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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

(ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) 

 

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers, 

 

A. gelet op de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, in het bijzonder hoofdstuk III, afdeling 3 voor wat de tweetaligheid van de 

Brusselse plaatselijke besturen betreft; 

B. overwegende dat het hier om een wet van openbare orde gaat en er dus niet kan worden 

afgeweken van de daarin vervatte bepalingen; 

C. gelet op het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord en de verschillende omzendbrieven die 

daaraan uitvoering geven, inzonderheid de laatste drie omzendbrieven van resp. 14 en 29 

oktober 2004 betreffende Gevolgen van de schorsing door het arrest van de Raad van 

State van 8 april 2003 van de tenuitvoerlegging van de omzendbrieven (dd. 18 juli 2002 

en 19 juli 2002) betreffende het taalhoffelijkheidsakkoord – verplichting om de 

bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in 

bestuurszaken na te leven; 

D. gelet op het arresten van de Raad van State met nrs. 118.134 van 8 april 2003 en 143.469 

van 21 april 2005 waarin de omzendbrieven die uitvoering geven aan het zogenaamde 

taalhoffelijkheidsakkoord worden geschorst; 

E. gelet op de arresten van de Raad van State met nrs. 156.436 van 16 maart 2006 en 

161.084 van 7 juli 2006 waarin de omzendbrieven die uitvoering geven aan het 

zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord worden vernietigd; 

F. gelet op het verslag van de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad over het jaar 2014; 

G. gelet op de toezichthoudende bevoegdheid van de vicegouverneur van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad en van de Brusselse minister en de collegeleden van 

het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor 

de plaatselijke besturen voor wat betreft de toepassing van de taalwetgeving in de 

plaatselijke besturen; 

H. overwegende dat de omzendbrieven die uitvoering geven aan het zogenaamde 

taalhoffelijkheidsakkoord, ondanks het feit dat deze omwille van hun illegaal karakter 

eerst zijn geschorst en daarna vernietigd door de Raad van State, in de feiten nog steeds 

grotendeels worden toegepast door de Brusselse voogdijinstanties; 

I. overwegende meer in het bijzonder dat, ondanks het feit dat de Raad van State 

herhaaldelijk heeft gesteld dat de efficiëntie en het verzekeren van de continuïteit van de 

dienst geen reden kan zijn om de taalwet in bestuurszaken te negeren, de vicegouverneur 

van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad ook in het jaar 2014 nog steeds 

massaal benoemingen aanvaardt die niet conform de bepalingen van de taalwet in 

bestuurszaken zijn; 

J. overwegende dat uit eerdere rapporten en parlementaire initiatieven gebleken is dat de 

Brusselse gewestelijke toezichthoudende instanties omzeggens systematisch hun 

vernietigingsbevoegdheid om geschorste illegale aanstellingen effectief te vernietigen, 

weigeren uit te oefenen en dat uit het verslag van de vicegouverneur over het jaar 2014 

blijkt dat dit in 2014 niet is veranderd, ondanks het feit dat de Raad van State eerder 
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uitdrukkelijk heeft gesteld dat deze vernietigingsbevoegdheid niet facultatief is maar een 

dwingend karakter heeft; 

K. overwegende dat uit de vergelijking van de resultaten vervat in dit verslag voor het jaar 

2014 met de resultaten die betrekking hebben op de voorgaande jaren aangaande de 

benoeming van personeelsleden in de plaatselijke diensten kan worden besloten dat 

verhoudingsgewijs het aantal illegale benoemingen in de loop der jaren voor de 

gemeenten systematisch is toegenomen en in 2014 op een zeer hoog niveau gehandhaafd 

blijft en voor de OCMW’s in 2014 opnieuw op een zeer hoog niveau piekt; 

L. overwegende dat ten gevolge hiervan de tweetaligheid van de dienst via tweetalige 

ambtenaren in de Brusselse plaatselijke besturen ernstig wordt ondergraven en de 

Brusselse Vlamingen hierdoor ernstig in hun taalrechten tekort worden gedaan; 

M. overwegende dat eveneens ten gevolge hiervan een paar duizend betrekkingen die de 

Nederlandstaligen krachtens de wet in de Brusselse plaatselijke besturen toekomen hen 

totaal wederrechtelijk worden ontstolen en dat de Brusselse toezichthoudende instanties 

ook op dit vlak weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen; 

