Datum van indiening: 23 november 2022
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter, bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: Samenwerking tussen het Huis van het Nederlands en de Brusselse
gemeenten
___________________________________________________________________________
Geachte collegevoorzitter,
Het Huis van het Nederlands beschikt over een aanbod voor de Brusselse gemeentebesturen om
de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Dat is broodnodig want het meest
recente jaarverslag van de Brusselse vicegouverneur toont aan dat het nooit eerder zo slecht
gesteld was met de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse gemeentebesturen.
Maar uit cijfers die mijn collega in het Vlaams parlement, mevrouw Annabel Tavernier,
opvroeg, bleek dat in de periode 2015-2021 slechts vijf van de negentien Brusselse gemeenten
een beroep deden op dat aanbod. Eerder waren dat Jette, Anderlecht en Stad Brussel. Anderlecht
ging verder met de ondersteuning en Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe stapten
recent in.
Opmerkelijk is dat vooral gemeenten uit het zuiden van dit Gewest, zoals Elsene, Vorst,
Oudergem en Sint-Gillis, in het verleden interesse toonden maar daar tot op heden nog niet het
minste gevolg aan hebben gegeven.
Om meer Brusselse gemeenten te overtuigen om een samenwerking op te zetten, werkte het
Huis van het Nederlands een nieuw en breder aanbod uit. Concreet hebben de gemeenten de
keuze uit een instapaanbod, een aanbod met focus op taalverwerving en een intensief
taalbeleidstraject. Behalve een verkennend gesprek met de gemeente Schaarbeek en concrete
interesse van de gemeente Ganshoren heeft dat echter nog niet geresulteerd in nieuwe
samenwerkingen.
Het Huis organiseerde zelfs een bevraging om de noden in kaart te brengen. Slechts acht van
de negentien gemeenten hebben daarop gereageerd. Ik kan alleen maar vaststellen dat de
meerderheid van de Brusselse gemeenten gewoonweg weigert om inspanningen te leveren.
Hetzelfde geldt trouwens voor de OCMW’s. Behalve enkele verkennende gesprekken zijn er
met uitzondering van het OCMW van Sint-Gillis vooralsnog nog geen specifieke
samenwerkingen lopende of gepland.
De oorzaak van dat arrogant gedrag kan deels gevonden worden op het gewestelijke niveau.
Eenmaal de vicegouverneur een aanwerving schorst, hoort de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering of het Verenigd College die te vernietigen. Dit gebeurt evenwel nooit.
In dat verband heb ik de volgende vragen:


Het Huis van het Nederlands Brussel creëert dit aanbod in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Het is dus aan de VGC om die opdracht te evalueren. Is het
College op de hoogte van het enorme gebrek aan interesse bij de Brusselse gemeenten

voor het aanbod van het Huis van het Nederlands? Wordt de opdracht momenteel
geëvalueerd?


Welke redenen geven de Brusselse gemeentebesturen aan die geen samenwerking met
het Huis van het Nederlands hebben? Heeft het College de Nederlandstalige schepenen
van die gemeentebesturen daarover aangesproken?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

