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D EEL I  DE TAALGRENS

1 De g eog raf ische taatgrens

0p de kaart van Belgiê is de taalgrens een gotvende. horizontale l i jn.
Ze loopt van west naar oost en tijkt het [and zowêt
middendoor te sni jden, net onder de hoofdstad Brussel.

De taalgrens bakent twee taalgebieden aÍ'
het Nederlandse en het Franse.

Een eeuwenoude grêns...
Hoe oud dic malgrcns precies is, stàat niet vist. v.;;."d.lijk i. 

"e 
i. dc ccrÍc

ecuwcn r?1l onzc tijdrekeninlr ontstaan. In il die tijd is ,e niu\Lclijks gc$ijzigd.
Dat is opmc*clijk, want zc valt niet samen met een nàtuunijkc grcns. In hct
vcÍcn, bij dc 

^-oordzee, 
is zc in de kx)p

'ar 
de zeventicndc cn echtticndc ccus

nll het noo en opgeschovcn. Nu Íl]t zc
daar ongcvecr samen nret dc hndsgrcns
tusse! België cn Frankijk.

De grcns tusscn hct Ne.lcrlxidse
en het Fransc rrrlgcbic.l ir lelgië, russcn
VlaàrdcÍcn cr $ràllonië, is ecn taelgrens -
gccr ctdschc grens. Hct is dns Diet zo dar
Vlan ngcn in eer trrnr ofDreer fechrc li;r
zouden alitamnen van (ienn'unsc lolkcn
er1 WaleD var tk)nreinen ofKclrcn.
\borzo\er zoicts nà al djc ccux.cn nog uit
te niken \Àlt, zijn zovcl \rlirr]hgcn als
\Vilen erDisch gcmcrgd.

I vlimoeaiÍit i" a. c.,."aru-Romaanse
taalgrens ontstaan in de vijtde eeuw, In dle
periodê ging hêt Romeinse Rljk In chaos en
verbrokkeling ten ondêr en kwamên gíore
groepen Germaansê Franksn zich in onze
gewêsten vestlgen, Daar woondên toen
Galllérs ên l{olten, volken die de Romeimè
culluuÍ haddon overgenonen, In het noorden
vormdêí dê Gêrmaarcè Frankên êen meerdeF
heid, in hêt zuiden eên minderheld. Zowel
in het noorden álE in hêt zuiden nam de
minderhêid in dê ioop der €€uwen de taal ên
cultuur ovef van de meêrderhêid, Zo ontstond
eên grên5 tussên do Gormanen in hêt íoordèn
en de Romanon ln hêt zuideí.



...aanvankeli jk zonder potit ieke betekenis
Flru$c,rl.nrs spccldc dc tiilgrcns n r\\'cliiks ccn f('lirickc r()1. In d. M dclccLr$cn
gclrruiktcn dc k{rk cn d! $ctcnschip hct l.rtijrr, dir (x)k irr dr idn)inistrrric
ovcrhccrstc.  Lrtcr $erd (r)k i r  hct n(x)rdcn (bct hr idi8c Vl Ddcrcn) hct Fr rs
gcbnrikt  r ls t l l rnn hct h<,fcn dc lc cndc kr ingcn. l )c ln()nicnrc n) issr vrn
rrbcnicrs, hrDd$'crkcrs cn I'rrrcn hrntccr.lc .lc t1)lkstiil, hct Vhinrs.
( ) r )k stcdeD r ls l l rugge. ( icDt,  ADt\ !cr | ( r  r ) f  I l russcl

wcrdcr in dc !('lksr l bcsrLrurd. l)c mccst,i \ri dic

VhiDrsc stcdcn blcvcr ror dicp In d€ t€.tl.nd€.ouw
,ccr \o(,fstx'cdigc hindclsstcdcn cr lcrdcdigltctr

hutl rrtlm(,r))ic n)ct gftrtc hirdnckkighc

De elite verírànst
In grotc lijnr:n blccfclic t lsituitic dczclÍilc n,t hcr

r i r r . l  r . r r  Jc.r . l r t t i t r r l< <(u$ lvf l  r . r r  hu pr( í lgc

vrn her lirrns nls cultuurrail h dc l(xrp dcÍ cen$'cn
lr)(ndurcrd í'c. Ncr zo.rls iD dc rcst vatr F]rÍop.r

sprxk dc lnl|Íschrppelijkc clirc ,x)k in VlaaDdefc,r

Iirirrs, ctc ÍJrl lin ccn m.rchrilic moonrchic cn eci

i'rvk'cdrijkc cukuur. In hci nricldclbr3r ondcnliis

\\cÍd !r.lns stil D dc ondcNijsrJJl, ook iu
Vh,rndcrcn.'li)ch r|crd hct \'(tk nog liroÍenctecls irr
dc ciscn tril bcstnurd. Ook dc burgcrij gcbruikre in
tlc bcskrtcn huiskring u<)g \iik dc rolkstr:rl. Dc clitc
tn clt rest rrn de borrlknrg vcrn)ciden in t\rcc

H.t huldlg. Bolgló on h6t huldigó N6d6rlánd
w6rd.n In d€ r.dl.nd€ o€ow aángoduld mot

o.í ovorkoeool.nd€ l€rm: do tl€dodandon. In

dlo tud wordon .e gsrsgosrd door d€lolldo

Habdurgss voBton. Daanan kwam €oí 6líd6

oo hot olnd ván ds .6.tlonds osuw. Íoon

schsudo h3t Noordsn:lch aí.n grcelds ult tot
d6 onálhaík6luk6, prctsstant$ republlsk der
N6d6rlánd6n. H6t zuld6n bl6sí lí hsndsn van
d6 Sp6ans6 Hab3burg6.t, Nadát hot
op.t.ndlgo Antwoe€. l. 1585 door tls
Spa.láádon w8 o.do.worp6n, trokkon vêlê
Vlaám3e Int€lloctuólótr 6tr rÍkó burg6É naar
het vrUê oordon, waar 26 N6d6rlánd hl6lp6í

ultbouÍeí tot €€n €conomlscho grootmácht,



totial verschillendc tàalserelden dic nauwelijks met elkaar in conhct kwaDren.
In 1795 wcrd het huidige Belgiè geannexecrd d(Dr de revolutio,raire

FnDse Republiek. De nieu$c oïcrhcid zette àdministratie, g€recht,leger, pcrs cn
oDder$ijs in als inscrumeDtcn ïan dc verÍirnsing. De elite vond hct nict mccr
ÍanzelliprekeDd dat dc !'olkstanl : s bcstuurstaal \,!'erd gehantecrd. Tocn Bclgië in
1815, na dc ncdcrlxag van Napoleon, bij Nederland ecrd ondergebracht, ging die
Ícrftansing nog een tijdje door. Pis na enkele jaren zette de NedeÍlandse olefheid
maatregelen in de steigers om Vláàrder€n te vernederlindsen. Die tààlpolitiek
'wis nog te jong otn vruchten afte Neryen toei tselgië zich in 1830 áfscheurdc
en oiaftánkelijk werd.

2 De sociale taa lg rens De eeuwenoude geografische

ln het noorder van het nieuwe land, Maandercn dus, werden dialccten gesproken
die naurv nret het Nederlands verlant laren. In hct zuiden, Wallon;è, hanteerden dc mccstc
mensen lvealse dialecteD. Dc Draatschàppelijkc clitc $'às Franstalig ook in Vlàrndcrcn.

Bêlgië, 1830, Frans aLs oÍficiëte tèè[
Bclgië kccg ccn voor die tijd lrij progressleve Gfondwet, die eer aint3l turdi-
mentele rechten en vÍijheden wiarborgde. tséÍ ervaÍ s,as de tàalvrijhcid: in het
nieu\,!'e koninlrijk rttochten alle btrgers de taal spr€ken dic ze $ilden. Mà tese-
lijk koos het dcuwe bewnd ondubbelzinnig voor hct Fràns Àls stàatsrnal. Irans
rverd de taal van regering en parlement, adDriDistratie, leger, \'!'eteieving, justitic,

hoger en nriddelbaàr oDd€rwijs, diplomàric cn bcdrijlÈlc!'cn. Op al dic domeinen
bezerten lrànstaligeD màchrsposities. Nicu\rc Ícftckstcn \\crden bijvoorbeeld
$el in het Nederlands vcrtaxld, maai dc Fransc tckst blccfdc erig o{iciéle.
In dc prrktijk stcldc die taalvrijheid dus niet zoveel voor. Wie Nedeílànds wilde
prarcn of schrijvcn mocht dit doen, miàr Íiet in de recitszaal, in de gemeenteraad
ofoo de middelbare school.



taalgrens tussen het Nederlandsê en het Franse taatgebied is erg betangrijk.
Minstens even betangri jk werd in de negentiende eeuw de socia[e
taalgrens. Die bakende geen territoria af, maar bevolkingsgroepen.

In Vlaanderen scheidde ze een dunne maar erg machtige
Franstalige eli te van de Nederta ndstatige bevotking.

Taal en sociale status
Áls offciêle tiil r,àn de stiàt en van de politiek cconomischc clitc groeidc hct
!r.is uit tot een stxtussymbool. Het i\€rd verccnzclvigd mct vooruitgang,
c tuur en univenilisne. De Nederhndse volkstaal werd qeassocieerd met
onlrtendheid el achterliikheid.

\naanderen was eeunenlans één vin de rijkste regiot itr Europà
geweesr. In de DegeDtieDde eeuw kende het een penode vàn econoDrisch vcrvàl

cn hongcrsDood. Dc \4amingcn troklen massaal uit \4aanderen weg, onder
mccr naàr Wàllonié. Dc NcdcrlaDdse volkstaal werd

daardoor nog sterker gekoppeld aan ondcrontwikke-
ling, analfibetbme en arÍnoede. Ze $-crd nauwelijks Dat geb€ude dan ook. In 1846 bêdreêg hêt

onder$,ezen, bezit geen cultureel prestige en wrs aantal F anstallgsn In Vlaanderen 3,2 procènt

I1og niet uitgegoeid tot een stàndaadtaal. Voor dc van d,s b€votklng. Dat aands€l ste€g lot 4,1

dagelijkse commLnicrtie in de eigen beperkte kring prcêsít h 1a66. a€halvs In do stodon zou het
was ze misschien *'el geschikt, mad wie hogerop yêrvolgêns vrli stábl€l hlllv€n. wal ln ds

rvou. moest Frans leren e" op 
"ii'. -nrrt 

li**tarig daárcpvolgêndê dêcênnla rvêl tou tosnsmsn,

worden. was het a.nÈl lt*.a"rig. vr"mingen, 
"an 

e
procent h 

''aBB 
tot t2,3 proc€nt in 1910.



Een taaLmuur in VLaanderen
Op die manier ontsrond ccn hcchrc band tussen tÀalgebruik en sociale posiiic.
Het Dieuwe Belgié \r'crd doorkuist door t{ee taalgrenzenr de eeul!'enoudc rcrri
toriale ràalgrcns, dic vàn oost naar \\'cst licp cn \'laandcrcn cn lvilo è schcidde,
cn dc soci. c tà. grens. Die liep dwàís
doorhccn dc bcvolking van Vlaánderen
(irclusief Brussel). Ze s.be de lae erite
afirn de mirlde*lasse en namurlijk ook
ran de groep var rrbeiders en boercn.

