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1. Verdeling van de banen over de taalgroepen in de federale overheidsinstellingen 
 

a. Methodologisch woord vooraf 
 
Deze perstekst vindt zijn oorsprong in de vraag in hoeverre de banen in de federale 
overheidsdiensten op een correcte wijze verdeeld worden tussen de beide grote taalgroepen in 
dit land. Met “een correcte wijze” bedoelen wij dat elke taalgroep een aantal betrekkingen in 
de overheidsdiensten krijgt die in verhouding staan met zijn aandeel in de totale bevolking. 
Wij denken dat dit het meest rechtvaardige criterium is om de toewijzing van 
overheidsbetrekkingen over de verschillende volkeren in een multinationale staat, zoals 
België er een is, te regelen. 
 
Dat er terzake iets schort, is echter al heel lang duidelijk. Hoe groot de scheeftrekkingen zijn 
en waar ze zich vooral voordoen bleef echter tot op heden in het vage. 
 
Geconfronteerd met deze vraag moest aanvankelijk inderdaad worden vastgesteld dat daar 
nergens een systematisch en volledig antwoord op te vinden is. De federale overheid 
publiceerde in het verleden, via de Dienst Algemeen Bestuur (DAB), weliswaar jaarlijks 
gedetailleerde statistieken over de personeelsbezetting in alle overheidsdiensten1 en dit 
volgens verschillende criteria (geslacht, leeftijd, rang, niveau, statuut enz.), maar het 
taalcriterium werd bewust uit deze tabellen geweerd. Overigens werd deze publicatie, in het 
kader van de Copernicushervormingen, na 2001 stopgezet.  
 
Sindsdien werd de FOD Personeel & Organisatie belast met de aanmaak van statistieken over 
het personeelsbestand van de federale overheidsinstellingen, en dit in het kader van een 
geautomatiseerd personeelsbeheer van deze overheidsdiensten. Pas in de loop van 2003 
werden er via de webstek www.pdata.be echter opnieuw statistische gegevens vrijgegeven en 
dan nog uitsluitend in voorlopige versie.2 Ook in deze voorlopige versie was er echter geen 
sprake van statistische gegevens omtrent de verdeling van de betrekkingen over de 
taalgroepen. 
 
De enige mogelijkheid om hierover meer te weten te komen, bestond bijgevolg in het 
systematisch stellen van parlementaire vragen aan de verschillende bevoegde ministers, wat 
ondergetekende vanaf augustus 2004 dan ook heeft gedaan.3
 
Sinds enkele weken stellen wij vast dat blijkbaar de definitieve versie van pdata beschikbaar 
is. Merkwaardig aan deze gegevensbank is dat hierin voor het eerst op zowat alle niveaus 
eveneens wél statistieken kunnen worden opgevraagd die ook betrekking hebben op de 
taalkundige verdeling van de overheidsbanen. Of de opname van deze communautair toch wel 
gevoelige gegevens het gevolg is van onze vragen laten wij in het midden. 
 
De statistieken die hieronder worden weergegeven, zijn in de eerste plaats dan ook deze die 
op pdata beschikbaar zijn omdat zij de meest recente zijn. In een aantal gevallen, waar pdata 

                                                 
1 Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector. Toestand van 30 juni 2000 en 1 januari 2001. 
Brussel, Federaal Ministerie van Ambtenarenzaken, Dienst van Algemeen Bestuur, 2001, 124 p. is het laatste 
overzicht in deze reeks. 
2 Belgische Senaat, Vragen en antwoorden, zitting 2003-2004, Bulletin 3-24, vraag nr. 3-1294 van Joris Van 
Hauthem van 18 augustus 2004, Overheidsdiensten – personeelssterkte – statistieken. 
3 Men vindt al deze vragen en de antwoorden erop terug op de webstek van de senaat (www.senate.be). Zie voor 
een overzicht van de gestelde vragen bijlage 1 en voor de twee basismodellen van deze vragen bijlagen 2a en 2b. 
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in gebreke bleef, worden zij echter aangevuld met de gegevens die uit onze schriftelijke 
vragen konden worden gepuurd. 
 
Vergelijkt men immers de gegevens die in de statistieken van pdata worden opgenomen met 
deze die voorheen te vinden waren in de publicaties van de Dienst Algemeen Bestuur (DAB), 
dan blijken daar grote verschillen tussen te bestaan. Het verschil zit vooral in het feit dat de 
bijzondere korpsen, de autonome overheidsbedrijven en een aantal andere instellingen niet 
meer in de gegevens van pdata worden opgenomen, wat vroeger wel het geval was. 
 
Deze beperktere selectie van overheidsdiensten in pdata levert echter enorme verschillen op in 
vergelijking met de gegevens van de DAB. Zo werkten er in de federale instellingen die in de 
statistieken van de DAB werden opgenomen op 1 januari 2001 nog 273.847 ambtenaren. In 
de statistieken van Pdata blijven er daar op 1 januari 2005 nog 83.242 van over, of nog niet 
eens één derde van vier jaar tevoren. 
 
Vandaar dat wij in ons statistisch overzicht, op basis van de antwoorden op een aantal van 
onze schriftelijke vragen, een vierde reeks overheidsinstellingen (de bijzondere korpsen, de 
autonome overheidsbedrijven en enkele andere instellingen) hebben opgenomen die in Pdata 
niet meer zijn terug te vinden. Het moet echter duidelijk zijn dat met de gegevens uit deze 
vierde lijst wij nog altijd geen 100% compleet overzicht hebben van de totale 
personeelsbezetting in de federale overheidsinstellingen. 
 

b. De cijfers  
 

i. De FOD’s en POD’s 
 
De verdeling van de betrekkingen in de FOD’s en POD’s (Federale Overheidsdiensten en 
Programmatische Overheidsdiensten) over de taalgroepen vindt men in bijlage 3. Hieruit 
kunnen de volgende algemene vaststellingen worden gemaakt: 

• Hoewel de Vlamingen circa 60% van de bevolking uitmaken, krijgen zij nauwelijks 
iets meer dan 53% van de 80.140 betrekkingen in de FOD’s en POD’s. 

