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Inleiding

Enkele jaren geleden nam de Provincie Vlaams-Brabant het initiatief om
onderzoek te laten uitvoeren naar de impact van meer dan vijfendertig
jaar taalfaciliteiten in de zes gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brus-
sel: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en
Wezembeek-Oppem. Deze opdracht was omvangrijk. Er moest namelijk
worden ingegaan op de contextuele evolutie van het besluitvormingspro-
ces van 1963 tot vandaag, evenals op de sociaal-demografische, linguïsti-
sche en politieke evolutie van de betrokken gemeenten in wisselwerking
met het faciliteitenstelsel, de concrete toepassing van de wetgeving en de
conflicten terzake, de houding van de betrokken bestuurders, de impact
van het stelsel op de inwoners zelf, met aandacht voor hun feitelijke taal-
kennis en hun taalgebruik.

Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije
Universiteit Brussel meende over voldoende expertise te beschikken om
zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van dit onderzoeksproject.
Sinds zijn oprichting in 1977 heeft het Centrum zich immers grondig ver-
diept in de taalsituatie in en rond het hoofdstedelijke gebied. De talrijke
publicaties van het Centrum getuigen van de interdisciplinaire benade-
ring van de taalsituatie en de taalverschuiving, waarbij het samenspel
met sociale, economische, demografische en politieke factoren onder de
aandacht wordt gebracht. Meer in het bijzonder verschenen in 1988 drie
boekdelen over de besluitvorming in Hertoginnedal (1963), waar het faci-
liteitenstelsel totstandkwam, en in 1993 publiceerde het Centrum de Acta
van een colloquium over de Rand. De taalwetgeving zelf werd in verschil-
lende bijdragen en aparte werken op de voet gevolgd. Op het ogenblik dat
de offerte uitgeschreven werd, voerde het Centrum bovendien een uitge-
breide sociologische enquête naar de taalpraktijk in Brussel. De Provincie
gaf de opdracht dan ook aan het Centrum. 

Twee doctorandi werden aangeworven voor het onderzoek naar de poli-
tieke en administratieve aspecten, namelijk Bart Distelmans, licentiaat
Politieke Wetenschappen en Communicatiewetenschappen, en Jimmy
Koppen, licentiaat Hedendaagse Geschiedenis – ondertussen beiden aspi-
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rant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Met
doctor Rudi Janssens, socioloog, werd afgesproken dat hij het onderzoek
naar de taalpraktijk in de zes faciliteitengemeenten voor zijn rekening
zou nemen nadat het Brusselse onderzoek afgerond was. Zo kon hij Brus-
sel vergelijken met de zes faciliteitengemeenten. De Vlaamse Gemeen-
schap, die het Brusselse onderzoek mee financierde, sprong tevens in om
de extra kosten van de dure enquêtes te betalen.

Als promotor van het project ben ik tevreden dat het Centrum de
opdrachtgevers een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksrapport
kan overhandigen dat bijzonder rijk is aan nieuwe gegevens. Het rapport
bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk worden de complexe ont-
wikkelingslijnen ontleed. Het tweede deel concentreert zich op de toepas-
sing van de wet en in het bijzonder op de conflictgebieden. Het derde
omvat de resultaten van de enquêtes, voorafgegaan door gegevens van
sociaal-demografische en sociaal-politieke aard. 

Laat ons elk deel wat van naderbij bekijken. Voor de analyse van de
achtereenvolgende besluitvormingsprocessen konden de vorsers terugval-
len op een analyse van het pact van Hertoginnedal. De volgende stappen,
die van de staatshervorming van 1970 en de mislukte pacificatie van
Egmont-Stuyvenberg, worden vervolgens ontleed, maar het spreekt van-
zelf dat de faciliteitenwet van 1988 hier centraal staat. De hoofdlijnen van
de actuele ontwikkelingen proberen de auteurs eveneens in het onderzoek
te integreren, niet alleen het Sint-Michielsakkoord van 1992, maar ook
het Lambermontakkoord van 2001 komt hierbij uitvoerig aan bod. Voor de
reconstructie van deze besluitvormingsprocessen werd er uiteraard een
beroep gedaan op de talrijke officiële documenten en op de pers, maar een
aantal hoofdactoren (premiers, ministers en parlementsleden) stonden
ook interviews toe.