Brussel. eên verfrênstê hoofdstàd
Dar Fr.us de oihcièlc st.r.rtstr vrn Bclgié
verd, hàd grotc gcvolgcn \,oor Brusscl,
dc lloofdstad Íai het nieuwe koninkrijk.
Brusscl \tÀs ccn Nederlindstilige stid
mixr $eí.1r1:r t830 het certnur viD ren
certíilistisch besttrurde rcnheidsstaat.
Hol, regering en p.rlemenr zetcldcr in
Brussel. Rondonr dar polirieke cenÍum

sroeide gelcidelijk een linlnciccl ccono
nrirche elire en ecn druk mondàii cn
cultureel lclen. Dc licvolgcn \lrrcn voor
spclb r: in ccn sncl tenpo kreeg Brussel
een Franssprekende boven cn m dcn
lx:rg. Meteen \\is dr brsis gelegd loor dc
vefrxnsing vin dc hoolilstad.

Die zeèr kleine blite vomdê ove gerc ook dê
zêer klêine mindêhêid die politiek mondlg
wa3. ln 1430 werdên de leden van het
v@rlopige parlement verkozen door 3O-O0O
krêzêrs, op eên bevolklng van rulm 4 ml||oên.
NagenoeS al dle kl€zels waren eêntarig Fmns
oí twootallg. Aósldêís en krêlne boêrên waren
voorál In Vlaandercn arm en ongeletterd en
n6men niet aan het openbáre leven dêel. Pas
in 1914 zou dê leerplicht tot 14jad worden



3 Een eeuw taatwetten

Het Vtaamse verzet tegen het taatmonopolie van het
Frans kwam [angzaam op gang. Uiteindeti jk zou de
êma ncipatiestr i jd ruim een eeuw duren

Elke toegeving van de Franstat ige el i te moest moeizaam
worden bevochten. Naarmate het Nedertands

aan macht en zel fbewustzi jn won, werden
de eisen van de le idende Vlaamse
inteltectuelen scherper.

F.n hêc.h. i . lan hcnin

Rond 1860 speeldc h€t Ncdcrlirds 1l] \rhrndcrcn 70 gocd rls gccn crkclc n,.rat

schippelijke rol. Wcl;$ rir \r,rr.l hct door 95 procent lrn dc bc\rclkinfi gcsprokcn.

nrd dic Nedeflindssprekender bezrtcn ru$cLijks polrrickc ot cconomischc
mrcht. Ttn een handje\l)l Vhimse irtellectuclcn trilciscn bcgon tc tbfrnulcrcn,
rielen dic drn ook erg besche cn uit. Bigentjk vrocgcn zc nift meer d:l1r dit hct
openbàrc lelen iD VhÀndcren niet uitsluiterd iD het Frans zou rrrkrpen.
De \lanlin!!en nroesten het rechr kriigen om ook nr de eigen taal bcstrnLrd, bcrrcht

Dc vollicndc gcncrr.ics drongen eaD op de erkenning ven hct Ncclerlancls

rls ccn gclijknl,rrdigc raà|. Bclgië nn)csr twcc ofllciëlc bestulrrstilen krijger, \1)n

dcn zc, cr hct mocÍ ook dlid$crkclijk in dic t\\ce tàlcD w'rdcn bestuurd niet

lccn in Vhmdcrcn, mrxr ook in \V.rlloniè. Àls Llar niet l()n, moesr Vliànderen nct

ils wailodt uitgrocicn tot ccr ccrt. ig gcbicd.



Betgië door en door tweetalig?
In her onrlhrnkelij[e Belsië vorDrden de \ilànhgen de rumeieltc neerderhc .
Het zou nog een hele tijd duren rrnr ze dar clcmografisch overlicht honclcn ver-
rJ l . I ' r  | l ' l i r ( r (  i r '1,-J I r : r  l i r  . ' r , lcrrrrrcr ' . r -cr  r r .  Icrhcpcr l . rc stemecrr i

Onr het Nederlands in VaandcrcD als
olïciélc ta. tc hrcr crkcnncn, \lrs hct
hrndjcvol \,oorstinclcrs tor dicp in dc
nclicrtico.lc ccu$ àlhrntclijk yrn lrr1ls
tJige yerkozcner. Die \onden dc oficiëlc
e*ernirg vin t$ee taler in éér hnd mixr
dks. Het i.lec wis stiatsgclirrlijk eD
bedreigrle de eenheicl ran het lancl.

Bovendien rvaren vcel
lrarstaligen beducht voor de vriml'

econonrische gevdse n rrll,o'n gclijk
vurcligheid. Omclar hct Frrns in gchcel
Rclgië de sralrtsrarl qls, kondcn W. cn
dic gccn $oord 

^-cdcrlxnds 
bcgrcpcn in

\liàrdcÍcn rocil $oÍdcn bcrocNl . s
rmbtcmàr, rcchtcr, lcr:w ofoficicr ir
het ieger. In een nveetalig Belgiè zouden
dc . dèrekinsen lin ecrtalige Walcn
nanrurlijk ecn flinke kraurv krijgcn.

Het territoriatiteilsbeginset,
eerst in Wàttonië...

I]o\.enciien \ms hcr voor dc lr.llNr i€icrl
ondcnkbaar dar ook Wàllonié twcct. ig
zou xorcicn. Dlc Ícglo $as nu ccnmrt
ccnt. ig FÍms cn mocst .l:rt ook blij\cr.
Voor \\ra onië hielden de }rinstàligcn
daaron rcsohut vàst aan hct territoriili
teitsbeghscl: bet principe drt op rn rfge
t , rLtr  tcrr iL.nurrr  tcrr  <nlc lc, ,n- ic lc L, : l
\rordr gchanteerd. Het rcrritorirlitcitsbe
ginsel is drs gericht op taalhomogcnitcit.
r.'à' fi"iÍiéii"ce" 

".or.lr 
ïcr{xchr dir

zc mo(.rc docn om Jc elb. .Jnr i l  r f  lc f (  
'

Dat is nu ccnma. dc bcstc mirder om
zich vlot in hun nicu\le tixlgebicd tc inte

Tot 1493 bezat alloon oen bepêíkte sociêal-
ocononiscfte elito stemíêcht, ln 1893 werd
hêt álgêmeen meeÍvoudig stemrecht
ingevoêrd: alle Belgische mannen krêgen
minstens één stem, maar de elite krèeg tweê
ol drie siemmên. Daardoor vertienvoudigde het
aantal kiêzêE - in Vlaándèren konden
hondêrdduizênden FraBonkundigen voor hêt
eerst stemmên, Het enkelvoudlg stemrecht
("een man. een stem") kwam er h 1919. En in
1948 mochten de Belgische vrouwen voof het
eelst íaar de stembus. Do enancipatie van de
Nodorlándse taêl on van de vlamingen liep dus
gêlilk op net de dêmocEtise ng van het
stemrêcht. Dat is n6tuurlijk geen toéval: in een
volwaardige demoGratie kondeí dê rêchten van
dê meerdêrhêid van de bevolking niêt meef
wordên weggemoffeld.

De tiendui2enden Vlaanse Inwljkelingên die
zich tusssí 1445 ên 1930 in wallonië
vestigdeÍ, pssten zich dan ook áan de taal en
de cultuur vaí dê lokalè bêvolking aan. Dat
gêbêurdê vaak al na één gêneratie, Hoeveel
Vlamingen naár Walloniè ziln geèml8reerd

6taat ovêrigens niet vast, maar de schattlngen
gaan van een halr miljoen tot 750.000. Do vele
Nederlandskllnkende famllleíamon in Wallonié
getulgen van dle Vlaamse he*omst.



Dc Frànstàlillen lcrzetten zich erfegen dàt her terriroriàliteitsbeginscl ook in
VlaaDderen zou gelden. Toch lag dlr loor de handr Toals in W, loniè .lc ovcrgrotc
meerderheid lrn dc bc\.olkirg lràrs spràk, zo ryrak in \4iindcrcr dc o\,crgrotc
mecrderhcid Ncdcrlands.

. . .daarna ook in VLaanderen
'lben de Franstaligcn voor WilliDië kost \rat kost blevcn vrsthouden arn het tcrri-
toriàliteitsbcgins.l, gooiden de Vlinrnlgen hct roer oDr. Hrn eiDddoel qIs nier
meer cle erkenning mn her Nederlànds Dàast her Fràns, als een selijkqarrdise raal
in een llcheel en .l nieetulig België. \ranafhet begnr van dcze eeu$ eisren ze
stecds luider dat het tcrritorirlircirsprincipe ook in Vla'rnderen zou \rordcr toc€ic
pasr. "SÍccktaal is bcstuurstril", hct motto dàt rl in Írallonié !io1d, mocst ook ir
\'liindcrcn $'ordcn vcr$czentijkt. \'/lxrndcrc mocst ccnt ili Nc.lcrlxnds wordcn.

Uiteindelijk hceÈ dat terfitorixliteitsbcgirNcl hct geh1Jld. De taalgreDs,
die in I9ó2 r9ó3 defrniticfvorm l(reeg, bakent eentilige ftilgcbied€D àt Allecr
het t$eetàlige Brulscl !()rnt diirop ern uitzondedng.

Een eeuw laàlwettên in vogêtvtucht
Het is onbegonren Ncrk oln clc hclc cvolurie vrn

de ràrlwetge\.ing in Bclgia Írp voor srrp rc recorr- lítussen was aleen begln genaakt met

Ínrcrcn. ÍIc bckijkcn hicr rllccn cnkclc nijbrlcn. íle standaaídisêtng uan tret ltreoeaanls tn
In 1873 $crd ccn bcgin gem:r*t 1nct dc yc.nldcL Íianoem. xoewel êisênlÍk alleên de FÉÍse
lmdsinei lar hct gcrc.ht: ir strafzik€n mocht in wettekst rechtsgêtdig sas, moestên arle
\'l.rrndcrcr Nederl ds worder gebruikt. ln 1878 wetteksten toch in het Nede .nds worden
keim er een bescheidcn ta.lset voor h€t bestuur. vêrtaatd. ln 1a64 b€loot de BêlÉÈGhe
h 1883 rleerl het Nedcrlands iD Vlaandercr zijr resering dáarvoor de otliciélê 3pellins tê
intrede in hct mirldelbaar onclenijs. Drt bleefrel gebruiken die i. Nederland werd gehanteerd.

franstalig, maar cen bcperkr eantal rakkcn rmrlr Achtêhr geziên b dat êen zêer belaneijke
toch ooh al in het r_ederlands r.rclcn ondemezen. beslisslng gewe3t. Ulteindelijk zou ze eltoe
lleteen verd het neóóirà"lir" viaaioeó là.-.cl teiden dat de taareenheid tussen vraandefen

als cultulrrrral crkcDd. en Nederland {errt hersteld. htr'sser spreken
on schíijven vlaínhgen en Nederrandoís - alres
samen 2o'n 21 miljoon nensen - dozêltdo
ofíicièle taal. allê beslissingen in vêíbánd met
de Nedêíandse taál soíden door Nedêrlónd efi
Vlaandêren geamênlÍk genomên, in het kádeí
van dê Nêderlandsê Taalunie, Vlaanderen ên
Nedêrland hanteren dan ook preciês dezelfde
spelling en grammatica, ln de woordercchat
ên vooral in de uitsphak zijn er Bom3 wel
opvallende verschille..