• In slechts 3 van de 19 FOD’s en POD’s plus de (rest van) 2 ministeries (op een totaal 
dus van 21 instellingen) hebben de Vlamingen min of meer hun aandeel van de 
betrekkingen, wanneer men vergelijkt met hun bevolkingsaandeel. Daar dient dan nog 
bij te worden opgemerkt dat 2 van deze 3 FOD’s/POD’s (m.n. de FOD ICT en de 
POD Duurzame Ontwikkeling) qua personeelsaantal absoluut verwaarloosbaar zijn. 
De enige FOD waar de Vlamingen hun aandeel halen in het aantal jobs, is de FOD 
Mobiliteit en Vervoer. 

• Opmerkelijkste vaststelling is dat voor wat de strafinrichtingen betreft de Franstaligen 
zelfs de meerderheid van de betrekkingen in de wacht slepen. 

 
ii. De federale wetenschappelijke instellingen: België een land met een 

Franstalige meerderheid? 
 
De toestand is echter het schrijnendst in de federale wetenschappelijke instellingen, zoals 
bijlage 4 aantoont. Dit zijn de samengevatte resultaten: 

• De Vlamingen krijgen slechts 46,5% van de 2.733 betrekkingen toebedeeld en de 
Franstaligen niet minder dan 53,5%. Mocht men uitsluitend op deze gegevens 
voortgaan, dan zou een buitenlandse waarnemer zowaar tot de absurde conclusie 
komen dat er in België een Franstalige meerderheid bestaat. 
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• Slechts in 3 van de 16 federale wetenschappelijke instellingen (18,75%) hebben de 
Vlamingen hun rechtmatig aandeel van de jobs (of meer). Ook hier is er echter een 
instelling bij die in feite nog niet operationeel is en bijgevolg nauwelijks personeel 
heeft4 (het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Obervatiecentrum) en een instelling 
die geregionaliseerd/in regionalisering is en waarvan de personeelsgegevens in feite 
een restgegeven is (Nationale Plantentuin van België). Enkel voor het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika hebben de Vlamingen hun rechtmatig aandeel in de 
banen. In feite is het dus zo goed als de algemene regel dat in alle federale 
wetenschappelijke instellingen de Vlamingen (schromelijk) ondervertegenwoordigd 
zijn. 

• In niet minder dan 10 van de 16 instellingen (dus 62,5% van de gevallen) hebben de 
Franstaligen meer dan de helft van de betrekkingen (Nationaal Instituut voor de 
Criminalistiek, Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis, 
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke 
Bibliotheek van België – Albert I, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Koninklijke Sterrenwacht van 
België, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid – Louis Pasteur). In enkele 
gevallen is dat zelfs (bijna) tweederde van de betrekkingen (Belgisch Instituut voor 
Ruimte-Aëronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke 
Sterrenwacht van België)! Het mag duidelijk zijn dat in deze instellingen de 
taalverhoudingen totaal zoek zijn en ronduit wraakroepend. 

 
iii. De instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid 

 
Bijlage 5 geeft de verdeling van de betrekkingen weer voor de instellingen van openbaar nut 
en sociale zekerheid. We kunnen ongeveer dezelfde algemene vaststellingen maken als voor 
de FOD’s, al is de toestand hier nog iets schever getrokken: 

• In zijn geheel genomen krijgen de Vlamingen hier nog niet eens 52% van de 21.719 
betrekkingen toebedeeld, ondanks hun circa 60% aandeel in de bevolking. 

• Slechts in 4 van de 34 instellingen (d.i. in 11,76% van de gevallen) krijgen zij een 
aandeel van de betrekkingen dat in overeenstemming is met hun bevolkingsaandeel (of 
meer is dan hun aandeel). Het betreft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, de Pool van 
de Zeelieden ter Koopvaardij en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). 

• In 12 van de 34 instellingen of meer dan één derde (35,29% om exact te zijn) is het 
evenwicht helemaal zoek en slepen de Franstaligen de helft van de betrekkingen of 
meer in de wacht. Het gaat om: het Nationaal Geografisch Instituut, het Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de Dienst voor 
Overzeese Sociale Zekerheid, het Fonds voor Beroepsziekten, de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg. 

                                                 
4 Belgische Senaat, Vragen en antwoorden, zitting 2004-2005, Bulletin 3-28, vraag nr. 3-1523 van Joris Van 
Hauthem van 7 oktober 2004, Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatorium - Personeel – 
Taalaanhorigheid. 
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iv. De autonome overheidsbedrijven, bijzondere korpsen en andere 

instellingen 
 
Zoals eerder reeds gesteld werden de autonome overheidsbedrijven, een aantal bijzondere 
korpsen en nog een aantal andere instellingen die nochtans duidelijk een federale stempel 
dragen niet meer hernomen in de gegevens van pdata. Wij houden er echter aan deze mee in 
rekening te brengen, te meer daar het hier over heel veel betrekkingen gaat. De gegevens die 
wij hiervoor aanhalen zijn allen afkomstig uit de schriftelijke (en mondelinge) vragen die in 
de Senaat aan de bevoegde ministers werden gesteld. Wij dienen daarbij echter te 
benadrukken dat deze gegevens evenmin volledig zijn vermits de resultaten van een aantal 
bijzondere korpsen en andere instellingen nog steeds ontbreken.5
 
Bijlage 6 geeft de algemene resultaten voor een aantal van deze instellingen: 

• De globale resultaten zijn hier het beste van al, maar met 54,4 % van de zowat 
138.100 geregistreerde betrekkingen komen de Vlamingen hier nog altijd lang niet op 
rechtmatige wijze aan hun trekken. 

• Slechts in één instelling van de 8 (Belgocontrol) hebben de Vlamingen de jobs waar 
zij overeenkomstig hun getal recht op hebben. 

• Daarentegen zijn de resultaten schrijnend in beide opgenomen kunstinstellingen (het 
Nationaal Orkest van België en het Paleis voor Schone Kunsten), waar de 
verhoudingen totaal zijn omgekeerd: de circa 40% Franstaligen krijgen circa 60% van 
de betrekkingen terwijl de ongeveer 60% Vlamingen het met ongeveer 40% van de 
banen moeten doen. Met deze instellingen is er dus duidelijk een zeer groot probleem 
zoals ook in punt ii. is aangetoond. 

