Datum van indiening : 1 maart 2020
Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Het overleg met Vlaams minister Ben Weyts over meertaligheid
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
In de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bent u als minister bevoegd voor de Promotie van
Meertaligheid. Met deze functie wil u onder meer de meertaligheid in het onderwijs in Brussel
bevorderen. Aangezien Onderwijs gemeenschapsmaterie is, balanceert u op de grenzen van de
bevoegdheidsverdeling. Op 13 februari 2020 verklaarde Vlaams minister van Onderwijs Ben
Weyts in het Vlaams Parlement dat u tijdens een overleg uw visie en doelstellingen over
meertaligheid uit de doeken hebt gedaan. Concrete projecten of voorstellen zou u niet
voorgelegd hebben. Intussen zouden er wel gesprekken lopen tussen de administraties van de
verschillende regeringen, waarbij ook de VGC betrokken is.
Begin december 2019 heeft u een oriënteringsnota gepresenteerd met de centrale doelstelling
dat elke Brusselse jongere op 18-jarige leeftijd zowel het Nederlands, het Frans als het Engels
moet beheersen. Als N-VA zijn wij ervan overtuigd dat een degelijke kennis van meerdere talen
een verrijking is voor het individu én voor de samenleving, zeker in Brussel. Maar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kent met het Nederlands en Frans al 2 officiële talen, dus laten we eerst
de focus leggen op de talen met een wettelijk statuut. Dat is ook de mening van Vlaams
ministers Ben Weyts én Benjamin Dalle.
De kennis van de Nederlandse taal versterken, is in Brussel geen overbodige luxe. In 2019 zei
amper 16 % van de Brusselaars het Nederlands goed te beheersen. Flagrante inbreuken tegen
de taalwetgeving bij politie, gemeentediensten en rust- en ziekenhuizen zijn dagelijkse kost bij
de Brusselse Vlamingen. Het is dan ook teleurstellend dat u in uw nota met geen woord rept
over de naleving van de taalwetten. Voor ons begint meertaligheid bij respect voor de wettelijke
tweetaligheid en niet andersom.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
̵
̵
̵

Hoe verliep het overleg met Vlaams minister Ben Weyts? Hoe reageerde de minister
op uw visie en doelstellingen over meertaligheid? Wat hebt u geleerd uit dit overleg?
Plant u concrete projecten met betrekking tot meertaligheid in het Brusselse
onderwijs? Indien ja, gaat u deze geplande projecten in een opvolggesprek
bespreken met Vlaams minister Ben Weyts?
Worden er momenteel projecten rond meertaligheid besproken tijdens de
overlegvergaderingen met de administraties van de andere regeringen?

Hartelijk dank voor uw antwoorden!
Met de meeste hoogachting,
Gilles Verstraeten
Raadslid VGC