Nedertands in het hoger onderwijs

De Gel i ikheidswet í  189s1 eÍkèndè het "1: ' : "
r-cderlards ds officiële rijkstaal, gelijk ran Dê vérnedêrlanding van de centsê
het Frans. \bortian nn)chten de \rettcn ir univeEiteit had niet alleên êen svmbolische
ber Ned€rlànds worden gcstemd, bckrach bêtekenis. sinds1aa3 konden vtaamse

ligd en àfÈekondigd. Íralloniè bleeieen- jonserèn hun middelhaar ondêMiF sèdeêhêlijk
ralig Frans, \rlaanderen blccf N'ccr.rlig. ook in hêt Nêdêrlands volgèn. Toen de êer5te

De taalgelijkheid gold oYcri€icns 1lict voor llchtlngên al6tudeerden, stelden ze vast dat ze

lllc domcinenr het lcgcr cn dc diplomrric alleen in het Frans hoser ondeMils konden
blcvcn ccntrlig Frins. Bo\,cndicn blccfhcr volgen. cent bezat de enlgé rilksunlveEltelt In

Iràns ook in vliandcrcn cn Brusscl dc tril het Nedeía.dsê táalgebled. Dle unlvêrsltolr
ïan de maatschappclijke elite. Nergens in was bodo€ld om vlaaÍnse studonten op te
Vlaanderen kon je univeísitiiíe studies in ieidêÍ diê later áls advocaat, doktêr, leraar oÍ
het Nederlinds \olgei- ln de ee.sre ingenieur ií vláandêíên zouden wêrke.. Toch
dec€rnia vàr dez€ eeuw concentreerde was de ondeMijstaal êr nog altÍd hét Frans.
.le Vlààmse striid zich daarom op de De vemêdêrlán&iíg in 1930leverdê eên
;nêdêíand€ir,e an de rijksuDiYersiteit ir1 vlaamsê intelligentsia op die op elk

Geni. Die strijd $erd in 1930 gcvonnen. ondêMii5nivêau in het NederlaÍds wá6

NÍaar het zou nog tot l9ó8 durcn loor dc opseleid.
eeu$cnoude Uaàmsc univcrsitcit \.rn
LcuYcn ccntalis Ncdcrlands x.rs.

"StreektaaL besluurstaat
ln l92l werd België opgedeeld nr t$ee ecrtàlige gebieden Vlxàrderer cn
Wallonië er een twectàlig gebied (Brussel). De taal lin het gebicd nocst voor

raan ook de besnurstaal zijn. Dài lcidde in yelc \'lààmsc gemeeDten tor een
radicale veruederlandsing. Het rerritoriaiireiFbeginsel, dat in WalloDiè àllàng
Íerkelijkheid \"s, \\'erd jn Vlàandercn niet \.dledig doorgevocrd. De FrxDst.llige

minderheid kon op ecn \.crrcgàandc bcschermi,rs blij\€n rekeDen. De politiekc

clirc vàn hcr lànd crkcndc dus \cl dat \'hindcrcr een vohmrrdigc ràal cr
cultuur bczat, mààÍ bleefde lranstalige buÍgcrij in dc \'hrmsc stcdcn trxlrcchtcn

ln t932 r,erd r1e taalq,ergevhg hclctniil geschoeid op het territoriiLi
teitsbeginsel. De regcl "srreekraal is bestuunnal" gold vooftáin ook in Vlm]rdcrcD.
In rlle Vhanse lagere cn middelbare scholen wrrd hct Neclcrhncls dc ondcrrdjs
taal. Als overgàngsnàarregel bleveD in een aantal \rlaamse stcden bijzondere
schden voor Frinstaligen bestaan.



Talenteltingen
Toch waren er nog problemcn. De taalgrens lag nog altijd nict vast. Om de tien
jaàr kon,,c $orJcn iangepr\r àrn de rc\uliàicn \àn dc l-iatemettlng€n. nie iin
prssingen gebeurden nagenoeg attijd in het nadccl van de Nederlàndstàligen.

De talêntélllng vormd€ een vast oÍderde€r van d€ tlenjaa Uk8e volk8folllng In do
Bru88e|8€ agglomelatlo on dê g€m€sntsn langis do taalgron6, AIB bls€k dat osn
taalmlnde old In sen m€êrd€rhêld wás vêrand€d, kon son g€moentercad b€sllssen
do b$tuuÍstaal aan dls nlêuw€ toêstánd aán to passên. D6 tal€ntelllngên v€hndordon
daadoor In ê€n polltlsk gêmotlv€êíd táalíêÍêrêndum, dát d6 táalerêru têlkêm opÍlêuw
kon doên vêÉchllvên. BovêndleÍ wêÍdên dê t6lllngên mod dan ê€n3 gênánlpulerd.

Zo wêdeÍ vlámiígen dié ye*láardén tweètalig tê zÍn norFl êêft bl de FEmtallg€n
g€tèld. Daarnaa3t w€rd nauw€tub €en ondeÉchèld gMaakr tu33en het gêbrulk van
de taal in de prlvé€ieer of In het bêroeFleven. Ovèdg€E wèz€r de gemeontob6tursn

élídè telll€Bagenten aan.In veelgevallen Bplakên é nauw€lUb eftdandÊ...

De taalwetgeving krijgl vaste vorm
Na de Tweede wereldoorlog ktam de taalwetgevins in €en defiritieve plooi.
r{aanderen kon zijn dcmograiisch overwicht stilaan in potitieke macht vcr
ralen. Daamn maakt€n dc \4ààmse politici g€bruik om in \4àand€ren dc
volstrckt ccntaligheid jn te voercn. Om dic eentalig.heid t€ bcschemen, moest
de taalgrens definitief{'orden vastgelegd. Het systeem van de tálente ingen
hield imme$ de deur open voor verfrànsing aan de tialgrens en mnd Brussel.
tsen stibiele táalgrens zou conflicten voorkomen.
Ná onderhàndelingen tussen Franstaligc en Nederlándstilige politici serd in
1962 de taalgrens vastgelegd. De talcntellingen wiren ál in l9ó1 aÈeschaft.



\'(x)rtiàn kon dc tialgreDs Jleen Dog
\oclcn gewijzigd door ccr pirlenlcDtairc
nrccrderhrid. MetceD kon Bclgió x,orden

'ngcdeeld 
in vieí taàlgcbieden.

hcr r-ederlandse (\rlaàrderen), hcr },rrnse
(\Íilloniè), het óurGe (cen gcbicd mn
d€ Duitsc grens) en cen n!.ecr ig lràns
Nrderlands gebied Gle 19 scmeeDteD .!ïn

rr$scl). ÀiD trrcrszijdcD vln dc tràlllrcns
kregen gcmeenten die nren tor dàn roc als
tweetalig beschourdc v()ortàii een ecnta
ljg strtuut. Tijdcns de ondcrhandclinger
werdcn (J\er'liclrs enkelc grenscorrcdies
àaDgcbracht. KomcD en Moeskrocn ver
huisdeD Daar 'i[hl](rr ic, zes gemccnten in
dc Voersrreck lerhuiÍ]cn naar vtrinderen.

Het : Dtli;; têatsebtêd omvat de rêgio Eupên-
Sankt Vlth, die tot 1919 deet uitmaakte van
Duitsland. Na de EoFte Wêr€tdoortog seíd het
gebiêd bij Belgié gevoêgd, ats eên 3oort
schadevergoêdlng voor de getêdên
oorrog$chade. Momenteot tett het gebied ruim
68,000 inwonors, diê tot de Duitstatige
Gemeénschap b€horen. Sinds 1973 hêêft de
Duitstalige Gêmêensêhap een eigon Raád van
25 ve.kozên leden en een regêrhg die uft dri€

TaêLfacititêitên
MrtccD lcck hct rcrritoriÀlircitsbeginscl hclcniàl rc zijn gerctrliseerd. Dc ovcr
ginllsklàssen voor lransuligci nl VtaaodereD $crdcn opgchclen: yoort:rrn \i,cÍ.1
icclerccn ir het Ncderlends oDdenl.czcn. ()nderrcrnnrgen wcfdcn vcrplicht dc
ofilcièlc tiil van de regio tc r,cbruikcn itl hu,r rcliries Drct het persorerl en met

ïrh blecfccn ujtzon<lcring op dc striktc rocp:rssjng lan het reÍjtofii_
litcitsbcgnrscl bestaàn. IeD rànrrt geneenrcn rin weerzijden laD de tààtgrcns
cr in clc Vhàmse rand rond Brusset krccg eer bijTonder tràlstàtuut. Anderstiligc
lrwoners gcmetcn darr zogemiimde oaltàcilitcjtcn. Als ze dar $,cnsen, kunnen
zc de communi.rric rnet huD olcrhedcn in hu eigcn taal latcn rerkrpcn. ln dc
\'laamse rànd rond tsrussel kunnen dc Fraistrtigcl dus vragcn dat zc allerlei
documcftcn nr hct Inns tocgcsrnurd klijsen. Ook kin voor heD lagcr on.lerwijs
$()rdcn georgà'liscerd.
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4 Van taalwêtten naar federal isering

Na de jaren zestig onderging de

Dc taalwctgcving v.n 19ó2-19ó3 lcgde de taalgcbicden cn de taalgrcns vast.
Ze zijn sindsdien nict mecr gcwijzigd. Toch kwam daarme€ ge€n eind€ áÀn dc
spanningen tusscn Nedcrlandstaligen en Franstaligen, tussen \4aand€rcn cn
Wellonië. De cenhêidsstaat bleek niet dc mecst gcschikte structuur om die
communrutxire spánnin8€n op rc vang€n. Hii kon imm€rs onvoldocndc rckening
houden mct dê €ig€nh€drn, vcrlàngcns ën bcho€ftcn van dc verschillcndc deef
gcbi€den. Tuss€n 1970 en 1993 wcrd de eenheidsstaat Bclgië dmrom stáp voor
stap omg€bouwd in ccn fcdcrale stàat. Dat gebcurde overigens op een geweldlozc
cn democrarische manier.

Een kwarteeuw staatshsrvormingen
Ëigenlijk heeft de aÍbakcning van dc taalg€bieden in l9ó2 de
tundamcrrten voor de fcdcralisering gclegd. Een Íèdcrarl systecm
kán immers maar wordcD ingevoerd wannc€r er tussen de poten-
tiële declstaren binnensrcnz€n bcstaan.



taalwetgeving geen ingriipende wiizigingen meer.

In 1970 wcrd dc taalwetge\ing vcraDkcrd in de Grondvet. Op basis van hct
territorialiteitsbeginsel waren voortaan tàalgcmccnschappen en taalgebieden
afgebakend. De taalgrens werd dus een soort binncngrens. Tegelijk krcgen de
Nederl:ndstalige en de Franse Gemeenschap culturele zefstandigheid. Daaftoe
kegen ze een eig€Í pirlement, dàt vooràlsnog niet rechtstreeks s,erd verkozen.
Dàt \rxs de eerste stáp ir1 de ontminteliÍg vàn de unitàire stiit België.