 
2. Een transfer aan banen van Vlaanderen naar Wallonië 
 

a. Methodologische bemerkingen 
 
Gaat men ervan uit dat de federale overheidsbetrekkingen eerlijk verdeeld moeten worden 
over de taalgroepen, dan komt het bevolkingscijfer bij uitstek in aanmerking als 
verdelingscriterium. In dit verband is de taalkundige toewijzing van de bevolking in Brussel 
echter een problematisch gegeven. Het kan in zijn algemeenheid o.i. op twee aanvaardbare 
manieren worden opgelost. Een eerste mogelijkheid bestaat erin een vaste verdeelsleutel aan 
te nemen, bvb. éénderde voor de Nederlandstaligen en tweederde voor de Franstaligen. 
Gezien het bij uitstek arbitraire en politieke karakter ervan zijn alternatieve verdeelsleutels 
uiteraard mogelijk. Een meer objectieve verdeelsleutel bestaat in het omslaan van de 
verkiezingsuitslagen voor de verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het 
totale bevolkingsaandeel van Brussel in het hele land. 
 
Wij hebben beide oefeningen gemaakt.  
 
In het eerste geval is, volgens de cijfers van het NIS op 1.1.20046, de bevolking in het 
Vlaamse gewest goed voor 57,87%, die van het Waalse gewest voor 32,52% en die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 9,62% van de totale Belgische bevolking. Verdeelt men 
                                                 
5 Voor wat de bijzondere korpsen betreft hebben wij enkel gegevens over de Krijgsmacht. Wat de andere 
instellingen betreft zijn enkel gegevens voorhanden van de Nationale Loterij, het Nationaal Orkest van België en 
het Paleis voor Schone Kunsten. 
6 Zie: statbel.fgov.be. 2004 is het meest recente jaar waarover gegevens voorhanden zijn. 

 6

http://www.statbel.fgov.be/


de Brusselse bevolking volgens de verdeelsleutel 1/3e N en 2/3e F, dan dient 3,21% bij de 
Vlaamse bevolking te worden geteld en 6,41% bij de Franstalige bevolking. Dit geeft voor de 
verdeling van de federale betrekkingen als eindresultaat dan 61,07% voor de Vlamingen en 
38,93% voor de Franstaligen. 
 
Past men de tweede verdeelsleutel toe7, dan dient 1,33% te worden toegewezen aan de 
Nederlandse taalgroep en 8,29% aan de Franse taalgroep. In totaal komt men dan aan een 
verhouding van 59,20% voor de Vlamingen en 40,80% voor de Franstaligen. 
 

b. De banentransfer 
 

i. Volgens de eerste verdeelsleutel 
 
Herberekenen we het personeelsaantal van de FOD’s en POD’s volgens de eerste 
verdeelsleutel, dan zouden de Vlamingen recht hebben op 48.941 van de 80.140 banen. Dat is 
6.217 meer dan momenteel het geval. 
 
Bij de wetenschappelijke instellingen zouden er in dit scenario 1.669 van 2.733 banen voor de 
Vlamingen voorbehouden moeten zijn, wat 397 meer is dan nu het geval.  
 
Voor de instellingen van openbaar nut zouden er van de 21.719 banen 13.264 aan de 
Vlamingen toekomen. Dat zijn 2.004 banen meer dan nu het geval is. 
 
Tenslotte zijn er nog 8 federale instellingen (autonome overheidsbedrijven, bijzondere 
korpsen en andere instellingen), waarover wij cijfers konden verzamelen. Zij zijn samen goed 
voor 138.100 banen, waarvan er volgens deze verdeelsleutel 84.338 aan de Vlamingen zouden 
moeten toekomen. Dat is 9.200 meer dan actueel het geval is. 
 
Tellen we al deze gegevens samen, dan komen we tot de volgende slotsom. Van de 242.692 
banen bij de federale overheid die we volgens taalverdeling konden opdelen, gaan er 
momenteel 130.445 naar de Vlamingen (53,75%). In feite hebben de Vlamingen bij normale 
verhoudingen recht op 148.212 van deze banen. Dat zijn er 17.767 méér dan actueel het geval 
is! 
 
Merken we daarbij tenslotte nog op dat deze cijfers nog niet helemaal volledig zijn, gelet op 
de 273.847 federale ambtenaren die in 2001 door de DAB werden geregistreerd. Extrapoleren 
we de resultaten die we bekomen hebben met onze exacte berekeningen naar het getal 
273.847, dan zouden 20.048 betrekkingen in het federaal openbaar ambt méér aan de 
Vlamingen moeten toekomen dan momenteel het geval is. Bijgevolg schatten wij de globale 
transfers van betrekkingen in het federale openbaar ambt ten nadele van de Vlamingen op een 
ruwe 20.000 banen. 
 
Gelet op het feit dat er volgens de statistieken van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal overleg in februari 2005 174.718 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledige 
werklozen in Vlaanderen waren, betekent dit dat statistisch gezien ongeveer 11,5% van deze 
Vlamingen aan werk zouden kunnen worden geholpen indien Vlaanderen alleen maar zijn 

                                                 
7 Bij de verkiezingen van 13 juni 2004 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behaalden de Vlaamse lijsten 
13,78% van de stemmen en de Franstalige lijsten 86,22%. 
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rechtmatig aandeel in de federale overheidsbetrekkingen zou krijgen.8 Een cijfer om even 
over na te denken. 
 

ii. Volgens de tweede verdeelsleutel 
 
In de tweede mogelijke verdeelsleutel die wij naar voor brachten om tot een eerlijke verdeling 
van de federale overheidsbetrekkingen tussen de volkeren in dit land te komen, is het scenario 
voor de Vlamingen iets minder gunstig, maar ook hieruit blijkt dat wij in de huidige situatie 
nog altijd zwaar benadeeld worden. Ook deze cijfers zijn immers niet te verwaarlozen.  
 
Voor de FOD’s en POD’s levert dit 47.443 banen op voor de Vlamingen of 4.710 meer dan 
nu. 
 
In de wetenschappelijke instellingen zouden er 346 betrekkingen over de taalgrens verhuizen, 
en hebben de Vlamingen recht op 1.618 jobs. 
 
Bij de instellingen van openbaar nut zouden er 1.596 banen van de Franstaligen naar de 
Vlamingen verschuiven, wat ons recht zou geven op 12.858 betrekkingen. 
 
Onze vierde categorie, de autonome overheidsbedrijven, de bijzondere korpsen en andere 
instellingen, levert bij een correcte verdeling een winst van 6.577 betrekkingen voor de 
Vlamingen op, wat een totaal van 81.755 banen geeft. 
 
Ook hier kunnen we totalen maken. Van de 242.692 geregistreerde federale overheidsbanen 
komen er volgens deze verdeelsleutel 143.674 rechtmatig de Vlamingen toe. Dat zijn er nog 
altijd 13.229 meer dan nu. 
 