Dezelfde werkwijze werd in het tweede deel gevolgd. Het hoofddoel
bestond erin de impact van de faciliteitenwet van 1988 na te gaan. In 1993
had het Centrum immers een analyse gepubliceerd van de toepassings-
problemen voor de wet totstandkwam, zodat daarop kon worden voortge-
bouwd. Aan officieel bronnenmateriaal was er geen gebrek. De archieven
van de Provincie gingen open, evenals die van de adjunct van de gouver-
neur. Vier van de zes burgemeesters stonden ook interviews toe en lieten
een aantal ambtenaren aan het onderzoek meewerken. Het onderzoek
naar de conflictgebieden bereikte op die manier een grote veelzijdigheid.
De discussies over de taal van de provinciale brochures en over het taal-
gebruik in de schepencolleges en de gemeenteraad komen dan ook uitvoe-
rig aan bod. De omzendbrief van minister Peeters krijgt uiteraard veel
aandacht.

Het deel over de taalpraktijk is uitgegroeid tot een bijzonder vernieu-
wende analyse. De uitgebreide ondervraging – een lange vragenlijst moest
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worden beantwoord – van meer dan duizend personen, stelt Rudi Jans-
sens in staat relevante resultaten te formuleren met betrekking tot de
taalgroepen, hun talenkennis, hun taalgebruik in de dagelijkse leefomge-
ving, met inbegrip van de officiële instanties, hun mediagebruik, en hun
culturele participatie. Taalverschuivingen worden geanalyseerd vanuit
de partnerkeuze en de keuze van de onderwijstaal. Het hoofdstuk sluit af
met het onderzoek naar de visie van de inwoners op de faciliteitenwet en
hun evaluatie van de recent gevoerde taalpolitiek. Zoals vermeld kon de
auteur deze resultaten vergelijken met de Brusselse taalpraktijk. Door
drie aangrenzende gemeenten uit de Vlaamse Rand bij het onderzoek te
betrekken (Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Tervuren) kon hij nog
andere frappante verschillen aan het licht brengen. Voor de lezer is het
bovendien interessant om de taalpraktijk, de visies en de evaluaties van
de inwoners te confronteren met de resultaten van de eerste twee delen,
welke die praktijk, de visies en de evaluaties van het politiek-journalis-
tieke veld aangeven. Niet zelden liggen die immers uit elkaar.

Een onderzoeksopdracht uitvoeren over een actueel en politiek geladen
onderwerp is voor een universitaire onderzoeksploeg geen gemakkelijke
opgave. Promotor en vorsers hebben steeds één doelstelling voor ogen
gehad: een verslag redigeren dat de weergave is van een zo objectief moge-
lijk uitgevoerd onderzoek. Daarvoor stond het geconsulteerde bronnenma-
teriaal garant. De standpunten van de verschillende betrokken groepen
kwamen immers zowel in de officiële documenten als in de onderzochte
Nederlands- en Franstalige pers aan bod. Dat sommige Franstalige poli-
tieke medespelers geen medewerking wensten te verlenen kan men
betreuren, maar hun standpunten werden langs andere wegen voldoende
aan de oppervlakte gebracht. Dat het sociologisch onderzoek aan alle
methodologische vereisten beantwoordt, hoef ik niet te beklemtonen. Rudi
Janssens’ reputatie als (taal)socioloog staat er borg voor. 

Deze studie hoeft gelukkig niet in het stadium van een weinig toegan-
kelijk onderzoeksrapport te blijven steken. Dank zij extra financiering
van de Provincie Vlaams Brabant kon ze worden opgenomen in Brusselse
Thema’s, de reeks die het Centrm uitgeeft. Om een zo ruim moglijk weten-
schappelijk maar ook een breder niet-Nederlandstalig publiek te berei-
ken, werd deze inleiding in het Frans en het Engels vertaald, terwijl een
uitvoerige samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultatien in
beide talen eveneens werd opgenomen. Als bijlagen bevat dit boek, naast
de vragenlijst van de enquêtes, de uitslagen van de verkiezingen voor de
gemeenteraden van de faciliteitengemeenten van 1988, 1994 en 2000. Het
overzicht van de gebruikte bronnen en de literatuur ontbreekt uiteraard
evenmin.