ïren Nederlandstaligen en Franstaligen steeds duidelijker een zelÀtàndige koen
wildeD varen, konden taalkundig homogene gewesten - \4aanderen eD Wallonië -
stapsg€\'iF vorden uirgebouwd rot deelstaten. In dat proces kregen ze steeds
m€er be\.oegdheden cn middeleD roegewezeD. Sinds de meest reccntc staatsher
vorming; io 1993, stàat in de Grond\,ict vermeld dat België ccn fcderàlc staat is.
Daarm€c wcrd Vlaandercn erkcnd als vohaardige deelstaat in ccn fcdcnal gcorga
niseerd land. Op een hele rceks domeinen kao hct voortaan zijn eigen toekomst

Wet tegde ze de fundamenten voor de federalisering van Betgië.
Die werd tussen 1970 en ,|993 uitgebouwd.
In dat nieuwe, federale België is Vlaanderen een
eentalig Nederlandse deelstaat.



Gewesten en gemeenschappen

Hcr rcsultrxr vrD dc ndcrrliscÍirrg is rdj ingc\\ikkcl(i. In dcze t f(rhurc kunocn
$c illccn nriJr dc grotc krlchtlijocD schctscD. Hcr tcdcrilc llcl8ia hccft t\r'cc
s(xrrtco dcclstrtcn: de GcDrccns.b)ppcn cn dc Gc\\,csrcn. Bclgic hccfi dric
(icDrccnsch.\,pcn dc Vh.mrsc, dc Frilrsc cn dc l)uitstililic Ccrrccnschip - cn
dric Gcwcstcn hct Vliinls, hct Wiils cn hct Bfrsscls Hoofilstcdclijk Gc$'cÍ.

Hcr grcndgcl,icd \in hct Vl ns Gc$cst \,ih s.rncn nrct hct NcdcÍ
Lrndsc t,rilgctricd. Het grondgcbicd vau h.t Wiils Gr\r'cst bcslmt hct Friisc cD
hrt Duitse tiilgebicd. Hct Bruss€ls Hooiilstrjdclijk Gewcst is bcvoegd nr htt
Ncctrlig gcbiccl lirusscl-Hootils!,rd. ()p zijD sr(Dclgcbicd is icdcr Gc*es! ondcr
mccr bcvocgd voor cconoDic, $crkgclcgcnhci!t, inri.rstructuur, ruiDrclijkc,,r!te

Dc (ic'nccnschappcn zijn bc\l)cgd \'(x)r Í,ral, culrlrur, (mdcNijs cn de
zogcnocnde "pcrsoonsgcbondcn mrrerics". Dic oDnrÍrcn hccl algcDcen dc
"zorg Jrn hulNehoe!codcn" zickcn, gchrndicrptcD, n)inclcrjrrigcn, bcjiirdcn,
cDzoloort. De VllJnuc Gcnrccns.hrp is L,cyocgd \'oor hct 

^-cdcrlindsc 
tiilgctried.

dc Frrnsc GcDccnsch.U loor hct IÍin$ t,iilgcbicd cn dc Duitstiligc roor hrt
Duitsc tulgcbicd. Bovcndien oef-rnen dc Vh:rÍnsc cn dc FÍrnse Gemccnschap ook
bcvocgdhcdcn uit in hct t\\cetilig gcbicd Brusscl Hooitlstid.



Vtaamse r€gerln0, Vlaams Parlcment
Er b.st.at dus ccn Vlááms Gcwcst €n ccn Vlaamsc Gcm.cnsch.p. Dc \4amingcn
hcbbcn €rvoor gckozcn om dc rcgcringcn cn dc parlcm€ntcn ván dic tw€c dccl-
statcn samcn tc vocgcn tot één \4aam9 Parlcmcnt an één \4aámrc rcgcring.

ltleándcrcn wordt bcstuurd door middal van dar"t r, Dccrctcn staan op
dczclfdc voêt als dc wcttcn dic dc fcdcralc ovclhcid uitwáÍdigt. Dic gclijkwarrdig-
hcid is vrij zcldzáám. In vccl fcdcr.lc sratcn hcbbcn dc fcdcrelc wcttcn voorrang
op dc wcttcn n dc dccbt.tcn, ln B.lgië is dat ándcrc: ccn dccrcct tan nooit
woÍdcn ontkracht door ccn ftdcnlc wer.

Sinds 1970 is dc \4aams€ ovcrhcid bcvocgd om in dc Ma nsc Gcmccn-
schap dc taalwctg.ving uit tc veerdigcn. In dc jarcn'70 cn '80 h.cft dc \4e.msê
ovcrhcid dc taalwctgcving op ccn aántál puntcn vcrfijnd. r?árdigdc zc in 1973
h.t t,prtrrb.rtt.crz.t tti,t. Det schÍijft voor dat in bcdriivcn di. io \4a.ndcrcn gcvcs-
tigd zijn hct Ncdcrlands als vocrtaal moct wordcn gchantccrd.



DEEL I I

1 De grondwettet i jke taa tvr i ,he id

Betgië heeft drie off iciëte taten en vier taatgebieden. Ingewikketd?
Dat valt  in de prakti jk wet mee. Eng en bekneltend?

Zeker niet' respect voor de eigen taal
hoeft  immers openheid voor andere la len
en cul turen niet  u i t  te s lu i ten.

Taatvri jhêid

Drr gÍondNctsàrtilcl legt een bisisprin.ipc var de Belgische taalwetg$nrg vrst:
dc taàhyijhcid van het hdiridu. Pri!é mali icderecD de taàl scbruilen die hij ofzij
lerkicst. De taal die mcDsen hanteren in hlrn relrties nret aDdcrc mcnscn. in dc
medii. ir het culturele. economische.
commerciële eD religierze lelen is !rij.
Wie h VLadrderen voonr. màg romàns in In de Ca.adoso provincie Quebec heeft dè
het Frins puLrliceren. bij dc bakfcr zijr Franstalig€ gemoenschap maatregeten
broodjes in het Engcls bcstcllcn, op hct genonen om het behoud vaí het Frans te
tennislcld mct co cgr's Italiixns priten, vdwarên. vêel van diè maatregelen gaán

cnzovooÍt. vêrder dán de Belgi6chê taalwetgevlng.
Dc tà. \ïijhed geldt dus ook zo taat her chatte .te ta tanEue fnneatse de

loor dc E;md;iëiê sercld. Wie in lcmmit+ werero en ae zakenwoÍeld niot
\r]:rrndcren een z:raL hee1i, mag zijn ongemoeid. oêzê wet weêrt recram€ In een
klinten rustig in een àrdcrc taal clan het andere táal dan het Frans. Ook voor menu,s
Nrderldds ianspreken. Bolcndicn mrg ên wlnkaaden moêt bij voorkeur het F áns
iedercen ook reclÀnre voeren in dc tiàl worden eebruikt.



"Het gebruik van de in België gesproker.r talen
l.ret krn nict rvorden gcrcgcld dan door
dc lvct ctt allccn voor handclingcn var.r
hct openbaar gezag cn voor gcrcchtszaken.

Van sportclubs tot privé-scholen
È:cn .)n( lcf  grur l$er(cl i jk fc.hr is her r .(hr {rn vcreuigingcn rp rc r iehten
\ ' l .nniugcn hehbe|r.r l r i jd enth(trsi . rs i  \ in r l i r  fecht tcbruikgcnn,rkr:  hd Vl.) . rnrsc
rcrcnisingslcrcn is lcgrnd.uis(h r i ik.  , \ tx i r  Í ! 'k dc \c lc rn( icÁr.r l iscn ( i ic in
\ ' l , r . t 'x l (r .n $(n)crr,  r i .htcn l i r rks eD rcehrs lcrcnigingen ()p .1ub\.  \erÈr) igingcn
\rn,:Va.r i r t . r ,  prnc s.hol.n,  cul Íuuf lcrcnigingeo. rcl ig ictr?c gcnrecnseh.\ , t ) .n.
Nl.cstxl  gcbrLr ikcn rc in ( i ic rerenigingcn hLrn cigcn t .r i l .  Or)k drr krn |crt l . t
Àuter ikucn, Frrnst.r l igc I ] ( lgcn. I r . r l i . rneo. Z$edcn, l )uirscrs: . r l lcn hcl) l )cn rc
hct r . rhÍ  (nrr  in Vl.r 'x lcrcn !rni)p hLrn cigcn ( l ruur. te l t lcvcn.

0pen voor de weretd
Ëiscrr l i ik s lncckt r lerc r . l . l l l r i jhcnt \ . ) , l rc l t .  l i , (h mis rc bc\r  ecns in r le rcrt '
$r)rdcn gcrct.  I lu irenluctcrs dic \ \c l  ccr)s iLts (^cr dc l tc lgi \Lhc t i ihrcrge\ iDg
hcbLtn gehrrrrrl. stcllcn zich olcr trrzc tllsirrrrie cic \rccnxlstc dingcn !(!)r
Zc Ticn rrrctcrn ccn kr ik i i r , lns l . r l ) \  dnt opdo.nren, ccn d,n) lb( ' fNi i r i r  jc bcrcr jc
RnrB zcrcn k{cr r(rrd kunr drr) i icn \( t r t r  je een $orrd /ccr () f . Ís ecn $crcld \ , ' l
Lrcnr('cizurht cn kr)p|ighc . \ rin ieclcrecn h.rlssr,urig wcigcft onr ecn rndcrc
r.l,rldLrn riin nr)eclcfrr,rl rc sprck(D

l)e $crkcl i jkhcnt is iDders. Hccl Nrr \ ' l inr inscu tr(sr i i ren Èrr ïxckcn
n.ust Ncderhnds ook fr.urs. Etrgcls cn l)uirs l),rr hccÍt niruurli)k illcs tc llr,rkcn
nr(t hrt uirsrckcndc rrcculctàlenrnrctcnvijs in de vh rlse schr,lrn.

is vrij;



()ok op nredirgebied hà. t l'lxandeÍen de hele wercld in huis. ID de tijdschrilicn
rvinkels viDd jc kmnicr cn mrgaziDes in de meeste Buropese tàlen. Bioscopcn
r. ' r Ín dc n:er$. t (  ÀmqLl.rJr . r  f l  |  r r rupe'c ï tm- r ' ;c .  r ' ,gc ' .  rc rro. ' i .ccrd,
mr.rr keurig ondcrtiteld.

Eên regêtingvoor duideli jk vastgetegde domêinen

Stclt de t:ra]\etgeving daD helema,rl niers
!oor) lbch wel. Vlinringen hcbbcn oog
en oor voor andcre culturcn. Mààr zo s
iedereen rinden ze her crg bchngrijk om
nr hu eigcn taal bestuurd cn order\\ezen
te \rrrden. Daer hcclï dc tri lvetgeviig
\u)r gezorgd \rooÍ cen a:rtá] dtdruH<e
lijk vasrsclcgdc domeinen heeii.lie het
taal gcbrLrik gcÍc€iel.l.

\bor al deze domeinen geldt
ccn eenroudig pnncipe: de ol'licitlc raàl is
.lc tiàl ran het trilgebied.

