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MOTIE VAN AANBEVELING 

 

 

– van mevrouw Liesbet DHAENE, de heer Johan VAN DEN DRIESSCHE  

en mevrouw Cieltje VAN ACHTER –  

 

tot besluit van de op 8 februari 2019 in plenaire vergadering gehouden interpellatie van 

mevrouw Liesbet Dhaene betreffende “de vierde taalbarometer en de dalende kennis van het 

Nederlands in Brussel” 
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De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 

Gehoord hebbende: 

 

- de op 8 februari 2019 gehouden interpellatie van Liesbet Dhaene betreffende “de 

vierde taalbarometer en de dalende kennis van het Nederlands in Brussel; 

- de diverse tussenkomsten van de raadsleden; 

- het antwoord van collegevoorzitter Guy Vanhengel. 

 

Gelet op de vierde Taalbarometer, waaruit blijkt dat: 

 

- het percentage Brusselaars dat zegt het Nederlands goed te beheersen afgekalfd is 

sinds 2001 van ongeveer 1/3de van de bevolking tot 16%, met andere woorden, meer 

dan een halvering sinds 2001; 

- meer dan 90% van de Nederlandstaligen in het Brussels gewest te maken krijgt met 

gemeentelijke ambtenaren die niet in staat zijn hen in het Nederlands te bedienen. Een 

cijfer dat in 2001 nog 54% bedroeg; 

- 9 van de 10 Nederlandstaligen in Brussel overschakelen op het Frans aan het loket van 

hun gemeente; 

- daar waar in 2001 nog 20% van de schoolverlaters uit het Franstalig Brussels 

onderwijs aangaf een goede kennis van het Nederlands te bezitten, dat cijfer vandaag 

onder de 8% is gedoken; 

- die duidelijk aangeeft dat de vooruitgang die het Nederlands boekt in Brussel dankzij 

het Nederlandstalig Brussels onderwijs, teniet gedaan wordt door de achteruitgang van 

de kennis van het Nederlands binnen het Franstalig onderwijs; 

 

Gelet op het feit dat de heer Pascal Smet als bevoegd collegelid binnen het Verenigd 

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en voogdijoverheid 

weigert de cijfers over het aantal Nederlandskundigen binnen de IRIS-ziekenhuizen op te 

vragen, waardoor elke controle op de naleving van de taalwetgeving binnen deze 

ziekenhuizen onmogelijk wordt gemaakt; 

 

Gelet op de grote onderwijshervorming van de Franse Gemeenschap, de “pacte 

d’excellence”; 

 

Gehoord dat:  

 

- collegevoorzitter Guy Vanhengel meedeelde dat de Brusselse minister-president in 

januari 2018 gevraagd heeft om voldoende aandacht te hebben voor het Franstalig 

onderwijs in Brussel en daarbij onder andere pleitte voor de verlaging van de 

leerplicht naar 3 jaar, voor meer capaciteit, een betere omkadering voor leerlingen met 

een taalachterstand en kleinere klassen in scholen met kinderen uit kwetsbare 

gezinnen; 

- dat hij ook meedeelde dat de bevoegde Franstalige minister van Onderwijs repliceerde 

dat al deze elementen reeds aanwezig waren in het pacte d’excellence en dat heel wat 

maatregelen op Brussel zijn afgestemd. Dat dat klopt, maar dat ze hem nu ook moeten 

uitvoeren; 
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- dat niet duidelijk is of minister-president Rudi Vervoort in januari 2018 ook gevraagd 

heeft om het tweede taalonderwijs Nederlands in de Brusselse Franstalige scholen 

zowel op kwalitatief vlak als op kwantitatief vlak te verbeteren. 

Gelet op het feit dat het gros van de Brusselse jongeren in het Franstalig onderwijs zit en 

dat de problematiek van een falend taalonderwijs Nederlands in dit onderwijs een enorme 

impact heeft op de aanwezigheid van het Nederlands in Brussel. 

 

 

 

vraagt het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 

 

- aan te dringen bij het bevoegd collegelid in het Verenigd College van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om in het kader van zijn 

voogdijbevoegdheid de cijfers over de Nederlandskundigheid van de personeelsleden 

van de IRIS-ziekenhuizen op te vragen, zodat het probleem kan geanalyseerd worden 

op basis van objectieve cijfers met het oog op een concrete aanpak van dit probleem; 

- aan te dringen bij minister-president Rudi Vervoort om – in de plaats van te pleiten 

voor het “moderniseren” van de taalwet – deze wet van openbare orde toe te passen in 

het kader van o.a. het personeel aan de gemeenteloketten; 

- aan te dringen bij de regering van de Franse Gemeenschap om in het kader van de 

“Pacte pour un enseignement d’excellence” meer te investeren in zowel de kwantiteit 

als de kwaliteit van het tweede taalonderwijs Nederlands in het Brussels Franstalig 

onderwijs. 

 

 

 

Liesbet DHAENE 

Johan VAN DEN DRIESSCHE 

Cieltje VAN ACHTER 

 

__________ 

 

 