Deze studie en haar publicatie konden slechts totstandkomen dankzij
de belangstelling, de inzet en de inbreng van verscheidene instanties en
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personen. In de allereerste plaats wil ik gouverneur L. De Witte en de
leden van de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant, en
in het bijzonder de Heren H. Van Autgaerde en T. Deconinck, danken voor
het vertouwen dat ze in onze onderzoeksploeg stelden en vooral voor de
totale wetenschappelijke vrijheid die ze ons garandeerden. Veel dank gaat
ook uit naar de Vlaamse Gemeenschap voor de substantiële financiële
steun. De samenwerking met de stuurgroep is niet alleen steeds in een
prettige constructieve sfeer verlopen, maar we voelden ons ook extra
gesteund door de adviezen van F. Steenput en B. Martin met betrekking
tot de juridische en de administratief-politieke aspecten van de problema-
tiek. Dankzij de belangstelling van J. De Bock, B. Hoornaert en A. Van
Steenwinkel voor de wetenschappelijke activiteiten van het Centrum, is
de samenwerking heel vlot verlopen, waarvoor onze oprechte dank. De
medewerking van de premiers W. Martens en J.L. Dehaene, de ministers
L. Martens, L. Peeters en H. Van Rompuy is bijzonder waardevol geble-
ken, evenals die van de Adjunct van de Gouverneur, G. Desolre, en die van
de burgemeesters J. Calmeyn, M. Delacroix-Rolin, L. Maricq en C. Van
Eyken. We zijn hen allen bijzonder erkentelijk. Tot slot wil ik Jimmy,
Rudi en Bart hartelijk danken. Een promotor heeft het niet moeilijk als er
gewerkt kan worden met consciëntieuze, gedreven en vooral competente
onderzoekers.

Brussel, 15 september 2002

Prof. dr. Els Witte,
Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel
Ere-Rector van de Vrije Universiteit Brussel
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Hoofdlijnen in de ontwikkeling van de 
faciliteitenproblematiek
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– 1 –

Faciliteiten: permanente minderheidsrechten of 
uitdovende taaltegemoetkomingen gericht op 
integratie van de Franstalige inwijkelingen?

Het taalcompromis van Hertoginnedal (1963), 
oorsprong van de huidige controverse1

1.1. Inleiding

Op 5 juli 1963 kwam er een delegatie van toppolitici achter gesloten deu-
ren samen op het kasteel van Hertoginnedal teneinde een oplossing te
zoeken voor de communautaire crisis waarin de rooms-rode regering Lefè-
vre-Spaak zich bevond.2 Op de agenda stond de complexe problematiek
van de Rand.3 De Franstalige minderheid die zich vooral na de Tweede
Wereldoorlog in dit grensgebied tussen een- en tweetaligheid vestigde,
was vragende partij voor een beschermd statuut.4 Het compromis dat uit-

1. Dit deel vormt een samenvatting van het artikel van Els Witte, ‘Faciliteiten’ voor taal-
minderheden in de Rand. In: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1 - De Brusselse rand,
Brussel, VUBPRESS, 1993, pp. 168-209. Voor meer informatie wordt dan ook verwezen
naar deze bijdrage, waarin de totstandkoming van het faciliteitenstelsel (1962-1963)
diepgaand wordt geanalyseerd. 

2. Aan de onderhandelingstafel zaten premier Lefèvre, de ministers Spaak, Gilson, Fayat,
Spinoy, Servais, van Elslande en Leburton, de partijvoorzitters Vanden Boeynants en
Collard en de in de materie gespecialiseerde parlementsleden De Saeger, Van Eynde,
Bracops en Herbiet. 