Hetzolfdo g€bêurt trcuwèrc ook mêt
b"itenlêÍdse [íii;a, sélês oí reportages op de
Vlaamse telêvisiê - aadig megênomen voor
fieísen diè Nêdêrlands willen lêren- ln
Vlaanderen hebbên dê mêe.tê wonhgen êen
kabêláarcluiting. Diê biedt de abonn€es

éemiddêld 30 verschlllende kanalên in êên

dometnen

het openbaar gezag en hct besarur;

h€t ondervijs in dc instellingen dic dc o\crheid opricht,
( r l r r r  , ' l  . l | l \  dr((r . .  Ie( lerecn hcci t  h. t  re ihr  .nr  in
VlÀànderen eeD school op rc richtcn, in eeider welke tÀà1.
Maàr scholen die door dc \4aamse overheid erkend of

scsubsidiccrd $illcn $orden, moet€n hnn ondeNijs wcl
ir hci Ncdcrlàn.ls o$aniseren;
dc sociilc rchties tussen de werkgevers en hun pcÍsonccl
cn de retities tusser de ondemenringen en dc oÍcrhcid.



2 Taa [g re ns en taalgebieden

De taatwetgeving schrijft voor wetke taal moet
worden gehanteerd in het bestuur. het onderwiis,
het gerecht en het bedrijÍsteven.

Dat gebeurt volgens het terr i tor ia l i tei tsprincipe:
de wet heeÍt taalgebieden vastgelegd
waarin één bepaatde taaI als de of f ic iëte taat
wordt beschouwd.

De tiàlgrens in Bclgië wcrd bij sct \.isrgclcgd op 8 Dolembcr 1962. Dit gebcur
de net cen dcmocritische nreerderhcid ïrr1 Vlimingen cn Fnllsráligen. Een jrlr
làter srrd dc tialrvetgeving loor bcstuurszakcn g(nrdig hcr!ornd. In dic
bestuurstrrlx,et werd het b"'gÍip ttlobt ens \ ethonden mct het bcgrip rra{4rrirt.
Belgiè r'cÍd toer opgesplirsr in \icr iailgebieden: hcr Ncdcrlmdse raalgebiccl,
hef frrnsc tixlgebic.l. hct Duirsc t:ralgcbied en her t\r'cctJige gebied Srusscl
HooÍiistxd. Ilke Belgischc gcmeente maekt onclubbclzindg cleel uit van óén
en nict meer dàn één lan die vier riàlgcbieden.

Verankerd in de Grondwet
Dc tialgeb;edcr dic de b€sruurstaai\rcr in 19ó3 had vastgcicgd \rerdrr nr 1970
ook verànkerd io dc GroDdset. Ook drr is gcbeurd Dret een dcmocratische
ne€rderheid vin Vliningen en Fransràligcn.

N,tctccn wer.l ook voor ccns cn \,oor altijd àfÈesprokcn hoe men dc
tarlllrenzcn cn.le taalllebieden h dc roekonst kan sijzigcn. Mcn *1)u \,ertin
deren drr dergelijke rvijz;gingcn om de hiverklàp zoudcn optredcn. Als clkc
nreuwc rcgefirg meteen ook ccr nieu\\e tààlgrens zo! i vocren, zou dat hcr



samcnlclcn lan de taàlgenecnschappcn in
Belgiè onmogelijk nrakcn. Maàr daarnlaÍ Er zijn h Bêtgré mèer Ned€íaídstatigen dan
l1ou tnen ook lerNnderen dar óór cnkele Frarsratigen. Die vêrhoudtng vinden wê ooK In
rxrtgen€drrchr!, dc n1iór zou kijgcn het í.dêíare partement. ltst zou .tus dênkbaa,
om de tiàrllrens op eigen houtlo rc zln dat a é Nêdê andstá ge padêmentsteden

het over dê parl€l_ê_n:4.l|een op een
akkoordjê gooren om op eigen houllê de

zeer slrêngê voorwaarden 
taalgens te wrjzlg€n lui"t dat wou men
vêmijden. De VlaniÍgên Btemdon eíme in om

Daaron kan de taalgrens rlleen \ltr.len hun numêíeks merdêrhetd ntet om re zêtten
gewijzigd als dxarvoor ilr het federale par In een macht6oveÍwicht.
tÈt1tct\tccn bíjzon,lerc n..rdcrhe;.l bcstul
Dar bctckent clat her wijzigingsvoorsrcl ir
de tlvcc k ncrs van hcr federale parlcmcrr
ccr twcedcrde mccrderheid aclrtcr zich
moct krijgcD cn dàt ir1 clke raalgirocp
ccn mcefderheid ïln dc parlcncntsleden
lcnftr de \fet moet stàan.

Dc rrilgrens kan dus miir wotulen scwijzigd rls daar zo$el bij
NcdedàndÍàtige a1s bij Frlnsrilige perlenrenrslcdcn een Dreerdcrhcid voor wordt
grlonden \'htn gen eD Franstrligen kunncn de taatgrcns nooit eenzijdig lcr
ánderen. Eigenlijk kunncn we ervàn uirgain dÀr de tàalgrens dc facto vàsrtigr

Taatgebied

Hcr bcgip "tÀàlgcbicd" is rier lourcr beschrijvcnd bedoctd. Het is \Ícl dcgelijk
cerl ju.idisch bcgrip. Met her Nc.lerlindsc tààlriebicd bedoett mer dus niet her
gcbied Nààr fèirclijk Nederlands $ordt gesproken. Nccn, hct is het gcbied 

",aàrlrct Nedcrl:uds rra# worden gcbruikt vrx)r een ianrat .lon€inen dic de \,€t uir
drul*clijk opsomt besruurj onderwijs, jrstiric, bcdrijfdeven.

Hct Nederlàndsc ràalgebi€d - Vlaandcrcn d$ - is ecnràlig Nc.lerlands.
Dàt doer nriuurlijk niers rfa:i dc sK'rd\.cttcLijk gewaarborgdc tialvrijheid. Wie
h hcr Ncderlindse r,rahiebied rvoont, lDag in de pri\,é-sfècr de taler gebruiken die
hij llil. ÁlleeD'\1)or hrn.leliDsen mr hct opeDbaàr seTag cn voor sercchtszaten',
is dàr ir.lers: dààr is hft Nederlànds vcrdicht.



Het têÍri loriaLiteitsbeginseI
Dc t:rJwetter ran clc jarcn d$rig I ddcr ïoor
het ecrst vrij prccies ruLscbicdcn rfEcbrkcnd.
Dr,u.r ,  "  r , . r . , , . i -dc /c.L.d) ' . .1gl- .  J | .
Vlauderen en Wallonié. Zc stcunden dus op het
tcrriroriàliteirsbcginscl. Drt begnsci bnrdr het
gebruik ïrn ccn bcpralde teal ean ecn bepaeld
tcrriiorLum. In oidernijs, justirie en bestuur gcldr
rlan dc officiëLe taal r:rn het tiilgcbicd.

Iranstaligen en Ncdcrlamclsriligcn hcbbcn
hct ièiriióriátiteitsteginset samcn lorrlgcgcvcll.
Hct stàat gebciteld ir dc Bclgjschc Grond$ct
en wotutr erkcnd door dc hoc,gstc nitiomlc en
intcrnarionalc rcchtcrlijkc instelljnger.

Niêt êtleen in België

Ovcrigcrs is niet allecn her Belgische Íldcralc modcl
opgebouwd rrld het tcrritorirlircirsbcgjnscl.
Hcr l , rÊ " .n , r j . , r l  Èc\n r \  1. ,  ln t ; rÈ; ; r ; ;d
(r  í .  rJ, lJ.  D.rJr  i . , jL nnJ.d egt . l  r . ,kncr ng
dczelf.le al' in Bcl8i.. Ecr ]cïcrdc rml is onLos
Drrlclijk lcrbondcr lnct cer tefritoriun eD met cle
nrcnscn clic op .lrt gfondgrbied rrnen. È,en taat
kan mmÍ oÍcdc\ci a1s ze ivordt gesprohcn door
ecn gcmccnschrp; ecr gcneeDschip len mÈr
oïcrlc\en ils ze o\er ccrr grondscbicd bcschikr.

Deetslaten
lDtussen ir Belgic oDgcbouwd tot ccÍ 1è.lcrale
{rJ .  l ) .  Í rdcrJ i  ( r i r rF.rcu rJ(  up h( l  r (  I r . 'nJ
lireirsbcginscl cr hccÈ d:rt bcginsel Dog dicpef
\,crankcrd. Van .1. declstaftn w,r1t vefwacht dar
zc dc rcrritori)lc beloegdhcidsrerclelirg respectercn.
Dic lcrdcling rs crclusiei l)ar betekcnr dit dc
\'hamsc Gemeenscbap secn ctrkurele bevoegdhcdcn
k.ll] uitoeferen in \\'illi)nië. Op dit rcrritoriun rs
. , . ' - . l r  . r l . ( rJ.  I - r .  r , (  (  

^  mrc r . ihJ,  c\ocb. i
Dit prnrcipe lrn niet inmcngirg gcldr ntuuudijk

In Belgie waakt het Arbitíagehof eÍover dat het
grondwettelijk vehnkede getijkheidsbèginse I

wordt geÍespecteed. Dat hot heeft in het

tirittortatiteitC*giiier moit een bron van
dlscriminatie geziên. De Raad van State, hêt
hoogste adminÈtratieve re.htscolle8ê, hêeft al
verschillende kerên het terrlloilallteltsb€ginsel
bêvestigd. Het Europ€es Hoí voor de Rechtên van
de Mem oordêelde al in 196a dát het strêven
naar een taaléenheld bhnen eên eentalig gêbied -
het têif itorialiteitsbeginsel dus - gerechtvaardigd

i5 en zelÍs verántwoord in het algemêen bêlang.
Het Hoí herhaalde die visie in 19a7, In 1997lrad
dê Eoropese CommÈsie voor de Rechteí van de

Zwit3èrland biêdt de dlveÍse taalgemeeF
schappên waarborgen op basis van het
terltoíallteltsbeginsel. In het FÍ.nstalige
gebiêd is FÍa.s dê ofÍicièle taal, in het
Dultstalige gêbied Duits, enzovoort. Dat
betêkent metêen ook dat DuitBtaligê Zwltsêrs
die zich in het Franstalig teritorium vestlgen,
hun kindêren naar Franstalige scholéh stureí -
en vicê vêBa. Op die manlêr v iwaáÍt het
teritoriumbeginsel dê vrede tussen de
veBchillende taálgroepen.



3 Brusset, een tweetal ig gebied

ln Vtaanderen werden de taatwetten van 1962-1963 vlot toegepast.
Zoals het territo ria lite itsbeg insel dat wil, werd Vlaanderen
probteemloos een eentalig Nedertands gebied.

Vee[ vroeger a[ was Wattonië eentalig Frans geworden.
Voor Brusset werd men het eens over een tweetatio statuut.

