
Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen in de commissie Binnenlandse Zaken van 17 april 2012 over 
«de taalkennis bij de Brusselse politie» (nr. 5-2077) 
 
De heer Bart Laeremans (VB). – In het kader van de hervorming van de politiediensten en de 
integratie van de voormalige Rijkswacht in de lokale politie is er in het verleden heel wat te doen 
geweest over de taalkennis van de betrokkenen. De voormalige rijkswachters moesten immers niet 
tweetalig zijn, terwijl dat voor de leden van de Brusselse politie wel het geval was en nog altijd is. 
Aanvankelijk werd daarom voorzien in een overgangsperiode teneinde de betrokken eentalige 
agenten de kans te geven het vereiste taalbrevet te behalen. Die overgangsperiode is inmiddels lang 
voorbij, maar toch beschikken heel wat agenten nog altijd niet over het vereiste taalbrevet. De vereiste 
tweetaligheid veroorzaakt ook heel wat problemen voor de aanwerving van nieuw politiepersoneel. 
Vandaar dat ik graag opnieuw de stand van zaken kreeg van de tweetaligheid van de politiemensen in 
de zes Brusselse politiezones. 
Kan de minister een overzicht geven van de situatie bij de gewezen rijkswachters? Hoeveel van hen 
zijn nog in Brussel tewerkgesteld? Hoeveel Franstaligen hebben nog geen examen Nederlands 
afgelegd en hoeveel Nederlandstaligen nog geen examen Frans? 
Kan de minister ook een overzicht geven van de evolutie ter zake tijdens de voorbije jaren? Zijn er 
mensen die gewoon weigeren om taalcursussen te volgen? Waar situeert zich daar het probleem? 
Kan de minister eveneens een overzicht geven van de taalkennis bij de nieuw aangeworven 
inspecteurs? Hoeveel Nederlandstaligen leveren het bewijs van hun kennis van het Frans en hoeveel 
Franstaligen van hun kennis van het Nederlands? Op welke wijze worden deze nieuwe inspecteurs 
aangespoord om taalcursussen te volgen? 
Ik had ook graag een overzicht van de taalkennis bij de nieuw aangeworven agenten. Hoeveel 
Nederlandstaligen leveren het bewijs van hun kennis van het Frans, en omgekeerd? Op welke wijze 
worden zij aangespoord om taalcursussen te volgen? 
Vervolgens kreeg ik ook graag een overzicht van de taalkennis bij de inspecteurs en agenten die de 
voorbije jaren in dienst traden in Brussel en er nog steeds werken. Hoeveel Nederlandstaligen hebben 
intussen het bewijs van hun kennis van het Frans geleverd, en omgekeerd? Op welke wijze worden 
deze mensen aangespoord om taalcursussen te volgen en het examen af te leggen? 
Kan de minister voor elk van de zes zones meedelen hoeveel Nederlandstaligen en Franstaligen 
momenteel in dienst zijn? Hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen traden in elk van deze 
zones de voorbije zes jaar in dienst? Hoeveel Nederlandstaligen en hoeveel Franstaligen in globo 
hebben in elk van deze zes zones een taalexamen afgelegd? 
 
Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 
– In februari 2012 kregen in de zes Brusselse politiezones 3847 van de 5973 personeelsleden een 
taalpremie voor de kennis van de tweede taal. Ze zijn dus houder van een Selor-brevet of een 
gelijkwaardig brevet. 
Ik zal de spreker zo dadelijk een schriftelijke nota bezorgen met cijfers over de huidige toestand per 
Brusselse politiezone. 
In verband met de kennis van de tweede landstaal bepaalt het ministerieel besluit van 
24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de 
personeelsleden van het operationele kader van de politiediensten dat er, in het kader van de 
basisopleidingen voor agenten en inspecteurs van politie, een module van 20 tot 60 uur ter 
bevordering van het aanleren van de tweede landstaal is gewijd aan het leren van de basis van de 
tweede nationale taal. Daarenboven beschikken de personeelsleden van een Brusselse politiezone, 
naast de taalcursussen georganiseerd door deze zones ten behoeve van hun personeelsleden, in 
toepassing van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 over externe opleidingen, over de 
mogelijkheid om externe taalcursussen te volgen waarvoor zij de uren en de kosten van de opleiding 
kunnen aanrekenen. 
 