3. Hierbij kunnen we opmerken dat bij een aantal vertegenwoordigers van de Vlaamse
Beweging wrevel heerst over de benaming ‘Rand’ om het gebied van Vlaams-Brabant
dat grenst aan Brussel te duiden. Volgens hen wordt door het gebruik van deze term het
bedoelde deel van Vlaams-Brabant omschreven als een uitbreidingsgebied van Brussel.
Bovendien zou het gaan om een vertaling van het door de Franstaligen opgedrongen
begrip périphérie, wat de indruk kan wekken dat de Franstalige aanspraken op de rand-
gemeenten terecht zijn. Zie: parlementaire vraag nr. 8 van 26 september 1996 aan
minister-president Luc Van den Brande van de heer Luc Van Nieuwenhuysen. In:
Vlaams Parlement. Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1996, nr. 4, 15 november.
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eindelijk totstandkwam voorzag in de invoering van een ‘taalfaciliteiten-
stelsel’ in zes gemeenten van het Vlaams-Brabantse randgebied: Drogen-
bos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-
Oppem. 

Onder meer over het al dan niet tijdelijke en integratiebevorderende
karakter van de taaltegemoetkomingen bestaat tot op heden onenigheid.
Zowel de aard van het moeizaam bereikte akkoord als de wijze waarop het
totstandgekomen is voeden deze controverse. 

1.2. Drie groepen met verschillende belangen, eisen 
en visies

Rudimentair gesteld stonden in het begin van de jaren zestig een drietal
blokken tegenover elkaar. Radicale Franstaligen, flaminganten en com-
promisgezinde unitairen hadden elk hun eigen visie op de problematiek
van Brussel en de Rand.

4. Het betrof hier veelal jonge gezinnen van tweeverdieners, vaak tewerkgesteld in de
dienstensector, die maar al te graag een woning betrokken in een groene omgeving, niet
al te ver van hun werkplaats. Omdat Frans spreken voor deze groepen sociale promotie
en positieverbetering betekende, hadden deze Brusselaars hun Vlaamse taalidentiteit
reeds lang opgegeven. Net zoals de arbeidersklasse trouwens, die zich eveneens via het
Frans in de Brusselse (klein)burgerlijke samenleving kon integreren. Brussel kende
door de aanwezigheid van diverse economische, culturele, politieke en administratieve
functies trouwens reeds van in de negentiende eeuw demografische aantrekkings- en
afstotingsbewegingen die de verstedelijking van de omliggende landelijke dorpen
teweegbrachten. De arbeidersmigratie langs het kanaal, Sint-Gillis, Vorst, delen van
Anderlecht en Ukkel die zich na 1945 tot in Drogenbos uitbreidde, werd bepaald door
tewerkstelling en werkplaats. De burgerij en de hogere middengroepen daarentegen, die
zich van oudsher bedienen van de hogere statustaal, hielden er voornamelijk residenti-
ële motieven op na om de meer landelijke, heuvelachtige streken en de groene zones van
het Zoniënwoud te gaan bewonen. Grondspeculanten en immobiliënmaatschappijen
maar ook (Franstalige) lokale grondbezitters ondersteunden de behoeften van al deze
groepen deskundig. Zie: Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 169-175.
Meer informatie over de sociaal-economische gegevens van de problematiek zijn onder
andere terug te vinden in: De randgemeenten. Een onderzoek naar de residentiële en
taalkundige ontwikkelingen, door de Studiegroep Mens en Ruimte, Antwerpen, Cultuur-
raad voor Vlaanderen, 1964 en in het werk van A. Van Damme, De Vlaamse Rand van
Brussel. Een sociaal-demografische analyse, Brussel, Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudiën, 1979. 
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1.2.1. Radicale Franstaligen: voor een zo breed mogelijke 
Brusselse zone