Eên NêdêÍtandstaLige stêd
Historisch gczicn is RrLrsscl een Nederlandsuligc st:ra. ÈióÀrang is net
ccn uitsluiteDd Ncdcrl dstalille rràd gc\.ccsr ofcen st3d mer ccr zeer sterke
Ncderhndsi.ligc mccrdcrbcid. Ook nu ligt tsrussel nog irelcma.rl in hct
NedcrlaDdse tarlgcbied. Intussen is hct
wel uitgellÍ)cid rot het cnige hr.ccr igc
gcbied in }clgië. Overigcns bcstiit nu il EeuwêÍtang maakte Brusser deet uir vár het
nreer drn 30% \.in de Brlrssclsc be\olking herrogdom Brabant. De stad btêér dê
rit buircnhn.lcrs cn dit pcÍccntigc nrenrt Brabantsê votk3taat (ê€n Nêdertan& diarect)
nog toc. Brussel is een st,rd geworden clie ats bêstuuEtaát gebÍuiken tot het etnd van de
Lritsluitcid uit Dri,rdcrhcticn bcsraat. len achttiênde eeuw. Toen werd hêr hutdtge Betgiè
v dic ninderhcdcn \\ordt nu gevormd ingêtijfd bij de Fían* repubtiêk. wêtiswaar was
door de Ncderlandst.rljgen. Die c\.olutic in tte achntende êeuw h Brusseteen
hecft natuurlijk rllcs te naken mct dc hothoudhg gevéstigd. zoats dat aan a e hovéh
gcs.hiederis vàn hct koninkrijk Bclgië hêt Eevat was - van sint-peteÍsburg tot wènen
en d.n voorrl mct dc infiricLrrc bchande en Den Haag - wed ook daaí Frans
lnrg cl;c hci Ncdeíands cr ricntdlct1 jiren gespíoke.. Maar het stadsbestuur en de
lang tc \cÍdurcr lueeli. inwonêrs bleven de Brabantse volkstaal

gebruikên. In 1815 sprak zeker a5% van de
bêvolking nog AÍabants.



in de dieple. . .
In 1830 werd Brussel de hoofdstád van het nieuwe
koninkiik B€lgië. Daarin wàs de bestuurstaat het
Frans. Naar Fráns model werd het jonge Belge cen-
tHlistisch bestuurd. Dat had enorm€ gevolgen voor
het bevolkingsaantal ván de kenverse hoofilstad.
In 1830 had Brussel 50.000 inwoners. In 1875

dat er al €€n kwárt miljoen en in r9l4 dde
miljoen. In die periode begon de boven- en

van de bevolking te verftánsen. Lager
middelbaÀr -oídólw|le kon men in Bru.sel natsc-

noeg aleen in het Frans volgen. Daardoor sijpetde
t Frans geleidelijk ook in de volksklasse binnen.

... en in de breedte
De verfránsing z€fte ook in de breedte door.
De stad begon uit zijn voegen te banten €n palmde
omingende gemeenten in: dorpen met oude
\4aimse namen als Els€ne, Schaarbe€k, Molenbeek,
AÍderlechi. Caàndrueg verfrinsren ook die
gêmeenten. Nederlandstaligen die hogerop witden,
botsten op e€n taalmuur. De g€volgen lagen
voor de hand: Maamse ouders die hun kind€ren
e€n moo,e roekom\r wilden berorgen. zorgden
ervoor dat ze Frans kenden. Zo ontstond stilaan
f;.n kla$lek patÍoao. De kinderen van Maarrsc
ouden werden tweetdig, hun kleinkinderen werden
vaak eentalig Frans.

In 1.914 t€ldê het tágèr stoOetlt< lonoerntle
In B.E36l náurvolilks nog 6 t{od€ítárd3talg€
kld3jË. Daar 3tonden maár ttofsr 4o5 Frans-
tdllg€ kla$on teÉênov.r, In hët v.il kathott€k
ond€ls[s blê€x do toaetánd at ntet v€ot t€têÍ
to z||n. Toch Ue€l 56 procent van ds tsêr
lhg€n thuÈ ov€rwsg€nd €d€dands tê pÍátên.

Als z6 ook e€n paár woo.di$ Fmns práátren,

w€rdên é lo tal€|rrolllÍgeí bu do rrv€erá gen
geíêkêíd. Dls clrfêB wêrd6n dan wéer gebrutK
om d€ go€lsndo FEÉtallgo dominantte In
Bru53ol t. rochtváádlgon.

In d€ iááboclologlo no€irt m€í dat
tiGs.rtere patroon taal""* chutvtng. Dtê doèt
zlch voor wannosr twe taalculturon met eêr
ongêlilke 3oclalê statG elkaêr ontmo€ten.
Hêt ederlands wás oD z'n mtnst tot h€t
mld.l€. van on:€ ê€w €€n tagê-státu3taat:
êèn tw€sdoËngstáat voor rrvêedeEngsburgêrs.
Gaánd.wsg werd het 6ts€d3 n€er geassc
cleêd m€t $clale mlndotwáádt8F€td.
All€sn wl€ op z'n mlnet twê€tattg w€rd, kon
orÈnapp€n aan Btlgmatbêdng en 6octat6
vênêdêdng. H3t ls êon ráatsoctotogtschê set
dat ê€n domhantê táal8toêp - In dtr gêvát dè
Franrtáligen - zlch nooit aanpaGt aàn dê tagè
at€tBtàal. Ir€ taálvêÉchulvhg gaat áltiid ván
laàg n.ar noog, 2êlÈ wann.oÍ do laÉe
stttustaal numêÍlêk In da mê€rdêíheld |3.



BÍussel bLijft uitdijen
Onder inrl(,rd \àn administntie, school eD ,ocixle Llruk n.rm dc lcrliinsnrg Dog
arn kràcht r()c. Tcnvijl het NcclerlxDds nr \rlàandcrcn srcccls mrer \eld r\lnr1
\eflxrr het in Brusscl zicnde()gen tcrrein. De r lNcllcr bo.kr dc Nc.lerhnds
sl,rclicndc bclolking nnnefs geen beschernrjng Als zc d.rt $rl declen, plsrcn ilc

!!cmccnicbcsturcn ze nàu\relijks toc. Op dic 1]Irricr krn Bruscl in 1954 uitclijcr
tot l9 gcnccntcn. llk lan clic gcnccDtcn rvas ooir Nederlàndsrilig gcll'ccst.
Hct stond als ccr paàl bovcn s.atcr drt zondcr bcs.herDrende mrrrrcgclcn rog
mccr \rlàrnse geDlcenten \.crtiànst zoudrr \rordrr.

De Irrnstàlisc mccrdcrhe it1 Brussei r(r nier vrn dcrgclljke bcschcr
mcndc maatresclen horc,r. Zij bcriep zich op her principc ïan dc t.r: \'rijhcid. Als
steeds mecr NederlàDdsttrligcn iD Brussel yo(,r het Fràns kozcn, J ofnier oD.lcr
sociile druk, dan wis.lrt mi:rr zo. l)c t()encnrendc lcriilnsnlg $rs Dtr ecnm'l'll
ern Í).nnogisch rcrsclijnscl. Dn nocht (nder gccn bcding NordeD ifscrcmd.

Twêêtati g tand. tweetal ige hoof dstad

Dr \  lJnr rgq ku t .1.  r  r i . r  J.  n\  r . ÍJ(  r  ' r . ' r
cic hoofdstr.l \in het r{ectilitic Bclgic
zou uitgroeien rot een ccnt.rlig Fnnsc
strd. hussel nocst d'r,rrom (orden

bcgrcníl t()t 19 gcmccntcr. Dir moesteD
cen Nectelilr stàiuut krijgen nier àlleen
op papicr, mear ook ir dc urrhelijkhcid.
Bovcndicn Drocsrcr de Nerlerlandsteligcn
in bcstuur cn rclnidstntie bchoorlijk
rcrtcgcnrÍrordisd zijn. Op lcidinggcvcod
ni'crLr mocsr ccr iiin*iènt ruscn
N.dcÍ l . . , rJ. , r l , r (n (r  I -J, ,nJ. iS{.  $ o, .L n
gchrndhilfd.

In Bêlgié ziln dê Nêde andstaligên numerlek In
de mêerdefteld. Er zijn dan ook meer NedêÈ
landstalige paíêmentsleden dan F|anstallge,
Toch telt de Bêrgische regéring artijd êvenveêl
Franstalige ministers al. Nede aídstatige,
De N€derlóndstaligen hebben not andere
woodên ine€temd in êen f;v;;ichi.

Dat evenwicht bestaat ook ln de íederale admi
nistratiê ên in eên aantal belangrijke rechts-
6olleg*. In Brussel liSgen de vefioudingen
omgekeerd. Daar zljn de Franstaligen nume ek
in de meérderheid. In ruil voor het machte
evenwlcht op tederaal vlak vr@gen dê lteder
bídsraligen een ge,ijkê venegeowoordiging
in alle openbare ên polltleke instellif,gen,
De gelijkwaárdige verregenwoordiging in de
Brusselse eêmêêntellke hstottingen hád hêêl
wat voeten in de aardê. Dê getijkwaárdigheid

was in 1963 toeeezegd. Om ze te veMezenl|l-
kent werd een oveíganclspêiode van flen jaar

ingerul'nd. In 1973 wa3 het onele.wlcht tus-
sen FranstaligeÍ en Nedeíandstallgen nog
áltud opvállend groot. veel gemeenten ver
klaaÍde. openlijk dat 2e de wet niet zoudên



Brussêl afgebakend

In 1963 \rcrd België opgesplitst in vier taalgcbicdcn. BrLrsscl werd ofnciecl ecn
$lcct ig gebied eI bleeftreperkt tor ncgcnticn gcmccntcn. litb zouclen de
Franstxtigei necr d.n eens probcfcn or:r hct liÍondgcbied \àr Brussel uir tc
breiden. lD 1989 \'erden dc grcnzcn van }ruscl cn het t\rcetàlig stàtuur crvar
rog eeff bekràchtigd. Dat gcbcLrÍdc ovcrigc$ mct eer bijzondere parlcmcntairc
necrderheid. In de bcidc krmcrs van hct ttdenle p:rlcnent kcurcien tlvcc dcrdcn
ran cic parlenrentslcdcn ric \ct goed en bovendicn krces hij ,o$cl in dc Ncdcr
landsrilige ils in dc lràrstaiige raxlgrcep cen meerd(rheid.

Het Brussets Hoof dstedeli jk Gewest
In hct fèdcràle België vornrcn cle ncgenrien Brussclsc licmccnrer1 s:lmen her
]]russcls Hooftstedelijk (;e\rrsr. Omdar dat Brusscls HooÍilstedelijk (ic\\est r\rec-
rrlig is cn Vlmingen cn Frànstàligen er saDrcnlercn, zittcr de wetgevende eD
ui$ocrerde iDstcllfigeD er heel ingc\rikkcLd h clkarr.

Bchngrijk is drt dc rcgcrinei vàr hct Brusscls H(DfdstedelijL (lc\\.csr

behalve de v(xtrzirrer ricr ministcrs om\'.rt nlce r"edcrlandsteligen cn nvcc
Franstàligcn. Slrnren mct dc }russclse Hootilstedelijke ltiid íhet p,rrlcmcnr)



oefènt die regcring de gewcstbevoeg.l-
heden uit cconomie, werkselege nhe;d, In dê ttlaá'r's. c*;a"r.do-À;ÉsÀ
infrasrrucNur, milieu. Dc gemeenschaps {VGC) zitten dè vtamingen utt do 8íussêtsê
,akcn ondcr$ijs, cdtuur en gezond HooÍdstedetijkê Raad. Die ceme€nschaps-
hcidszorg, bij\qJrbeeld - Íordcr bchrr commissie staat er mee voor in dat dê
tilid .loor de f cemeênÊchapscoffiË. decreten van de vtaamso íêgedng over

gemenschapsmat€?lss worden uitgevoêrd.

