goedgekeurde en bekendgemaakte teksten 
bindend zijn.

Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven van een 
besluit waarin enkele wijzigingsbepalingen aan de rechts-

(3) Uit artikel 186 van het Gemeentedecreet volgt dat het de 
bevoegdheid van de burgemeester is om de reglementen 
en verordeningen bekend te maken op de gemeentelijke 
website. Artikel 87, § 1 van het Gemeentedecreet bepaalt 
dat de gemeentesecretaris instaat voor de werking van de 
gemeentelijke diensten, en dat hij zich gedraagt naar de 
onderrichtingen die hem worden gegeven door de ge-
meenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het col-
lege van burgemeester en schepenen of de burgemeester, 
al naargelang hun respectieve bevoegdheden. Artikel 87,  
§ 2 van het Gemeentedecreet voegt daar nog aan toe dat 
ten minste na iedere volledige hernieuwing van de ge-
meenteraad de gemeentesecretaris mede namens het ma-
nagementteam een afsprakennota sluit met het college van 
burgemeester en schepenen en met de burgemeester over, 
onder andere, de wijze waarop de gemeentesecretaris en de 
overige leden van het managementteam met het college 
van burgemeester en schepenen en de burgemeester sa-
menwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

positieregeling worden goedgekeurd.4 Als bijlage wordt 
eveneens de gecoördineerde, nieuwe tekstversie van de 
rechtspositieregeling gevoegd. 

Vergadering van 14 december 2015

Besluit nummer: 2016_GR_00002
Onderwerp: Rechtspositieregeling - Wijziging

Beknopte samenvatting:
Er wordt voorgesteld de rechtspositieregeling van het 
stadspersoneel te wijzigen ingevolge gewijzigde regel-
geving en praktische bezwaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen 
aan de Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent 
goed te keuren.
Bevoegd: Martine De Regge

DE GEMEENTERAAD

AANHEF
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake 
de bevoegdheid:
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, § 2, 4° 
en artikel 57, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de be-
trekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel;
KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet 
van 19 december 1974 tot regeling van de betrek-
kingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel;
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de Rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het pro-
vinciepersoneel en houdende enkele bepalingen be-
treffende de rechtspositie van de secretaris en de ont-
vanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere wijzigingen.

Ingewonnen advies/adviezen:
Vakbonden ACV, ACOD en VSOA

(4) Dit besluit is raadpleegbaar via http://qbesluit.gent.be/
do/publication/15.1217.1336.0318/detail.
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Bijgevoegde bijlage(n):
Gecoördineerde versie RPR
Beschikkend deel wijzigingen RPR december 2015
Besluit managementteam

[…]

Beslist het volgende:

BESLISSING
Artikel 1:
Keurt de wijzigingen goed aan de rechtspositierege-
ling, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uit-
maakt van deze beslissing

De werkwijze die hierboven wordt geïllustreerd bestaat 
erin dat enkel de wijzigingsbepalingen worden goedge-
keurd. De gecoördineerde versie van de gewijzigde rechts-
positieregeling wordt als bijlage toegevoegd, maar wordt 
formeel niet goedgekeurd. Bijgevolg houdt de bijlage niet 
meer in dan een kennisgeving van de gecoördineerde tekst 
aan de gemeenteraad, en gaat het om een officieus ge- 
coördineerde tekst. 

3. De redactie van een gecoördineerde tekst

Om een zicht te bieden op de historiek van de in de ge-
coördineerde tekst opgenomen bepalingen, en om te 
kunnen nagaan of de coördinatie correct is uitgevoerd, 
is het handig om de gecoördineerde tekst te voorzien van 
voetnoten per artikel. Dit naar analogie van wat daarover 
wordt vermeld in de Vlaamse Omzendbrief betreffende 
de wetgevingstechniek en in de handleiding van de Raad 
van State voor het opstellen van wetgevende en regle-
mentaire teksten.5 De bedoeling is dat uit de voetnoten 
blijkt uit welk oorspronkelijk besluit het artikel afkom-
stig is (vermelden van volledig opschrift met datum van 
goedkeuring) alsook de nog geldende wijzigingen van het 
oorspronkelijk artikel (met vermelding van de datum van 
goedkeuring). In de tekst zelf kunnen aangebrachte wij-
zigingen worden neergeschreven tussen vierkante haken. 
Gaat het om een geschrapte tekst, dan kan dit worden 
verduidelijkt als volgt: […].

Tijdelijke bepalingen, die uitwerking gehad hebben, wor-
den niet in een gecoördineerde tekst opgenomen. Ook 

(5) Omz. VR/2014/4 betreffende de wetgevingstechniek, 
randnr. 278 en Handleiding van de Raad van State voor 
het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 
2008, randnr. 221.

overgangsbepalingen worden alleen opgenomen als ze 
nog uitwerking hebben. Om het overzicht te behouden 
wordt aangeraden om in een bijlage bij de gecoördineerde 
tekst een opsomming op te nemen van de bepalingen die 
niet in de coördinatie werden opgenomen.

Hieronder wordt een fragment weergegeven uit het ge-
coördineerd gemeentelijk aanvullend reglement op de 
politie over het wegverkeer van de gemeente Beernem, 
zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 
2014.6

 
Hoofdstuk 6: Stilstaan en parkeren (art 11-14) 
Artikel 11: Parkeerverbod 

Artikel 11.1) Op volgende wegen of wegvakken is 
het parkeren verboden: 
- In de zone begrensd door de Hoornstraat ter hoog-
te van woning nr 7, Bloemendalestraat ter hoogte 
van woning nr 4 en woning nr 12; (Geschrapt GR 
18/12/2014) 
- Beernemstraat aan de zijde van de huizen met de 
pare nummers vanaf de Knesselarestraat tot voorbij 
woning nr 2A en vanaf de oprit van de school de Be-
vertjes tot voorbij woning nr 6. Aan de zijde van de 
huizen met de onpare nummers vanaf de verhoogde 
inrichting ter hoogte van het Hertenpad tot voorbij 
woning nr 15 en vanaf halfweg woning nr 13 tot aan 
de Knesselarestraat; 
- […] 

Deze maatregel wordt de weggebruikers ter kennis 
gebracht door verkeersborden E1. 