Ook hier kan opnieuw geëxtrapoleerd worden naar de 273.847 federale betrekkingen die de 
DAB in 2001 registreerde. In dat geval zouden 14.927 betrekkingen meer aan de Vlamingen 
toekomen dan heden het geval is. Bijgevolg schatten wij in het kader van deze verdeelsleutel 
momenteel het banenverlies voor Vlaanderen in de federale overheidsdiensten op zowat 
15.000 betrekkingen. 
 
Vertrekkend van het hiervoor genoemde werkloosheidscijfer zou, statistische gezien, toch nog 
altijd 8,5% van deze Vlaamse werklozen aan een betrekking kunnen geholpen worden indien 
Vlaanderen alleen maar zijn rechtmatig aandeel in de overheidsbetrekkingen zou krijgen.9
 

3. De wanverhoudingen verklaard 
 

a. De taalkaders: een verouderde wetgeving 
 
De verdeling van het gros van de betrekkingen in de federale overheidsinstellingen grijpt 
plaats via de zogenaamde taalkaders. Deze worden voor de centrale diensten en de 
uitvoeringsdiensten van de federale overheid bepaald door art. 43, § 3 van de gecoördineerde 
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Dit artikel stelt dat voor 
de verdeling van de betrekkingen rekening moet worden gehouden met “het wezenlijk belang 
dat de Nederlandse en de Franse taalgebieden respectievelijk voor iedere dienst 
vertegenwoordigen”. Als uitzondering hierop wordt echter in pariteit voorzien voor alle 
                                                 
8 Voor deze berekening gebruiken we de geëxtrapoleerde cijfers van de vorige paragraaf. 
9 Zelfde bemerking als voorgaande voetnoot. 
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hogere betrekkingen (graden van rang 13 en hoger). Voor deze laatste betrekkingen is er 
tevens een tweetalig kader voorzien dat 20% van de betrekkingen omvat en die eveneens 
paritair moeten worden verdeeld. 
 
Ingevolge de Copernicushervorming werd deze regeling gewijzigd voor de FOD’s en de 
POD’s. Voor deze diensten geldt, conform artikel 43 ter, § 4 van dezelfde wetten, dat de 
betrekkingen over de taalgroepen in principe eveneens worden verdeeld volgens het eerder 
vermelde begrip “wezenlijk belang”. In dit systeem wordt het tweetalige kader echter 
opgedoekt. Pariteit wordt nochtans behouden voor de hogere betrekkingen, m.n. voor alle 
managementfuncties en gelijkwaardige functies alsook voor alle betrekkingen van voorzitter 
van het Directiecomité. 
 
Voor alle hogere betrekkingen grijpt dus automatisch een scheeftrekking plaats doordat bij 
wet aan ca. 60% van de bevolking slechts 50% van de betrekkingen wordt toebedeeld, terwijl 
ca. 40% van de bevolking even automatisch eveneens op 50% van de betrekkingen aanspraak 
mag maken. 
 
Ingevolge art. 47 van de taalwet in bestuurszaken, dat stelt dat de betrekkingen die betrekking 
hebben op de buitenlandse diensten paritair verdeeld moeten worden, grijpt eveneens op 
systematische wijze een benadeling van de Vlamingen plaats, maar hier dus niet alleen voor 
de hogere betrekkingen, maar voor alle betrekkingen op alle niveaus. 
 
Tenslotte vallen volgens de taalwet in bestuurszaken ook een aantal betrekkingen van de 
federale overheidsdiensten, met name deze die gesitueerd zijn in de zogenaamde 
buitendiensten, onder de noemer van de gewestelijke diensten (art. 32 tot 38 van de taalwet in 
bestuurszaken). Dit betekent dat zij buiten elk taalkader vallen. Voor deze diensten schrijft de 
taalwet immers geen enkel criterium voor inzake de verdeling van de betrekkingen over de 
landsdelen. Wel legt zij taalverplichtingen op aan deze ambtenaren, wat er, met enkele 
uitzonderingen op de regel, op neerkomt dat zij de taal van het taalgebied moeten kennen. 
Voor wat de verdeling van de betrekkingen betreft, heeft de bevoegde minister hier in alle 
geval veel meer speelruimte om de ene of de andere taalgroep te bevoordelen. 

 
b. Scheve toepassingen 

 
Voor wat de lagere betrekkingen betreft, verwijst de wetgever zoals vermeld naar een te 
appreciëren criterium, met name het “wezenlijk belang” voor beide taalgebieden. Dit is 
uiteraard een zeer vage bepaling die voor velerlei interpretatie vatbaar kan zijn. 
 
In de loop der jaren werd dit criterium door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de 
Raad van State ingevuld op een wijze die erg nadelig is voor de Nederlandstaligen.10

 
In principe wordt er vertrokken van tellingen die aantonen welk het werkvolume is van in het 
Frans en in het Nederlands te behandelen zaken.  
 
Van dit principe wordt echter afgeweken voor niet gelokaliseerde of niet lokaliseerbare 
studie- en conceptietaken en zaken inzake beheer of algemeen bestuur. Voor deze categorie 
van taken wordt opnieuw de pariteit gehanteerd voor de verdeling van de betrekkingen. 
 

                                                 
10 Vaste Commissie voor Taaltoezicht, Vademecum betreffende de vaststelling van de taalkaders, 1999, 17 p. 
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Vooral door deze laatste interpretatie van het begrip “wezenlijk belang” gaan er opnieuw heel 
wat betrekkingen verloren voor de Vlamingen ten voordele van de Franstaligen. 
 

c. Merkwaardige verschillen: vastbenoemden versus contractuelen 
 
Hoewel de vaste rechtspraak van de Raad van State en van de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht zeer duidelijk is, met name dat contractuelen zonder meer eveneens onder de 
taalkaders vallen,11 gebeurt het dat ministers en instellingen de mogelijkheid tot aanwerving 
van contractuelen gebruiken om af te wijken van de taalkaders ten nadele van de 
Vlamingen.12 In alle geval bestaan er in veel gevallen merkwaardige verschillen wat het 
aandeel van de beide taalgroepen betreft in resp. vastbenoemden en contractuelen voor de 
verschillende instellingen.  
 

i. De FOD’s en POD’s 
 
Dat valt duidelijk op te maken uit de opsplitsing van de totale personeelssterkte van de FOD’s 
en POD’s in vastbenoemden en contractuelen, zoals weergegeven in bijlage 7. Wij halen er 
volgende vaststellingen uit:  

• Bij de vastbenoemden ligt de verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen op 55,27% 
tegenover 44,73%. Bij de contractuelen ligt dit percentage echter op 49,83% tegenover 
50,17% ten voordele van de Franstaligen. 