Brusset, hoofdstad van vtaanderen 
In de Franse GomêenschapscommÈ3iê hêbt'ên
de Franstáll8on uit dê B.u$el3ê Hoofd6tede

litusscn is Brusrel uitgcgroeid td cen lUkê Raad zlttlng. voor de materie dte betde
mdticulturele qcrcldÍxd. \ran de bijDe gemeonschappen in Bru$er aangaan, staat de
I Driljoen inNoncrs is dertig prccent cemoonschappetijke cemeenschapscommissie
nict Bclg. lrusscl is officieel tiecralig. in. Daárin hebben zowet de Fraístatige óts de
nrarr in dc pnktijk is .le stad allaDg mccr Nedertandstatige têden van de BÍ ssêtse
rrlig gc\rcrdcn. Zijr kosnbpolitischc Hooídstedetijke Raad ztntng. De cêmeeNchaF
karlktcr dmkt hij naturdijk aan zijn rol petÍke cemeemchapscommtste kan . een

s bestuursccnrrum en diplomatiek b4lis6en met een dubbete neerderheid:
forum. tsrusscl is inrmers dc hoof.lstld van èen meerdêrheld ult zowêt de Franse ars de
clc lufopesc Unie, lan bct koninkrijk Nedertandse taatgÍo€p.
tselgië er van de dcelstaat vl,lin.lcrel.
Door van Brussel dc hootilstid rin
\'larDderen te mrkcn cD er de rcgcring,
hef o.rrlcmcnt cn de idmiristrrr;e te lcsti
gcn. hccÍi dc Uaimsr rcseriDs bcwczcn
dÀt zc dc mun'c bir1d tussen Uàandcrcn
cn Brusscl cÍg behDsrijk !indr



4 De Vtaamse Rand

3>9

Behalve Brussel zetf was ook een aantaI Vtaamse
randgemeenten ing r i jpen d vêrfranst.
De massale uitwi jking van Franstal ige Brussetaars naar

de groene gordet had hêt oorspronkel i jk Nedertan dsta l ige karakter van
die gemeenten verstoord. De taatwetten van l9ó3 bevestigden dat deze
gemeenten deeI uitmaakten van het Nedertandse taatgebied.

De Franstal ige inwoners kregen er bi jzondere rechten -
zooenaa m de taa l faci[ i te i ten.

Hct is ecr bekeid \ers.hijrscl: o!cr. tcr qcrcld ?cttcn grolc ícdcr hun omllcring
z$fiu ordcr druk. stedelingcr dic hct zich kunncn vcroorloïcn, trckkcn Lrir dc
bhnerstad weg en gaar zich bij 

'oorkeur 
fcstigcn in dc grocrc gordcl rond dc stud.

Die gordel groeit vcrx)lgens nr sDel renpo uit tot ccn \crstrd€lijktc lcsidcrticlc zonc.

Vêrstedêli jking mêt têêtkundigê gêvolgen

Drt lc,-schijnscl dccd zich ook loor in dc reDd rond BN$cl. Rijkcfe nitwijkelins(n

uit (lc hooiilst,rd licrcn hun oog op dc iiààie LlorpeD in de rànd !àllen. I-rrer k$à

mcn ook bcmiddcldc xmbtcmrcn van F.urpese en inrcrnarnnràlc instellingcn cr

zich vcstigcr, mxst kr.lcrlcdcn lin bcdrijlcn dic cen hooÍilzctcl $ilden in de

Luropese hooilsti.l. Die nicu$c rrndsrcdclingcn blij!c. gcoricntccrd op Brusscl:

re \erkcr er, Froc\cr er va hct cultLrrcLc lcrcn cn zockcr cr ontspinnirg Dct

\icrdcr en coLlegrl.
Nicts bijzordc* rlus; rb.h \'c]. Dc lcrsrcdclijknrg \.)11 dc Í rd rond

Bnrsel hrd inmcrs ook ràalkuD.Lisc ge\.,]gcn. Brusscl ligt nu cctlnriJ s ccrl
nieeràlig eil:ud in h(t Nede rndse nalgebicd. Dc orcrgrotc mccrdcrhcd r,rr
Rrusselse ui$rijkclingen $iren Iifànstrligcn. Dic harlclen nirt de beht,clic o]n zi.h
in hun nicu(c r\-cde rhndsriligc omgc\ing te intcgreren. De Vlààmse gencentcn
ror(lom RrLrsscl krcgc. dus cen gí)re instftrrn lan lrenstaligen te rcrwerken.



Dc nrvijking yan kapitaalLrachrigc i,Nvoncrs jocg dc \,:rstgoeclprijzen in deze
gctnecnrcr ícrs de hoollre ln Een groot decl lan dc VlarnNc bevolkirg koD zich
de dure grondprijzcn nier meer veroortoveD en rrok $.eg.

Rustig toekijken of bêschermen?
Wànncer zich zo'n fenomeen loorcloet, kan mer nvee houdjngcn àirnemcn.
McD kxr .ie sociile en tralkundigc ycrdrinsing beschouwen rh ccn onaÀ{crdbaar
sociologisch lcnonreer. lD dar gc\'il ldjkr mcn rnstig roc hoe ccD donrimnte
ràll het Frans zijn irnloed uitbfc t op het gebied ran een bcdrcigdc riil _
hct Nederlards. ['ànncer clie dominànre tàrl dc bcdrcigde tail txngzàan tnaar
zcker lrecti lerdrongcr. moct dat clm mrir tot grc$correcrics tciden. UÍeindclijk
moeten dc centàlilic Vlàamsc rindgenccntrn mrar bij het rv.cetalige Brussel
!\orden gcloegd. Dat is de visic van dc Irrinstàligcn

De VlrmingcD dàrfenregcn Íindcn dar eel gedornincerdc taalgemccn
schàp hct rcchr llccft zich re bcschcrmen en s,cttelijke vcrdedigingsgordeis op
te $crycn. Doet ze dàt nict, d.D drcigt ze Íooftdurend tcrcjn re moetcn prijs
geicr ln de crbard sprcken dc !'txningen wel ecns over Brussct:ts een rit.lij-

BoÍcndien lindcn de Vtamingen drt het rerritoriàlircitsbegjnscl mocr
$or.ler gercspecteerd. Op dar prircipe is inmrrs de hcte Bclgiscnr rarhíctgcling
gcbou$rl- Inct de uirdrukkelijkc instcnrnjng van Ncdeílindstaligen èn lfins-
tàligen. $hnncer iem.llld iD ccn aDder ta. gebicd g:rat wonclr, nag dus worden
ïcr'\rrchr dàt hij of zij zich rin de r.ral \,rn dar rcrritoriun ranpàst _ atthans loor
de relatics nrt de olerhedcr in drr gcbied.

Een moeizèèm compÍomis
'Iijdens de oDdcrhandelinger over.lc rial-
$(rÊLr inb loL'2 l , rn. l r  $(  r  .  *cn bi io.
\1sics €en brug geshscn. Dc rardgemeen
fer \lerden nift bij Brussel geÍoegcl. Ze
blc!en decl uitniken !in hct centrtige
Vla:mse rlilgebicd. Op aandriDscn 

'rndc Imnstulilien lÍegcn Fn'rst. igc irNi,o
ners vàn 2ê3 Endsomeenten bijzondcrc
rechren, de zogcnàrtnde ll ficjliteitcn.
Die galcn individuele burgcrs her rcchl
on in cen aental contrctcn nrer dc ovcr-
heid hct Fràns rc getrruikcn.

Deze zês radgemêentên zljn wemmêt in her
noord€., |{raain€|n en Wezembeêk-Oppem in
het oosten, Sht4enêslus-Rode ên het meer
Industièle Drogênbos h het zuiden en
Lhkêbeek h het zuidwestên.
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Geên tweetat ighêid

Dc licilitcitcnrcgeling versocpelt hcr rcrrit(JriÀlitcirsprincipc. Dc Frnnsrilige,r
beschouNen ze dà:udn \rcl eens als ccD stap in .le aanhcchting lln dr ràndge
mecntcn bij her $eetàligc Brussel Die oplatting strookr dct mct dc crord\\.ct.

De Bclgische crcndser crkenr nrmclijk màar óén tuectxtis gebicd: de
negcnticn !!emcenten !ài het Brussels Hootdstedelijk ceNesr. De zcs Íàc iteiren
ge,nccnten in de Vlàarnse rrnd mxkcr dus inregraxt dccl uit vào het Ncdcdandsc
rÀalgcbied. Sn s de mccst reccnte grudwctsherziedrg (1993) behorcn de
\']àrmse randgemeentcn bo\.endieD ror clc declstaar Vtxandercn. Decrcten die
dc Vliamre overbeid uihaàrdigt, gelden .lus (x)k r.oor de ricmeeDten in de Ran.t.

Hct is overigens zo dat de raltfxcilitcircn ,illecn gctden voor indjviducle
inwoners. \blgeDs de $et op de besruurstaàl nrogci de !.taatnse fàcilireiten
gelneenrcr illeen iI het NcderhDds \lorden bcÍuurd. Ook de zitrilgen van
.le geDrccnterààd zclfmogcn tsluircnd nr her NederlÀnds verl(Dcn. Áls privé
permon kunnen de burgcmecster cn de schcpcner evcnrueel ecn beroep doer
op dc rrallicilitciten. Wxrnecr zc hLrt1 rrÀndàrt ujtoerèrcD, han dft rjer. Voor de
bestuurders is hct Ncdcrl:nds dc cnige besruustial.

Een VLaams actieplên voor dê Rand
Om het Ncdcrlandstàligc karrkter lan dc rcgn) tc ondersrcuncr, hec1.t ctc Vtàrmsc
rcgeiDg ccr:r.tiephn uitgeFcrkt. Dat is bedoetd voor allc in,voDers lan de
\'liinrse R1nd. Zc \Iil iedcrcen die zich .le Vtàxmsc Rin.l vesdeit optimatc
intcgrrticknscn tricden.