De heer Bart Laeremans (VB). – Op de cijfers, die ik met veel interesse zal onderzoeken, kan ik nu 
uiteraard nog geen commentaar geven. Het aantal mensen dat een premie ontvangt is voor mij 
uiteraard een relatief gegeven, want in het verleden ontvingen immers heel wat mensen een premie 
hoewel ze niet over het vereiste brevet beschikten. 
De minister antwoordt dat de personeelsleden de gelegenheid hebben om gedurende 20 tot 60 uur 
opleiding te volgen en dat ze daarnaast ook externe taalcursussen kunnen volgen. Dat weet ik, maar 
ik vraag me af of en hoe ze aangespoord of zelfs verplicht worden om die taalcursussen te volgen. 



Wettelijk moeten de politiemensen in Brussel immers tweetalig zijn en daar ook het bewijs van 
leveren. In de praktijk is dat echter vaak niet zo. De minister moet de mensen aansporen en 
streefdoelen vooropzetten, zodat alle agenten de tweede landstaal machtig zijn. Dat wordt in het 
antwoord niet vermeld. 
Ik zal hier dan ook op blijven hameren. Ik weet dat sommigen de taalwetgeving willen versoepelen, 
maar dat is fout. De Brusselse politie moet het bewijs leveren van de kennis van de tweede landstaal, 
want elke Nederlandstalige of elke Franstalige burger moet bij elke politieagent terechtkunnen met 
allerlei basisvragen, die in zijn taal moeten worden beantwoord. Jammer genoeg is dat steeds minder 
het geval. Ik hoop echt dat de cijfers van de minister dit tegenspreken. Ik zal ze dus analyseren en de 
minister in de toekomst opnieuw interpelleren, mocht blijken dat de situatie niet voldoende is 
verbeterd. 

 



Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 1.076 51,34 1.041 51,61 ?

Franstaligen 1.020 48,66 976 48,39 ?

Totaal 2.096 2.017 2.495

Vlamingen die tweetalig zijn 836 77,70 835 80,21 966 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 651 63,82 601 61,58 671 ?

Totaal 1.487 56,2 N/43,8 F 1.436 58,1 N/41,9 F 1.637 59,1 N/40,9 F

Percentage tweetaligen 70,94 71,19 65,61

Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 290 47,54 282 46,46 ?

Franstaligen 320 52,46 325 53,54 ?

Totaal 610 607 692

Vlamingen die tweetalig zijn 219 75,52 225 79,79 238 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 219 68,44 192 59,08 237 ?

Totaal 438 50 N/50 F 417 53,9 N/46,1 F 475 50,1 N/49,9 F

Percentage tweetaligen 71,80 68,70 68,64

Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 281 38,55 275 39,17 ?

Franstaligen 448 61,45 427 60,83 ?

Totaal 729 702 911

Vlamingen die tweetalig zijn 222 79,00 226 82,18 258 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 243 54,24 230 53,86 253 ?

Totaal 465 47,7 N/52,3 F 456 49,6 N/50,4 F 511 50,5 N/49,5 F

Percentage tweetaligen 63,79 64,96 56,09

Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 112 26,67 110 26,32 ?

Franstaligen 308 73,33 308 73,68 ?

Totaal 420 418 495

Vlamingen die tweetalig zijn 92 82,14 98 89,09 103 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 176 57,14 160 51,95 165 ?

Totaal 268 34,3 N/56,7 F 258 37,9 N/62,1 F 268 38,4 N/61,6 F

Percentage tweetaligen 63,81 61,72 54,14
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Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 108 24,16 108 24,55 ?

Franstaligen 339 75,84 332 75,45 ?

Totaal 447 440 511

Vlamingen die tweetalig zijn 89 82,41 94 87,04 102 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 219 64,60 197 59,34 225 ?

Totaal 308 28,9 N/71,1 F 291 32,3 N/67,7 F 327 31,2 N/68,8 F

Percentage tweetaligen 68,90 66,14 63,99

Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 229 32,86 233 33,05 ?

Franstaligen 468 67,14 472 66,95 ?

Totaal 697 705 869

Vlamingen die tweetalig zijn 203 88,65 215 92,27 259 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 323 69,02 324 68,64 370 ?

Totaal 526 38,6 N/61,4 F 539 39,9 N/ 60,1 F 629 41,2 N/58,8 F

Percentage tweetaligen 75,47 76,45 72,38

Q % Q % Q %

Nederlandstaligen 2.096 41,93 2.049 41,91 ?

Franstaligen 2.903 58,07 2.840 58,09 ?

Totaal 4.999 4.889 5.973

Vlamingen die tweetalig zijn 1.661 79,25 1.693 82,63 1.926 ?

Franstaligen die tweetalig zijn 1.831 63,07 1.704 60,00 1.921 ?

Totaal 3.492 47,6 N/52,4 F 3.397 49,8 N/50,2 F 3.847 50,1 N/49,9 F

Percentage tweetaligen 69,85 69,48 64,41
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