• In 16 van deze instellingen is het aandeel van de Franstaligen bij de contractuelen 
groter dan hun aandeel in de vastbenoemden; slechts in één instelling (FOD Justitie – 
justitiehuizen) is het omgekeerde het geval, namelijk dat er verhoudingsgewijs meer 
Nederlandstalige contractuelen zijn dan Franstalige contractuelen in vergelijking met 
de vastbenoemden. 

                                                 
11 Volgens de Raad van State valt elke benoeming in een overheidsdienst, zijnde iedere aanbreng van nieuw 
personeel, ongeacht of dit vast, stagedoend, tijdelijk of contractueel is, onder de taalwetgeving en dus in 
voorkomend geval onder de taalkaders (Raad van State, arresten nrs. 14.137 van 3.6.1970, 24.982 van 18.1.1985 
en 28.387 van 2.6.1987). 
12 Eerste minister Verhofstadt stelde dit zelfs zeer expliciet ingevolge een vraag naar de verdeling van de 
betrekkingen in de Koninklijke Muntschouwburg: “Aangezien het voltallige personeel van de Koninklijke 
Muntschouwburg in een contractueel statuut werkt, is er géén taalkader aangezien de taalwetgeving hieromtrent 
geen bepalingen inhoudt.” Cfr. Belgische Senaat, Vragen en antwoorden, zitting 2003-2004, Bulletin 3-1, vraag 
nr. 3-16 van Frank Vanhecke van 8 augustus 2003, Koninklijke Muntschouwburg – Taalkaders. 
Minister van Justitie Onkelinx is al even expliciet: “[…] het taalkader […] is alleen van toepassing op de 
statutaire betrekkingen. Het geldt dus niet voor de contractuele betrekkingen.” Cfr. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Commissie voor de Justitie, zitting 2004-2005, Handelingen, nr. 540 van 22.3.2005, 
Vraag van Bart Laeremans over “de taalverhoudingen binnen de centrale diensten van Justitie (nr. 6109). 
Eveneens typerend voor de verschillende behandeling tussen vastbenoemden en contractuelen is het antwoord 
van minister Verwilghen op schriftelijke vragen nrs. 3-1325, 3-1537, 3-1540, 3-1560, 3-1542 en 3-1535: “Voor 
de statutaire personeelsleden bevat het kader een 50 %-50 % verdeling van de posten en dit op alle niveaus. 
Voor de contractuele personeelsleden wordt getracht om eveneens zo goed mogelijk de verdeling van 50 %-50 % 
te respecteren zonder echter bij de selectie de geschiktheid van de kandidaat voor de functie uit het oog te 
verliezen.” Concreet betekent dit dat er volgens de cijfers van de minister voor de POD wetenschapsbeleid bij de 
contractuelen 47 Franstaligen zijn en 40 Nederlandstaligen. Bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie 
wordt dat dan 38 F en 19 N enz. 
Ook veelbetekenend is het antwoord van minister Flahaut i.v.m. het Nationaal Geografisch Instituut: “Sommige 
contractuele personeelsleden worden evenwel op zuiver functionele basis (bvb. specifieke deskundigheid) 
gerecruteerd”. Cfr. schriftelijke vraag nr. 3-1552. 
Deze interpretatie/handelwijze is uiteraard volkomen in strijd met alle rechtspraak van zowel de VCT als de 
Raad van State. 
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Bij gebrek aan gegevens over taalkaders (zie verder) is het voor deze instellingen momenteel 
echter meestal niet mogelijk na te gaan of via de aanwerving van contractuelen verder ten 
nadele van de Vlamingen wordt afgeweken van het toegewezen contingent banen via de 
taalkaders.  
 
   ii. de federale wetenschappelijke instellingen 
 
Eenzelfde fenomeen valt vast te stellen voor de federale wetenschappelijke instellingen. In 
bijlage 8 vinden we er een overzicht van en daaruit kan het volgende worden besloten: 

• Komt 50,40% van de vaste betrekkingen toe aan de Vlamingen en 49,60% aan 
Franstaligen, dan komen slechts 43,32 van de contractuele betrekkingen in deze 
diensten nog toe aan Vlamingen en 56,68% aan Franstaligen! 

• Van de 11 instellingen waarvoor de gegevens relevant zijn, zijn er 9 waarbij 
verhoudingsgewijs veel meer Franstalige contractuelen dan vastbenoemden in dienst 
zijn en slechts twee waar dat voor de Nederlandstaligen het geval is. 

Voor de meeste van deze instellingen vonden wij geen taalkader terug in het Belgisch 
Staatsblad (zie bijlage 12b). Uit het enige relevante geval waarvoor we dit wel vonden 
(Nationaal Instituut voor de Criminalistiek), blijkt duidelijk dat het (voor de Vlamingen op 
zich al zeer nadelige) taalkader bij de vastbenoemden wordt gerespecteerd, maar dat dit bij de 
contractuelen zwaar wordt scheefgetrokken, zodat de totale balans voor de Vlamingen in deze 
instelling zeer negatief is. Het is gewaagd om op basis van één gegeven algemene besluiten te 
trekken, maar duidelijk is wel dat (minstens in één instelling) via het aanwerven van 
contractuelen de reeds erg nadelige taalkaders voor de Vlamingen de verhoudingen in deze 
instellingen  nog verder ten nadele van de Vlamingen worden scheefgetrokken. 
 
   iii. de federale instellingen van openbaar nut 
 
Voor de federale instellingen van openbaar nut daarentegen zijn er globaal genomen slechts 
weinig betekenisvolle verschillen waar te nemen in het aandeel van beide taalgroepen bij de 
vastbenoemden en contractuelen. Zoals bijlage 9 echter aantoont is dit globale beeld 
vertekenend en is het contractuelenbestand bij de Franstaligen wel degelijk groter: 

• Bij de contractuelen nemen de Franstaligen inderdaad 48,32% van de betrekkingen 
voor hun rekening, wat nauw aansluit bij de 48,08% van de vastbenoemde 
betrekkingen die zij bezetten.  

