
 
Commissiedebat 13 februari 

 
- de heer Jan Jambon aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de tweetaligheid van de 
Brusselse politie" (nr. 1869) 
- de heer Bart Laeremans aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de taalsituatie bij de 
Brusselse politie na het arrest van het Grondwettelijk Hof" (nr. 1970) 
 
Jan Jambon (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, na de politiehervorming 
kreeg de politie in Brussel vijf jaar tijd om de tweede taal onder de knie te krijgen. Voornoemde 
periode zou normaal op 1 april 2006 verstrijken. Toen bleek echter dat amper de helft van de 
politiemensen over een tweetaligheidattest beschikte. Daarop werd de overgangsmaatregel verlengd 
tot 31 december 2007, waardoor de agenten in Brussel langer tijd kregen om hun tweetaligheid aan te 
tonen. In november 2007 vernietigde het Grondwettelijk Hof voornoemde overgangsmaatregel. De 
gevolgen van de vernietigde bepalingen bleven tot de bekendmaking van het arrest in het Belgisch 
Staatsblad gehandhaafd. Ingevolge de vernietiging door het Grondwettelijk Hof bleek het oude artikel 
69 van de taalwet opnieuw in rechtsorde te zijn getreden. Thans blijkt dan ook dat heel wat 
personeelsleden van de federale en lokale politie in Brussel niet aan de vereisten van de taalkennis 
voldoen. Op die manier zien zij hun betrekking op de helling komen te staan. Graag kreeg ik van de 
minister dan ook een antwoord op de volgende vragen. Kan u, zoals eerder in de commissie werd 
afgesproken, de cijfergegevens bekendmaken van de operationele personeelsleden voor de zes 
Brusselse politiezones die thans wel aan de tweetaligheidvereiste voldoen? Ten tweede, welke 
maatregelen worden getroffen ten aanzien van de personeelsleden van de federale en lokale politie te 
Brussel die niet langer aan de vereiste van de taalkennis voldoen? Ten derde, welke instructies 
werden sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof aan de korpsoverste van de lokale politiezones in 
Brussel gegeven? Ten slotte, werden ondertussen maatregelen getroffen, teneinde de tweetaligheid 
van de politiediensten, ook tijdens de opleiding van de politieagenten, te bevorderen? 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 19 december 
stelde u in antwoord op onze beide vragen in het vooruitzicht dat de cijfergegevens ter beschikking 
van de leden zouden worden gesteld. Dat is nu, bijna twee maanden na datum, nog altijd niet 
gebeurd. Ik zou u nu bijgevolg een aantal concrete vragen over bedoelde cijfers willen stellen. Ten 
eerste, kan u een overzicht van de situatie op 1 januari 2008 bij de gewezen rijkswachters geven? 
hoeveel van hen zijn nog in Brussel tewerkgesteld? Hoeveel legden het examen, onder andere 
Nederlands-Frans, af? Kan de minister een overzicht geven van de evolutie ter zake tijdens de 
voorbije jaren? Ten tweede, kan de minister een overzicht geven op 1 januari 2008 van de taalkennis 
bij de nieuw aangeworven hulpagenten, agenten of inspecteurs? Hoeveel Nederlandstaligen leverden 
het bewijs van hun kennis van het Frans? Hoeveel Franstaligen leverden het bewijs van hun kennis 
van het Nederlands? Ten derde, kan de minister een overzicht geven van de taalkennis bij de 
inspecteurs en agenten die de voorbije zeven jaar in Brussel in dienst traden ener nog steeds 
werken? Hoeveel Nederlandstaligen leverden het bewijs van hun kennis van het Frans? Hoeveel 
Franstaligen leverden het bewijs van hun kennis van het Nederlands? Ten vierde, kan de minister 
voor ieder van de zes zones meedelen hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen er in 
dienst zijn? Hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen kwamen in elk van voornoemde 
zones de voorbije zeven jaar in dienst? Hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen legden in 
elk van de zones het taalexamen af? Ten vijfde, kan de evolutie per jaar worden meegedeeld van het 
aantal Brusselse inspecteurs dat de voorbije zeven jaar aan de examens van Selor deelnam? Kan u 
ook de slaagpercentages per jaar meedelen? Werden in 2007 extra-inspanningen gedaan om de 
mensen tot deelname aan te zetten? Ik heb ook nog een aantal concrete vragen over het arrest van 
het Grondwettelijk Hof. Wat zijn de concrete gevolgen op het terrein van het arrest? Sinds wanneer is 
het in werking getreden? Werden sindsdien nog mensen zonder de vereiste taalkennis aangeworven, 
benoemd of bevorderd? Wat is het statuut van de inspecteurs die vandaag niet aan de verplichtingen 
voldoen? Ten slotte, welke inspanningen worden sinds het arrest ondernomen om de 
taalverplichtingen te respecteren? Op welke wijze worden eentalige inspecteurs er nu toe aangezet de 
taalexamens af te leggen? Welke gevolgen worden aan de weigering tot deelname of aan het 
herhaald mislukken verbonden?  
 