De hciboonr loor socialc, cutttrelc cn cconomiscbe intcgritie is de
t'vederhndse raal. Diàrom bestccdt .te overhcid yect arndacht ian het
taalon.lerwijs. Nedcíandstiligc scholen
Dret ïccl andcrst:tirle lccrhrgen kijgeD
extra rniddelcr. Da.rmist \.ordcn taal
cuÍsussen Ncderl3nds \'(x)r andentàligcn
mgencht. D)t gebcuft ('rdcr mccr door
dc gemccNchàPsccntrà !3r de rrnd
ge'nee'rlcD, dje vcrenisd zijn in dc
overhocpelcnde vzw Dc Rind. Ook dr
provincic I vtàams:Ààoan tevert grote
nspanmgcn. Zc heeri onder mccr ee n

PromotiecaDlprgnc opgczer om anders
talLgcn ertoc irirn te zcrren een raxlcftsus

Íot 1995 bestond er eên unitaire provincie
Bíabant, dle dB zow€t Vtaamse, IrBsetsê ats
Waalse gemêentên o.nvatte. Dtê provtncie
Brabant wêrd opgêsptilst in twee nieuwe
prcvinclesr wdarn:-É;bani en waateBEbant.
Dê provlncie Vlaams-Brabant bêhoort volêdig
tot het Nêderlandse taatgebied. Aan hêt hooíd
êryan staái een gouvenoui De 19 Brus*tse
gemêenten vormen 3amen gen provinciê,
maar wel een arondlssement,



5 Een systeem van evenwichten

Steen voor steen hebben Nederlandstaligen
en Franstal igen in Betgië een uniek
sa m en [evin gs m o deI opgebouwd.

Dat steunt op een uitgebalenceerd en samenhangend geheel van afspraken.
Daar vormt de taatwetgeving een prachtig voorbeetd van.

A[s aan die afspraken en evenwichten wordt geraakt,
zakt het hete bouwwerk als een keartenhuisie in etkaar.

In dc Íoorbijc [Nà ccuf werd cl( uniriirc í)risstructrur ltrn Belgjë omgcbouwd.
Ons làrd kreeg een lol\rixrdige feclerrlc srructuur. l)ie nroct de trvee grorc
gcmccnschappen dc ruirnte geven om zcltlràrdie hun cigcn toekomsr Lrir rc
rckcncn. Dc lèdcrilc srr.uctlrur sreunr op ccr1 zorg\rtclig uitgebàtàncccrcl nnctrts
cïcnwicht tusscn Infftaligen cn Ncclcrlandstaligen. Op illerlei stcurct.lonejDcn
zijn Frinstxligcn cr Nrdcflàndsrrligcr eyen sre1L !cr1cgcr"(x)rdigd. Bcide groe
pen kunnen bolcrdien gebruikmrkci van trijzondcrc beschcrmingstcchnie[en.

Machtsevênwicht gewaêrborgd

In hcr 1èdcralc parlenrcnt \vorclen .1e parlencnrsleden ingcdcctd nr cen Ncdcr
Lrndsc cr cen Frànsc rralgroep. ()mdrr Bclgié nu ceDmral mcer 

^-cdcrlands(, 
ige

inwoncrs hcct-r drn Fr,ristalige, ,ijn cr mccr Nedcrlindsralige prflenrenrslcclcn.
Toch kunnen dic hun tràrstalige coilcgà's rlooit ccD,ijdig .l€ wct dicrcrcn.
Drrnoor zorscn dc ,irza .len 

' 
uïtt.rhtid cn k alarytb.tptuddse.

De cron.l$ct le1n allec. r'ordcn geeijzigd mct ctn tweedcrdc mrerdcf-
hci.l. \ix)r ecrl r,tntil wettei is ccl\ b;jzond.r. m.rrdrrrril nr).ligi ccn nvccderde
meer.lerhcid cn ceD mcertierhciil ir elk ran cle nvcc tl,ilgroepen. Drt is oDder
neer hct gc\.)l \o('r de $cttcn over dc taalgrens, dc rralgcbicdcr cn dr tiatÍàcili
tciten. Hct Í d$ nitgcslorcn d.tt ren tiilgrocp dc tmhvcrgcving op eigen houtjc
sij,isr Hij hceft chinoor op zijn Drinsr dc srcun nodig \.rn dc heli van dc
andcÍc txxlgroep. Andcrs gezrgrl: de Ncdcrhntlstaligc pàrlcmcrtslcden zijn $cl



rumcnek iD de [rccr.lerheid, mààr,e kunncn dc principes vaD de Bclgische
rechtsordening cn \'ai de taal*ergc\ing pàs verindercn wenneer ook cen tnecrdeF
Ic d \Jn, i (  f , r 'nJl iËi-  oJJÍr)(c i ÍnL.n, .

Dàt is nier àllet. Wamccr tlrie rierclen ven een taallirocp \irdt clàt een
bcpaald \retsortwerp of\.crsvoorstel de gocde rel.ties russcn de nvce g()te rral
gcmeenschippcn kar schàdell, kunnen zij de alirmbcl lui.len. lvairover hcr \oor
stcl oforbrerp prccies g.rft, speclt diirbij geen rol. Als ccn tiilgroep de alrrnlbel
luidt, wordrn de parlcmcntiire b€sprekingen ovcr dc wet mcteen opgeschort.
De zaak rordt dan rrcorgelesd àan de regering, dic ceD oplossnrs moct zocken.

Taatgroepen ih dê balans

op illerlci slcutcldonenren vrn dc bcsluirïorning zijn Nederiandsr.rligen eD
Frànsralilicr cvcn sterk ve rtelieNoordigd. De lèderale regering moet evcnvcel
lransuligc ils 

^-cderlandstàtigc 
niDisters tellen - de cersrc ninister nict mee

gcÍckcnd. Sovendien beslist dc regeri,rs nr Belgiè Diet bij stcmtnins (neerdcrhcid
rcgcn minderhei.l) màrr L,ij coDscnÍb. De koers die dc rcgcring veart, r.orctt
dus D(Joit uitsluircnd .loor NederlàndsrÀlige ofFraNt. ige miDiste6 uirgczct.

Ook clc hoogste rechterlijke iDsrcllingcn de It rd \'3n Strrc, hcr Hof
ran (lassitic en hcr Arbitragchof- zijn p,rritàir srmcngestcld. En op dc hogere
nirraus moet dc lètlcrale àdninisrrarie clcnvccl Irafftiligc :1ls Nedcdrndstaligc
anbtcnÀren tcllco.

Taatminderheden beschêrmd

Dc raàlwetgelnrg be\?r bovcndien
tcchnieken die bep lde taalminclcrheclen f raalfêcititeita zUn er Ous roor F.arctatigen In
binnen ren ccnralili dcclgebiccl moeten dê zes gêmêènten In de Vtaámse Rand. zé
beschernen. Zoals \c in het \l)rige werden ook verteênd aan inwoneB van 21
hooldÍnk hebbcn gezien, kunnen 6ndêrê eemeênron. Het gaat om e gemeenten
lràrstal;gcn dic in ecD ààntal \4àrmsc van her Duitse taatgebiêd, waar Fransrafigên
gemeenrcr in .le raDd rond Rrusscl tacititetten kdjgêíi 2 gemêenten In het FEnsê
Noncn, gcbruiknrlen \.àn iiáaÍá;iiit;iG;. taatgebtod, met racititêitên voor Duitstátigen;
Dic iàciLitcitenrcgcliDg bcstaat ook voor er 10 iaêtgrensgemeênten. Daaívan tiEgên er
andcrc gcmecnten Ààn \lccÍszijdcr vàn de 6 rí hot Nederrand6e taatgebtod, met
raàlgrens. Oycril beschcÍmt zc raàlminLler fácititeiren v@r Franstatigon, ên 4 in het
heder in een eentalig gebicd. FEnse taatgêbted, mor facitteiten voor

Nede.lan&tallgen.



In dc zcs gcmeenter met tàà11àcilireircn iD de Vlàrmsc Rrrd rorden dc iNroners
cxtru beschermd. De àdjuncr gou\rmcur var dc provincie VlàamsBràbant ziet cÍ
namelijk op toe dar dc taahctrcn in dc rlndgcmeenten c('rrect \rordcn nagclccÍil.
lvar err een gemecnrclijkc ovcrhcid ccn bcslissing recnr clie met dc urhíct
gevins in strijd is, kan dc adjunct eouïerneur.li€ bcslissiDs schorscn. ÀÍlrr dc
idjunct hceli ook ccn ornbudsnrnctie. lnworers yin de ràndscmccnrcn dic
klichren hebbcn ovcr de naleving lin d€ tiil\letselirrs kumcr bij dc adjunct
Àinkloppcr. Dic probeert vervolsens te beDriddelen. Desnoods k,ln hij de ziak
voorlcggcn aan de Vaste (innnrissie \u)r Taaltoczicht. Voor de inwoners v.n dc
l9 Brusselse gcmecntcn speelr de \.icc gouvcrncur vàn het arrondissenrent Brusscl
Hoolilstad precies dezelfile rol. Ook hij kàn bcslissingen schorsen en àls on$uds

I). va6te c;n aís ió;iiirioeiilhi mo.L
wikeD over de corrcctc tocpàssing van .lc taalwet oe :vaste commtiiie oestaat uit een
geving. ParticuLicrcn die in Brussel olecn làciliteiren' Nedê êndstáligê. een Fhnstatige ên èen
gemccnrcn wonen, kurner bij de \àste (i)mmissie verenigdê áídeting. Dê ttêdêíandstatlgê
ecn khcht indienen àls ze vinden dat cle wetgelirrg áídeling is bevoêgd voor kwetie6 In
olcr dc bestuulstàal li€schonden is. De Vàste gêmêenten die in het Nederlan&e taalgeblod
Commissie is geen rechtscollege. Zc ondcrzockt tiggên, dê tacttiteitengemeenrên uttg€zondeíd.
de klacht cr lcvert een adlies àÍ: voor betwi.tlngên In de íacllltêlt€ngemêenten

en in de 19 Brusselse gemsêntên is dê

Minderhêid ên meerderheid? 
vêrcnlgde aídclhÊ bsvo€gd Daarin hêbbên
procios ovenveêl Nedeíandstáligen áls

Als wc drr hclc s,vsteem van rfspraken, evenwichten FÍanstaligen zitting.
e, ,  l ,c . (hcrmure\r< hn,.kcr br l i l l r r r .  hrgnt |cr  r r
merccn d)t Fnnstxligen noch r.-e clerlanclstaligen in
hct fè.lerale BelgiÈ ils ecn netiona.h winílë*eid k\rt)nct..
x'orden bcschou$d. \'r,r zoh mindcrhcid ,s imnlcrs pàs
sprake wanneer nrinstens nvec r.oor\'!ï,rrdcr vcrvuld zijn:
de b€lolknrgsgroep moct zowcl in àantàl als in machts
positie een mindcrhcid Íormcn. Als i\e de kopper t€llen,
lissen de Taken ccnroudig: numcriek zijn de Irinstalisen
iD België in dc min.lerheid. Mad zoals \r€ net hebtren
gezien. bcsriat cr op politiek gebied ecn uitgebilànceerd
machrscïcnricht. Dat noet verhnrdercn clat de ene
bcvolkingsgroep de àndcre donrinecrt.

Ben miniatuurmodel varr het fèdcrale nrachts
cvcn$icht \ird€n \\'e nr het r\ieetalige Brusscls Hoofil
stedelijk ce$cst. Dat lornrt een spicliclbecld lan hct
federrlc model. I'r Brussel hebbcn dc lrarÍrligcn de
rumerieke meerderheid, mrir ir dc Ícgcring vin het
Brnsscls Hoordsrcdcltk Gc$cst hcbben evenveel
Nederlandstaligcn àls lrxnstaliger zittirlg, de yoorzitter

uitgczondcrd. Bo\,endien kumen beide taalgroepen in
dc Brussclse HooRlstedelijkc RÁàd de àlarmbcl luiden.
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