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Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 

Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en 

Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De conclusies van het Taalrapport 2021 van de vice-gouverneur en de 

maatregelen die het College en de VGC zullen nemen om de tweetaligheid van de 

werknemers in openbare diensten in het tweetalig hoofdstedelijk gebied te bevorderen 

 

 

Eind vorige week publiceerde de vice-gouverneur zijn jaarlijks overzicht over de naleving van 

de taalwetgeving bij de lokale besturen en de klachten die hij kreeg over het gebrek aan 

tweetalige dienstverlening bij een aantal gewestelijke diensten. Hoewel de VGC geen 

rechtstreekse bevoegdheid heeft in deze is het de gewoonte dat we in de Raad dit rapport ernstig 

nemen en daar regelmatig over discussiëren en vooral werken aan mogelijke verbetering op het 

terrein. 

 

Ik hoop dat de collega’s het rapport grondig hebben bestudeerd maar ik geef toch enkele cijfers 

en conclusies kort mee. 

 

Voor het statutair personeel waren van de 309 dossiers er 246 in orde met de taalwetgeving, of 

79,6 %. Bij de benoemingen voor Nederlandstaligen gaat het om 92,9 %, bij die voor 

Franstaligen om 76,7 %. 

 

Veel slechter is het gesteld bij de contractuele aanwervingen. Van de 1.065 waren er slechts 

150 in orde met de taalwetgeving; zijnde 14,1 %. Daarbij ging het bij de Nederlandstaligen om 

26 %, bij de Franstaligen om 12,5 %.  

 

In totaal waren de benoemingen en aanwervingen voor de gemeenten voor 28,82% in orde (396 

van de 1.374). 

 

De vice-gouverneur laat ook optekenen dat geen enkele beslissing tot vernietiging van een in 

2021 geschorste beslissing hem werd medegedeeld, anderzijds zijn meer en meer gemeenten 

bereid over hun aanwervingsbeleid te communiceren, een aantal hardleerse gemeenten niet te 

na gesproken. 

 

In een interview besluit de vice-gouverneur, de heer Ostyn, dat er een negatieve evolutie is op 

de lange termijn. In het brede maatschappelijk veld kunnen we stellen dat het gebruik van het 

Nederlands in de hoofdstad een sterkere plaats inneemt. Het is dan ook een zeer slecht signaal 

dat lokale overheden, maar ook andere essentiële diensten zoals politie en ziekenhuizen en ook 

gewestelijke agentschappen, er niet in slagen aan hun basisverplichtingen te voldoen. 

 

Ik ben het met de vice-gouverneur eens wanneer hij stelt dat de moeilijkheden op de 

arbeidsmarkt geen excuus zijn. Wie bovendien vindt dat de taalwetgeving moet worden 

aangepast, stelt de hele institutionele opbouw van dit land in vraag. We moeten er blijven van 

uitgaan dat de burger recht heeft op tweetalige dienstverlening en op een naleving van de 

bestaande wetten, zeker door de overheid zelf. Ik hoop dat het College zich ook achter dit 

principe blijft scharen.  



 

De VGC, de Raad en het College dienen de belangen van de Nederlandstaligen in de hoofdstad 

te behartigen, de aandacht voor het Taalrapport blijft daarin een belangrijke hefboom. 

 

1. Heeft het College het Taalrapport 2021 bestudeerd en besproken? Wat zijn de conclusies 

van het College?  

2. Wat doet het College, rechtstreeks en onrechtstreeks, om het signaal dat de vice-

gouverneur met zijn rapport geeft, te versterken of te onderstrepen?  

3. Wat zal het College doen, haar bevoegdheden ruim invullend, om de situatie bij de 

lokale besturen aan te kaarten en meer personeelsleden aan te zetten tot het volgen van 

cursussen Nederlands? 

4. Het pijnlijkst is de situatie bij onthaaldiensten van lokale besturen en sommige 

gewestelijke diensten. Ziet het College mogelijkheden om de situatie op het terrein 

verder te onderzoeken en de bewustwording te vergroten? 

5. De vice-gouverneur ontvangt meer klachten van burgers die moeten leiden tot een 

verbetering van de dienstverlening. Ziet het College mogelijkheden om de 

klachtenbehandelingsfunctie van de vice-gouverneur ruimer bekend te maken en te 

ondersteunen?  