• Het blijkt echter dat in 18 instellingen het aandeel van de Franstaligen in het 
contractuelenbestand groter is dan hun aandeel in het bestand van vastbenoemden; bij 
de Vlamingen is hun aandeel in het contractuelenbestand slechts in 9 instellingen 
verhoudingsgewijs hoger dan hun aandeel in het bestand van vastbenoemden. (Voor 7 
instellingen is een vergelijking onmogelijk of niet relevant). 

Hoewel het beeld erg onvolledig en gemengd is, is ook hier een voorbeeld te vinden waar via 
het aanwerven van contractuelen de verhoudingen (al dan niet verder) in het nadeel van de 
Vlamingen worden scheefgetrokken. Dat geldt met name voor de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, waar een paritair taalkader geldt, de Vlamingen bij de vastbenoemden slechts 
46,81% van de betrekkingen hebben, maar bij de contractuelen slechts 44,44% van de 
betrekkingen binnenrijven, waardoor hun aandeel in het totale personeelsbestand zakt naar 
46,15%. 
Ook hier is het moeilijk algemene besluiten te trekken, tenzij dat het beeld gemengd is, maar 
dat er ook hier voorbeelden zijn waar de verhoudingen via het contractuelenbestand nog erger 
in het nadeel van de Vlamingen worden scheefgetrokken. 
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d. Nog een illegale vluchtweg: aanwerven buiten kader 
 
Er bestaat nog een weg om af te wijken van het taalkader, en dat is aanwerven buiten het 
taalkader. Nochtans is de vaste rechtspraak van de Raad van State en van de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht zeer duidelijk, en stelt zij dat aanwerving buiten taalkader absoluut onwettig 
is (voor zover het uiteraard over centrale diensten en uitvoeringsdiensten gaat). Toch hebben 
wij uit enkele antwoorden op onze schriftelijke vragen kunnen opmaken dat een aantal 
diensten van deze techniek gebruik maken om het taalkader en de verdeling van de 
betrekkingen over de taalgroepen te omzeilen. 
 
Dat is bij wijze van voorbeeld het geval voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek, waar 
de aanwerving buiten kader verantwoord wordt door het feit dat deze personeelsleden in 
afzonderlijk beheer worden betaald.13

 
In andere gevallen wordt dit verantwoord in het kader van aanwerving van personeel voor 
“uitzonderlijke tijdelijke behoeften” of van “experts”. Dat is onder meer het geval bij het 
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, wat bij de contractuelen resulteert in een 
taalverhouding van 38 N tegenover niet minder dan 68 F.14 Blijkbaar zijn er in Vlaanderen 
minder experts te vinden dan in Wallonië. 
 

e. Juridische chaos in de FOD’s en POD’s: hopelijk een tijdelijk probleem  
 
We vermeldden eerder al dat er voor de meeste FOD’s en POD’s momenteel geen taalkaders 
voorhanden zijn. Dit is het gevolg van de Copernicushervorming.  
 
Op het einde van de vorige regeerperiode heeft minister Luc Van den Bossche (SP.a), wel 
wetende dat de PS erop uit was zijn hervormingen van de federale ministeries ongedaan te 
maken, nog in allerhaast zoveel mogelijk van zijn hervormingen doorgedrukt om de PS in de 
mate van het mogelijke voor voldongen feiten te plaatsen. Het resultaat ervan was dat de oude 
ministeries werden opgeheven en dat de FOD’s en POD’s operationeel werden gemaakt 
zonder dat deze laatste over een taalkader beschikten. Met het opheffen van de oude 
ministeries verdwenen echter ook de taalkaders die er betrekking op hadden zodat de meeste 
van deze POD’s en FOD’s sindsdien over geen enkel rechtsgeldig taalkader meer beschikken. 
Enkel voor de betrekkingen van niveau A werd er voor zowat alle FOD’s en POD’s een 
afzonderlijk taalkader uitgevaardigd. Voor de lagere betrekkingen was dat echter doorgaans 
en tot op heden nog steeds niet het geval. Momenteel hebben enkel de FOD Budget en 
Begrotingscontrole, de FOD ICT en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu ook voor de lagere betrekkingen een geldig taalkader. 
 
In feite zijn de FOD’s en de POD’s hiermee, indien niet in een illegale toestand, dan minstens 
toch in een juridisch vacuüm aanbeland, vermits de Raad van State al bij herhaling duidelijk 
heeft gesteld dat een centrale dienst of een centrale uitvoeringsdienst in principe niet kan 
functioneren indien hij niet over een geldig taalkader beschikt. In principe kunnen in deze 
diensten niet op wettige wijze benoemingen of bevorderingen plaatsgrijpen en zijn deze, 

                                                 
13 Het levert voor deze personeelsleden een taalverhouding van 21 N en 33 F op. Cfr Belgische Senaat, Vragen 
en antwoorden, zitting 2004-2005, Bulletin 3-29, vraag nr. 3-1524 van Joris Van Hauthem van 7 oktober 2004, 
Nationaal Instituut voor Criminalistiek - Personeel – Taalaanhorigheid. 
14 Cfr. Belgische Senaat, Vragen en antwoorden, zitting 2004-2005, Bulletin 3-29, vraag nr. 3-1549 van Joris 
Van Hauthem van 7 oktober 2004, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Personeel – 
Taalaanhorigheid. 
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indien ze toch gebeuren, alleen al omwille van het ontbreken van een geldig taalkader stuk 
voor stuk vernietigbaar bij de Raad van State.15

 
De Vaste Commissie voor Taaltoezicht was dan ook in haar jaarrapporten voor het jaar 2002  
en 2003 bijzonder kritisch over deze gang van zaken.16 Tot op heden heeft de paarse regering 
echter nog altijd geen maatregelen genomen om aan dit zwaarwichtige probleem een 
oplossing te geven en dit ondanks onze herhaalde tussenkomsten terzake.17

 
f. Zelfs van de bestaande taalkaders wordt regelmatig ten nadele van de 

Vlamingen afgeweken 
 
Hoewel we het reeds niet eens zijn met het huidige systeem van de taalkaders omdat het de 
Vlamingen benadeelt, moeten wij daar bovenop vaststellen dat daar regelmatig nog wordt van 
afgeweken, opnieuw ten nadele van de Vlamingen. De eerlijkheid gebiedt te stellen dat ook 
afwijkingen van de taalkaders ten voordele van de Vlamingen regelmatig voorkomen, zonder 
echter het onevenwicht fundamenteel te herstellen. 
 
