
Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister 
vaninnenlandse Zaken over "de gevolgen van de vernietiging van het zogenaamde 
taalhoffelijkheidsakkoord"  
 
Bart Laeremans: Mijnheer de minister, bij herhaling hebt u in het verleden verklaard dat u 
zou wachten op het definitieve arrest van de Raad van State inzake het 
taalhoffelijkheidsakkoord en de daarmee samenhangende omzendbrieven, om te bepalen of u 
de zaak aanhangig zou maken bij het overlegcomité. Een van de keren waarop u daarover 
ondervraagd werd, op 28 april 2005, hebt u uitdrukkelijk het volgende laten zeggen door uw 
collega Demotte: “De uitspraak zal bepalend zijn voor het agenderen in het overlegcomité. Ik 
loop niet op de zaken vooruit en wacht de beslissing ten gronde van de Raad van State af”. 
Welnu, bij arrest van 7 juli 2006 werden de rondzendbrieven vernietigd. Nog steeds is het 
standpunt van de regering echter niet duidelijk. U werd daarover ondervraagd door senator 
Joris Van Hauthem op 12 oktober in de Senaat. Namens u werd toen enkel gesteld dat de 
regering overweegt om de zaak te agenderen in het overlegcomité. 
 
Graag had ik vernomen waartoe die overweging inmiddels heeft geleid. 
Ik heb ook een aantal concrete vragen. Ten eerste, werd hierover op enige wijze 
gecommuniceerd met het Brussels Gewest? Heeft u er weet van of de taalwetgeving intussen 
wordt nageleefd? 
Ten tweede, kunnen de lokale besturen nog bedienden aanwerven die niet over het vereiste 
taalbrevet beschikken? Heeft u weet van nieuwe instructies aan de vice-gouverneur inzake de 
schorsing van illegale aanstellingen? Heeft de vice-gouverneur bij uw weten zijn beleid 
inmiddels gewijzigd? 
Ten derde, werd of wordt hierover beraadslaagd in de federale regering? Werd beslist de zaak 
te agenderen in het overlegcomité? Zo ja, wanneer zal dit gebeuren of is dit gebeurd? Zo nee, 
om welke reden werd geoordeeld de zaak niet te agenderen? Ten slotte, overweegt u 
wettelijke maatregelen om de naleving van de taalwetgeving beter te verzekeren? 
 
Minister Patrick Dewael: Mijnheer de voorzitter, ik wil er nog eens aan herinneren dat het 
toezicht op de toepassing van de taalwetgeving tot de verantwoordelijkheid van het Gewest 
behoort. Eventuele instructies moeten diensvolgend ook van daaruit worden gegeven. Dat 
sluit niet uit dat het dossier altijd aan een overlegcomité kan worden voorgelegd. Tot op de 
dag van vandaag is dat nog niet gebeurd. Tot daar mijn antwoord. 
 
Bart Laeremans: Het is een nietszeggend, maar daardoor ook een zeer verhelderend 
antwoord. De minister is herhaaldelijk, uitentreuren ondervraagd en iedere keer zei hij dat hij 
definitieve beslissingen zou afwachten en uiteindelijk, als die er dan is, zegt hij eerst “ik 
overweeg”, en dan zegt hij “het is nog niet gebeurd”. 
 
Eigenlijk zegt hij “het gebeurt niet”, want ik zie geen andere interpretatie mogelijk. Zo niet 
zou de minister kunnen gezegd hebben “wij zijn het van plan, wij gaan het eerstdaags 
bespreken”. Eigenlijk zegt hij op mijn heel concrete vragen: “er is niet over beraadslaagd 
binnen de federale 
regering, het zal niet overlegd worden aan het overlegcomité, men heeft helemaal niet de 
bedoeling de zaak te agenderen”. 
 
Hij durft alleen niet antwoorden op de vraag “waarom niet?”. Maar dat antwoord kennen wij, 
men heeft daarover geen communautaire consensus. Men durft, wanneer de Raad van State 



aan onze kant, aan de Vlaamse kant staaten zegt dat de taalwetgeving moet nageleefd worden, 
dat niet hard maken. Ik vind dat bijzonder spijtig. 
 
Uiteraard is het gewest bevoegd voor de naleving van de taalwetgeving, maar u bent bevoegd 
voor de taalwetgeving op zichzelf en voor het respecteren van de bevoegdheden. Minstens 
moet u respect vragen voor uw eigen bevoegdheden.  
 
De naleving van de taalwetgeving kan u blijkbaar niet schelen. Wij zijn dat al een tijdje 
gewoon met u. Ook inzake de Brusselse politie, hebt u duidelijk laten merken dat de 
taalwetgeving voor u onbelangrijk is en eigenlijk mee kan worden genomen, niet naar het 
overlegcomité, maar naar de grote communautaire onderhandelingen van 2007. Dat is 
eigenlijk de bedoeling. U hebt gewoon niet de intentie om de taalwetgeving, die nu bestaat, te 
doen naleven. 
 
Minstens even erg is dat u als minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de Raad van 
State, niet thuis geeft wanneer de Raad van State duidelijkheid schept en zegt dat de 
taalwetgeving moet nageleefd worden. Eigenlijk zegt u tegen de Raad van State, “Donder op, 
de boom in. U bent niet belangrijk voor mij. Of ik het nu 10 of 20 keer beloofd heb, ik trek 
geen conclusies uit uw arresten, zij zijn voor mij quantité negligable”.  
  
Ik vind het heel erg dat u, als minister van Binnenlandse Zeken, zo denigrerend optreedt 
tegenover de Raad van State en eigenlijk zegt dat hij voor niets nuttig of nodig is. Ik vind het 
heel erg, mijnheer de minister, en het typeert nogmaals de houding van de VLD. Dat is een 
houding van platbroekerij! 