N. overwegende dat hieruit redelijkerwijs alleen maar kan besloten worden dat de Brusselse 

gewestelijke toezichthoudende instanties er blijkbaar alles aan doen om de taalwetgeving 

in Brussel te saboteren, ook na de vernietigende arresten van de Raad van State, in plaats 

van ze te doen toepassen; 

O. overwegende dat de Brusselse toezichthoudende instanties er door dit bewust incivieke 

gedrag niet in slagen om de taalrechten van de Nederlandstaligen in Brussel te waarborgen 

en ook niet van zin zijn om deze in de toekomst af te dwingen; 

P. overwegende dat een strikte toepassing van de huidige taalwetgeving in de Brusselse 

plaatselijke besturen nochtans essentieel is voor de dienstverlening van deze zelfde 

besturen naar de burgers toe; 

Q. overwegende dat er sinds de invoering van de meergemeentepolitiezones en de oprichting 

van de IRIS-structuur voor de Brusselse OCMW-ziekenhuizen geen enkele controle meer 

bestaat op de toepassing van de taalwetgeving in deze diensten in de 19 Brusselse 

gemeenten, wat tot onaanvaardbare wantoestanden heeft geleid; 

 

 

Verzoekt de regering: 

 

1. de huidige taalwetgeving in bestuurszaken, voor wat de taalverplichtingen van de 

Brusselse plaatselijke besturen betreft, onverkort te handhaven, onder andere door vast 

te houden aan het principe van de tweetaligheid van de ambtenaren en de huidige 

verdeelsleutel wat betreft de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen;  

2. dit dossier onverwijld te agenderen op het Overlegcomité ten einde er de Brusselse 

voogdijinstanties te interpelleren over hun incivieke gedrag in deze aangelegenheid en 

te eisen dat hieraan onmiddellijk paal en perk wordt gesteld en de taalwet in 

bestuurszaken in de Brusselse plaatselijke besturen onmiddellijk naar de geest en de 

letter van de wet en overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State wordt 

toegepast; 

3. bij de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de 

Brusselse voogdijinstanties aan te dringen op een onmiddellijke bekendmaking van 

actuele gegevens voor wat de verdeling van de betrekkingen over de 

taalgemeenschappen betreft, zowel voor de gemeenten als voor de OCMW’s; 

4. een wetgevend initiatief te nemen om, wat de toepassing van de taalwetgeving in 

bestuurszaken in Brussel-hoofdstad betreft:  
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a. de voogdij over de plaatselijke besturen te ontnemen van de Brusselse 

gewestelijke toezichthoudende instanties en/of een regeling uit te werken 

waarbij op een efficiënte wijze sanctionerend kan worden opgetreden tegen 

Brusselse besturen die de taalwet in bestuurszaken niet naleven; 

b. de bevoegdheden van de vicegouverneur van het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad uit te breiden door hem, op het vlak van de toepassing van 

de taalwet in Brussel, naast de schorsingsbevoegdheid ook de 

vernietigingsbevoegdheid toe te kennen; 

c. de vicegouverneur volledige te onttrekken aan het gezag van de Brusselse 

gewestelijke instanties door van hem terug integraal een federale ambtenaar te 

maken onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken; 

d. de vicegouverneur te responsabiliseren over zijn toezichtsbeleid door hem 

jaarlijks te laten rapporteren aan het federale parlement; 

e. de wetgeving verder te expliciteren, onder meer door de controle op de 

correcte verdeling van de betrekkingen praktisch mogelijk te maken door de 

taalverhoudingen te laten aftoetsen op basis van de meest recente werkelijke 

taalverhoudingen, door bij elk aanstellingsdossier een geactualiseerde tabel te 

laten voegen met de werkelijke personeelsbezetting op dat moment en door de 

nietigheid van rechtswege van aanstellingen in te voeren indien ze niet aan de 

wettelijk voorgeschreven voorwaarden voldoen. 

5. ook voor de Brusselse politiediensten en de OCMW-ziekenhuizen een sluitende 

controle in te voeren voor wat betreft de toepassing van de taalwet in bestuurszaken. 

 

18 februari 2016 

 

Barbara Pas (VB) 

Filip Dewinter (VB) 

Jan Penris (VB) 

 