Het is evenwel moeilijk hierover een globaal beeld te krijgen. Er mag immers worden 
aangenomen dat de cijfers die via pdata beschikbaar zijn niet altijd volledig vergelijkbaar zijn 
met de taalkaders, vermits hier in een aantal gevallen (in essentie bij de FOD’s) ook een 
aantal betrekkingen in vervat zijn die buiten enig taalkader vallen (de zogenaamde 
buitendiensten). Op basis van het beschikbare materiaal valt echter niet op te maken waar dit 
al dan niet het geval is, en in voorkomend geval, welk het effectief aantal betrekkingen is 
waar de taalkaders wel op van toepassing zijn. De vergelijkingen die we hieronder maken, 
geven we dan ook met het nodige voorbehoud. 
 
Voor wat de FOD’s en POD’s betreft, is het volgende uit bijlagen 11a en 11b vast te stellen:  

• Het evenwicht op niveau A, waar normaal gezien pariteit voorzien is (maar niet van 
toepassing op de buitendiensten!) helt met 53,82% van de betrekkingen op dit niveau 
lichtjes in het voordeel van de Vlamingen, wanneer men het taalkader als uitgangspunt 
neemt. Dit cijfer blijft echter ver onder het aandeel van de Vlamingen in de bevolking. 

• Bovendien stellen wij vast dat toch nog in 6 van deze instellingen er meer Franstaligen 
van niveau A zijn dan Vlamingen. Indien de reeds onrechtvaardige taalkaders hier van 
toepassing zouden zijn, dan zou hiervan nog eens worden afgeweken ten nadele van 
de Vlamingen. In 10 instellingen daarentegen hebben de Vlamingen lichtjes voordeel 
in vergelijking met de taalkaders (voor zover van toepassing).  

• Voor wat de lagere niveaus betreft is het moeilijk besluiten te trekken omdat de 
meeste van deze diensten zoals eerder gesteld nog altijd geen geldig taalkader hebben 
sinds de Copernicushervorming. De weinige instellingen waarvoor een vergelijking 
mogelijk is, tonen evenwel aan dat ook hier nog in een aantal gevallen wordt 
afgeweken van het taalkader ten nadele van de Vlamingen. In 2 van de 5 voorhanden 
gevallen blijken de Vlamingen inderdaad (zij het weinig) minder betrekkingen te 

                                                 
15 Zie bvb. de arresten van de Raad van State nrs. 63.298 van 27.11.1996 en 93.029 van 5.2.2001. 
16 Zie bijlagen 10a en 10b. 
17 Cfr. Belgische Senaat, Handelingen, Donderdag 28 oktober 2004 – namiddagvergadering, Vraag om uitleg 
van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de juridische chaos in de federale overheidsdiensten» (nr. 3-407) en 
Belgische Senaat, Handelingen, Donderdag 27 januari 2005 – namiddagvergadering, Vraag om uitleg van de 
heer Joris Van Hauthem aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid 
en Gelijke Kansen over «de absolute rechtsonzekerheid die er heerst in verband met de ambtenaren van de 
federale overheidsdiensten» (nr. 3-551) 
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krijgen dan hen volgens taalkader is toegewezen. Ook hier stellen we dus een dubbele 
benadeling vast: een benadeling via het taalkader, en dan nòg eens een benadeling 
door niet toepassing van dit kader in het nadeel van de Vlamingen. 

• Een voorzichtig besluit is dus dat in een aantal gevallen wordt afgeweken van het 
taalkader ten voordele van de Vlamingen, maar dat er ook in (mogelijk een 
minderheid van de gevallen) ook nog eens wordt afgeweken ten nadele van de 
Vlamingen, wat een dubbele en absoluut onaanvaardbare benadeling inhoudt. 

 
De gegevens voor de wetenschappelijke instellingen vinden we terug in de bijlagen 12a en 
12b. Voor de overgrote meerderheid van deze instellingen vonden we echter geen taalkader 
terug in het Belgisch Staatsblad zodat bovenstaande oefening hier moeilijk te maken is. 

• Voor niveau A mag evenwel de bij wet opgelegde pariteit worden verondersteld 
(steeds onder voorbehoud dat betrekkingen in buitendiensten hier niet toe gerekend 
mogen worden). Gaat men hiervan uit, dan blijkt nochtans dat de Vlamingen globaal 
slechts 46,38% van deze betrekkingen binnenhalen en de Franstaligen 53,62%! 

• Dat weerspiegelt zich ook wanneer men naar de details kijkt. In niet minder dan 9 
instellingen (56% van de gevallen) hebben de Franstaligen meer betrekkingen van 
niveau A in de wacht gesleept dan de Vlamingen. In 5 instellingen (31% van de 
gevallen) is het omgekeerde het geval. Slechts in 2 instellingen (12%) is de pariteit een 
feit. 

• Een vergelijking voor de lagere niveaus is weerom zeer gewaagd omdat slechts voor 2 
van de 16 instellingen taalkaders werden gevonden. In één instelling wordt van de 
vooropgestelde pariteit afgeweken ten voordele van de Vlamingen, in de andere ten 
voordele van de Franstaligen. 

• Het heeft er echter de schijn van dat in deze instellingen zwaar wordt afgeweken van 
wat aanvaardbaar is, zowel inzake taalkader, als inzake de toepassing van het 
taalkader. 

 
Voor wat de instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid betreft, lijkt eenzelfde beeld 
naar voor te komen als voor de FOD’s en POD’s, zoals bijlagen 13a en 13b aantonen. 

• Op niveau A, waar bij wet pariteit vereist is, zijn de Vlamingen, wat het globaal beeld 
betreft, lichtjes in het voordeel met 52,79% van de betrekkingen. Het blijft echter ook 
hier ver onder wat aanvaardbaar is vanuit het standpunt van een rechtvaardige 
verdeling van de betrekkingen tussen de taalgroepen. 

• Kijken we naar de details voor niveau A, dan zijn er toch nog 10 op 26 instellingen 
(38,5%) waar de pariteit wordt doorbroken ten voordele van de Franstaligen. In slechts 
16 van de 26 gevallen is het omgekeerde het geval. (Voor 4 instellingen zijn er geen 
gegevens of is dit niet relevant). De afwijking van de reeds voor ons nadelige 
taalkaders ten nadele van de Vlamingen gebeurt dus heel frequent, wat 
onaanvaardbaar is. 