Artikel 11.2) Op volgende wegen of wegvakken is 
het parkeren verboden: 

- Beekstraat vanaf de Sportstraat tot de Herfststraat 
aan de zijde van de onpare huisnummers; 
- Den Akker ter hoogte van de aansluiting verbin-
dingsweg tussen Den Akker en de Wagenweg over een 
afstand van 4 meter aan weerszijden van deze verbin-
dingsweg; 
- Oudezakstraat vanaf woning nr. 7 tot woning nr. 31 
aan de zijde van de onpare huisnummers; 

(6) De tekst kan worden geraadpleegd via de volgende URL: 
www.beernem.be/product/958/gecordineerd-gemeente-
lijk-aanvullend-reglement-op-de-politie-over-het-wegver-
keer.
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- Sportstraat vanaf het kruispunt met de Beekstraat tot 
de eigendomsgrens tussen de woningen nrs. 15 en 17; 
- Stationsstraat, ter hoogte van en aan de zijde van de 
woningen nr. 80 tot en met nr. 90; 
- Tarwestraat, ter hoogte van de uitrit ondergrond-
se garages residentie Munsterakker en dit aan de 
overzijde van de straat; (Bijgevoegd GR 18/12/2014) 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een 
gele onderbroken streep aangebracht op de werkelijke 
rand van de rijbaan, of op de trottoirband of boord-
steen van een verhoogde berm.

[…]

Het gecoördineerd aanvullend reglement op de politie op 
het wegverkeer is goedgekeurd in de gemeenteraad van  
3 juli 2014 en bekendgemaakt op www.beernem.be op  
4 augustus 2014. 
Dit reglement werd aangepast en/of gewijzigd in de ge-
meenteraad van 18 december 2014 (zie groene tekst). 
De gecoördineerde versie is bekendgemaakt op www.beer-
nem.be op 3 februari 2015.

De bovenstaande tekst is een officieel gecoördineerde 
tekst die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op  
18 december 2015. In plaats van met voetnoten te werken 
zoals hierboven werd voorgesteld, heeft het gemeentebe-
stuur ervoor gekozen om de wijzigingen die doorheen 
de tijd aan de oorspronkelijke tekst werden aangebracht 
te visualiseren. Geschrapte bepalingen zijn doorstreept. 
Aanpassingen of wijzigingen worden in kleur zichtbaar 
gemaakt. Deze techniek is ook verdedigbaar, want biedt 
net zoals de voetnootverwijzing een zicht op de historiek 
van de betrokken bepaling.

Wil men gebruikmaken van voetnoten op de wijze zoals 
hoger werd beschreven, dan zou het bovenstaande tekst-
fragment er als volgt uitzien:

Hoofdstuk 6: Stilstaan en parkeren (art. 11-14) 
Artikel 11: Parkeerverbod 

Artikel 11.1) Op volgende wegen of wegvakken is 
het parkeren verboden: 
- […]; 
- Beernemstraat aan de zijde van de huizen met de 
pare nummers vanaf de Knesselarestraat tot voorbij 
woning nr. 2A en vanaf de oprit van de school de Be-
vertjes tot voorbij woning nr. 6. Aan de zijde van de 
huizen met de onpare nummers vanaf de verhoogde 

inrichting ter hoogte van het Hertenpad tot voorbij 
woning nr. 15 en vanaf halfweg woning nr. 13 tot aan 
de Knesselarestraat; 
- […] 

Deze maatregel wordt de weggebruikers ter kennis 
gebracht door verkeersborden E1.1 

Artikel 11.2) Op volgende wegen of wegvakken is 
het parkeren verboden: 

- Beekstraat vanaf de Sportstraat tot de Herfststraat 
aan de zijde van de onpare huisnummers; 
- Den Akker ter hoogte van de aansluiting verbin-
dingsweg tussen Den Akker en de Wagenweg over een 
afstand van 4 meter aan weerszijden van deze verbin-
dingsweg; 
- Oudezakstraat vanaf woning nr. 7 tot woning nr. 31 
aan de zijde van de onpare huisnummers; 
- Sportstraat vanaf het kruispunt met de Beekstraat tot 
de eigendomsgrens tussen de woningen nrs. 15 en 17; 
- Stationsstraat, ter hoogte van en aan de zijde van de 
woningen nr. 80 tot en met nr. 90; 
[- Tarwestraat, ter hoogte van de uitrit ondergrondse 
garages residentie Munsterakker en dit aan de over-
zijde van de straat;] 

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een 
gele onderbroken streep aangebracht op de werkelijke 
rand van de rijbaan, of op de trottoirband of boord-
steen van een verhoogde berm.2

[…]

(1) Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer van 
30 juli 2014, artikel 11.1), gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad van 18 december 2014, art. …

(2) Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer van 
30 juli 2014, artikel 11.2), gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad van 18 december 2014, art. …

De rubriek “lokale besturen” bevat praktische 
aanbevelingen voor de opmaak van (regelgeven-
de of individuele) besluiten door lokale besturen, 
waaronder gemeenten en OCMW’s. Hebt u als 
lokaal bestuur een vraag die u graag (anoniem) 
behandeld zou zien in deze rubriek, aarzel dan 
niet om die vraag voor te leggen aan de redactie 
via TVW@diekeure.be.