Minister Patrick Dewael: Mijnheer de voorzitter, u kent mijn standpunten die ik in het verleden 
hierover in deze commissie heb ingenomen. Deze problematiek, die nu wat scherper wordt gesteld 
door het recente arrest van het Grondwettelijk Hof, moet in een ruimer kader worden bekeken. Het 



gaat hier in wezen over aspecten die te maken hebben met de staatshervorming in globo. Ze zullen 
ook daar aan bod komen, in de zogenaamde Octopuswerkgroep. 
Het gaat hier over het statuut van de Brusselse instellingen en ook het vigerende taalregime. Dat is 
ook een problematiek die niet alleen de politiediensten betreft. Nogmaals, dat is ruimer. Het is dan ook 
raadzaam, veeleer dan nu onder druk van het arrest met punctuele voorstellen of richtlijnen te komen 
die alleen maar de politie betreffen, de resultaten van het Octopusoverleg af te wachten. Er zijn op dit 
ogenblik nog geen specifieke instructies gegaan naar de politiezones of de rekruteringdiensten van de 
federale politie. Dat gezegd zijnde, wat een aantal specifieke vragen aangaat, kan ik volgende 
elementen van antwoord geven. 
 
Ten eerste, de toepassing van het arrest slaat op de nieuwe rekruteringen. Ik zie juridisch niet in welke 
maatregelen er zouden kunnen worden genomen tegen personeelsleden die in het Brussels tweetalig 
gebied werkzaam zijn en ook daar benoemd zijn op basis van akten die niet meer vatbaar zijn voor 
schorsing of vernietiging in het kader van het toezicht. Om redenen die ik reeds verschillende keren 
heb uiteengezet denk ik er niet aan om politiemensen uit Brussel weg te sturen. Er zijn heel veel 
inspanningen gedaan om ze er te krijgen in het belang van de veiligheid. Ze daar nu gaan weghalen, 
zou veiligheidsproblemen impliceren. U weet bovendien dat er op dit ogenblik geen sanctie is die kan 
worden opgelegd aan het betrokken personeelslid. Wel worden de lopende initiatieven op het vlak van 
taalopleiding, daarop heb ik ook reeds verschillende keren in detail antwoord gegeven, waarvoor 
trouwens ook federale financiële tussenkomsten bestaan, uiteraard voortgezet. Aangaande de door u 
in detail gevraagde cijfergegevens over de toestand van de tweetaligheid, verwijs ik in de eerste 
plaats naar het overzicht dat werd gegeven naar aanleiding van de behandeling van het wetsontwerp 
dat nu het voorwerp uitmaakt van een vernietiging door het Grondwettelijk Hof. Een totaaloverzicht 
met geactualiseerde gegevens hierover heb ik op dit moment nog niet. Er bestaat geen centrale 
gegevensbank die deze gegevens automatisch kan verstrekken. Deze cijfergegevens zouden 
bovendien alleen bevestigen wat wij eigenlijk weten, namelijk dat niet alle politieambtenaren die 
werkzaam zijn in Brussel het volgens de taalwetten vereiste brevet van tweetaligheid bezitten. Dat is 
zo. Nogmaals, dat is een probleem dat ruimer is dan de werking van de politie alleen. Ik herhaal het 
nogmaals,dat zal aan bod moeten komen in het kader van het Octopusoverleg, om een evenwichtige 
oplossing uit te werken. 
 