• Voor wat de lagere betrekkingen betreft, valt vast te stellen dat in 4 van de 17 gevallen 
(23,5%) er van het taalkader wordt afgeweken ten nadele van de Vlamingen. In 13 
gevallen is dat in het voordeel van de Vlamingen. 

• Besluitend mag hier met meer zekerheid worden gesteld dat er zeer dikwijls wordt 
afgeweken van de taalkaders, en dat dit meer in het voordeel van de Vlamingen dan 
van de Franstaligen gebeurt. Dat het evenwel ook gebeurt ten voordele van de 
Franstaligen, en wel zeer regelmatig, is echter totaal onaanvaardbaar. 
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Een dergelijke oefening voor de autonome overheidsbedrijven, de bijzondere korpsen en 
andere instellingen (bijlagen 4a en 4b) is nagenoeg onmogelijk, gelet op het feit dat wij voor 
geen enkele van deze instellingen over een taalkader beschikken.  
 

g. Het eindresultaat 
 

Het is duidelijk dat de Vlamingen in de federale ambtenarij op verschillende vlakken belazerd 
worden voor wat betreft de verdeling van de betrekkingen. Dat gebeurt niet alleen bij het 
opstellen van het taalkader, maar dan bovendien regelmatig ook nog eens bij het toepassen 
ervan. Vandaar dat het Vlaams Belang eist dat hieraan onmiddellijk verholpen moet worden. 
 

4. De remedies 
 

a. Aanpassen van de taalkaders 
 
Ten eerste wil het Vlaams Belang in essentie dat de onrechtvaardigheden die momenteel uit 
de concrete toepassing van de zeer vage wettelijke bepalingen (“wezenlijk belang”) volgen, 
ongedaan worden gemaakt door een wetswijziging die duidelijkheid schept en de banen op 
een rechtvaardige wijze over de taalgroepen verdeelt. Het Vlaams Belang nam terzake reeds 
zelf een eigen wetgevend initiatief dat ertoe strekt voortaan het bevolkingscijfer te gebruiken 
voor de toewijzing van de federale betrekkingen.18

 
b. Rechttrekken van de scheve toepassingen 

 
Op zeer korte termijn wil het Vlaams Belang ten tweede dat daar waar er nu reeds wordt 
afgeweken van het taalkader ten nadele van het quotum waar de Vlamingen krachtens het 
taalkader recht op hebben, dit onmiddellijk wordt rechtgezet via de nodige overplaatsingen, 
ontslagen en aanwervingen. Het is een feit dat de ministers bij de vastbenoemden weinig 
bewegingsruimte hebben om hier werk van te maken. Anderzijds bestaat deze 
bewegingsruimte wél bij de contractuelen. Het Vlaams Belang wil derhalve dat op korte 
termijn de Vlamingen in alle federale instellingen zonder uitzondering minimaal hun quotum 
wordt toegewezen via aanwerving van Vlaamse contractuelen (of vastbenoemden) en 
afvloeiing van Franstalige contractuelen.  
 

c. Defederalisering van instellingen 
 
Tenslotte wil het Vlaams Belang dat zoveel mogelijk van de instellingen die momenteel nog 
tot het federale openbare ambt behoren worden toegewezen aan de gemeenschappen (en 
gewesten) en desgevallend worden opgesplitst. 
 
In eerste instantie komen de federale wetenschappelijke instellingen daartoe bij uitstek voor in 
aanmerking. Niet alleen omdat onderwijs, cultuur en wetenschap in principe reeds in 
overgrote mate gedefederaliseerd zijn, maar ook omdat de wantoestanden in deze instellingen 
het ergste zijn en zelfs ronduit schandalig. Ook een aantal andere instellingen die niet 
onmiddellijk samenhangen met het federale bevoegdheidsdomein komen echter in 
aanmerking voor defederalisering. 
                                                 
18 Belgische Senaat, zitting 2004-2005, 3 november 2004, Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de 
betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt, ingediend door Joris Van Hauthem, 
Nele Jansegers en Yves Buysse (stuk 3-891). Als bijlage 15 bij deze perstekst opgenomen. 
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Het Vlaams Belang zal er dan ook voor ijveren dat dit dossier op de communautaire agenda 
wordt gezet en zal daartoe de Vlaamse partijen voor hun verantwoordelijkheid plaatsen. Een 
voorstel van resolutie in het Vlaams parlement zal daartoe een eerste aanzet vormen. 
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Overzicht van de bijlagen 
 
1. Parlementaire vragen gesteld aan de bevoegde ministers betreffende de 

taalaanhorigheid van de ambtenaren in de verschillende federale instellingen 
2. a en b. Voorbeeld van schriftelijke vraag gesteld aan de bevoegde minister, 1e en 2e 

modelvoorbeeld. 
3. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

federale overheidsdiensten in 2005. 
4. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

federale wetenschappelijke instellingen in 2005. 
5. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid in 2005. 
6. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

autonome overheidsbedrijven, de bijzondere korpsen en andere instellingen in 2004. 
7. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

federale overheidsdiensten in 2005 volgens statuut. 
8. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

federale wetenschappelijke instellingen in 2005 volgens statuut. 
9. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 

instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid in 2005 volgens statuut. 
10. a. en b. Uittreksels uit het jaarverslag 2002 en 2003 van de Vaste Commissie voor 

Taaltoezicht. 
11. a en b. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in 

de federale overheidsdiensten in 2005 voor niveau A en voor de niveaus B-D met 
vermelding van het effectieve taalkader voor de niveaus B-D. 

12. a. en b. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in 
de federale wetenschappelijke instellingen in 2005 voor niveau A en voor de niveaus 
B-D met vermelding van het effectieve taalkader voor de niveaus B-D. 

13. a. en b. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in 
de instellingen van openbaar nut en sociale zekerheid in 2005 voor niveau A en voor 
de niveaus B-D met vermelding van het effectieve taalkader voor de niveaus B-D. 

14. Tabel van de effectieve verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de 
autonome overheidsbedrijven, de bijzondere korpsen en andere instellingen in 2004 
voor niveau A en voor de niveaus B-D met vermelding van het effectieve taalkader 
voor de niveaus B-D. 

15. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de 
diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt, ingediend door Joris Van 
Hauthem, Nele Jansegers en Yves Buysse (stuk 3-891). 
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