Jan Jambon (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, veel wijzer zijn we niet geworden van die 
antwoorden. Ik constateer dat een situatie van onwettelijkheid wordt verlengd tot er eventueel uit het 
Octopusakkoord ooit eens witte rook verschijnt. Ik denk dat weinig burgers in dit land zich kunnen 
veroorloven om een tijd in de onwettelijkheid te leven en te wachten tot er ergens, in een of ander 
orgaan tot een akkoord wordt gekomen. Ik vind dat een vreemde situatie. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, ik ben absoluut niet tevreden met uw 
antwoord. Ik vind het eigenlijk hallucinant dat u als behoeder van de rechtsstaat en minister van 
Binnenlandse Zaken gewoon geen gevolg geeft aan dit toch wel zeer belangrijke arrest. Uit uw 
antwoord blijkt trouwens dat u de zaak helemaal wilt onderdompelen in het Octopusoverleg en in heel 
de situatie van de taalwetgeving in Brussel. U weet dat de Franstaligen willen dat alle tweetaligheid 
onderuit wordt gehaald, dat niemand nog tweetalig moet zijn en dat enkel de dienst tweetalig moet 
zijn. Dat is zeer gevaarlijk. Waar vroeger politieagenten nog vertrouwenspersonen waren van de 
mensen en in twee talen konden worden aangesproken, wordt dit nu helemaal onderuit gehaald en wil 
u die laatste wettelijke basis nu onderuit halen. Ik vind dat zeer onrustwekkend. 
 
U zegt ook dat de taalwetgeving enkel van toepassing is op de nieuwe. Ik betwist dat ten zeerste. De 
wet die geschorst is door het Arbitragehof was een overgangswet voor de bestaande situatie. U weet 
dat zeer goed. U handhaaft nu een totaal onwettelijke situatie. Ik vind het bijzonder kras. Wat de cijfers 
betreft, wij hebben u die duidelijk op voorhand gevraagd. Bijna twee maanden geleden heeft u ze in 
het vooruitzicht gesteld. U zegt dat u ze niet automatisch te voorschijn kunt toveren. Natuurlijk kunt u 
dat niet maar u heeft wel het gezag om ze op te vragen bij de zes politiezones in Brussel. Als die 
correct zouden functioneren, zou u die cijfers een week of zelfs drie dagen nadien ontvangen. Het feit 
dat u ze vandaag niet geeft, wil vooral zeggen dat u ze niet wilt geven. U wilt de politie die opdracht 
niet geven. U wilt het hele verhaal liefst onder de mat vegen tot na Octopus om zo weinig mogelijk te 
doen. Een vraag had ik toch wel verduidelijkt willen zien en daar heb ik nog altijd geen antwoord op. 
Wat doet u nu, sinds het arrest? U zegt dat dit niet van toepassing is op de mensen die reeds in dienst 
zijn. Wat gebeurt er op dit moment? Worden er nog mensen aangeworven, in dienst genomen, die niet 
aan de tweetaligheidsverplichting voldoen? Ik had daarop graag een duidelijk antwoord. Wilt u daar 



dan toch ten minste op antwoorden? Wat doet u sinds het arrest? Worden nog aan de lopende band 
mensen aangesteld die niet tweetalig zijn? Ik had daarop toch graag een antwoord gehad. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag tot verduidelijking gesteld. 
 
Le président: Vous aviez le droit à une réplique, monsieur Laeremans, pendant deux minutes et vous 
avez déjà dépassé votre temps. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, hij wil iets antwoorden. De minister wil iets 
antwoorden. 
 
Le président: Le président, c'est moi et pas vous. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): U mag niet verhinderen dat de minister iets antwoordt. De minister 
stak zijn hand op. 
 
De voorzitter: Het incident is gesloten, mijnheer Laeremans. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, u handelt hier als een dictator. U bent een 
dictator, mijnheer de voorzitter. 
 
Le président: C'est terminé et nous passons à la question suivante. Monsieur Laeremans, vous avez 
peutêtre la nostalgie de certains régimes, moi pas. La parole est à M. Crucke. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): U heeft nostalgie. Wat een schande! 
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