De radicale Franstaligen, waartoe diverse groepen van Franstalige inwij-
kelingen en van de Brusselse beroepsbevolking en zakenwereld behoor-
den, ijverden voor een zo groot mogelijke Brusselse zone. Ze beschouwden
de migratiebeweging van Franstalige Brusselaars naar de randgemeen-
ten en de hiermee gepaard gaande taalverschuiving als een natuurlijk
proces dat niet kon of mocht worden afgeremd.5 Meer nog, de naar hun
mening superieure Franse taal en cultuur moest aan zo veel mogelijk
anderstaligen worden doorgegeven. Het groepsconcept ‘taalminderheid’
werd niet aanvaard: nieuwe inwoners in de randgemeenten beschouwde
men als individuen die het natuurlijk recht hadden om zich daar te ves-
tigen. Dit personaliteitsprincipe hield in dat ze vrij waren de taal te spre-
ken die ze verkozen, ook in de publieke sfeer. Geheel passend in deze
visie was hun mening dat de randgemeenten zich ook voor hun intern
bestuur op het Frans konden beroepen. Franstalig onderwijs en culturele
organisaties moesten zich vrij kunnen ontplooien. De taalwet van 1932,
die aangaf dat taalgrensgemeenten met meer dan 30% of 50% andersta-
ligen respectievelijk extern tweetalig werden of bij de Brusselse agglome-
ratie werden gevoegd, moest dan ook gevrijwaard worden.6 Uiteraard
betekende dit eveneens het behoud van de aan Vlaamse zijde gecontes-
teerde talentellingen.7

Op partijpolitiek niveau werden de verdedigers van deze Groot-Brus-
selse oplossing voornamelijk bij de liberalen aangetroffen. Franstalige
Brusselse politici als Janssens, Cooremans, Moureaux en Motz zijn in dit
opzicht representatief. Binnen de overige partijen waren de machtsver-
houdingen veel minder in het voordeel van de Franstalige belangen,
ondanks de invloed van figuren als de Anderlechtse socialistische burge-
meester Bracops, die de verfransende suburbanisatie uitdrukkelijk verde-
digde.8 

Nadat regering en parlement in 1961-1962 het ontwerp behandelden
om de taalgrens definitief af te bakenen – wat onder andere inhield dat de
op Luik georiënteerde Voerstreek zou worden overgeheveld naar Vlaande-
ren – kregen deze Franstalige Brusselaars Waalse politici als bondgeno-
ten in de taalstrijd. 

5. Aanvankelijk door een diversiteit van drukkingsgroepen en later, toen de Vlaamse
tegenstand tegen de Brusselse taalsituatie nadrukkelijker werd, tevens met behulp van
overkoepelende overlegstructuren zoals het in 1961 opgerichte Front pour la défense de
Bruxelles en met behulp van journalisten van Brusselse kranten en tijdschriften als Le
Soir en Pourquoi Pas? oefenden deze groepen succesvol invloed uit op het politieke
milieu. Zie: Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 176-179.
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6. Hoewel de taalwet van 1932, die de verwachting wekte dat het hele randgebied dankzij
de tussenfase van de externe tweetaligheid na verloop van tijd volledig tot het Brusselse
taalregime zou behoren, niet expliciet vermeldde dat de Rand uit taalgrensgemeenten
bestond, interpreteerden de gemeenten de wet in die zin. De in 1954 vrijgegeven cijfers
van de talentelling van 1947 toonden aan dat drie gemeenten (Ganshoren, Evere en
Sint-Agatha-Berchem) meer dan 50% Franstaligen telden en bijgevolg het Brusselse
taalregime moesten verkrijgen. Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Linkebeek bereikten
de 30%-grens en verkregen een tweetalig statuut: de ambtenaren moesten de tweede
taal grondig kennen en de bescheiden en mededelingen werden zowel in het Nederlands
als in het Frans opgesteld. Daarom veranderde er in concreto weinig met de invoering
van het faciliteitenstelsel in 1963 voor vier van de zes gemeenten. In een aantal
gemeenten toonde men trouwens reeds tijdens het interbellum, onder meer door de aan-
wezigheid van een aantal autochtone sociaal-cultureel verfranste notabelen, heel wat
linguïstische inschikkelijkheid: Frans spreken in de gemeenteraad (Linkebeek), zich in
twee talen richten tot de bevolking (gemeentebestuur Sint-Genesius-Rode), de plaatsing
van tweetalige straatnaamborden (Wezembeek-Oppem). In het begin van de jaren zestig
verliepen de mondelinge en schriftelijke contacten met de inwoners van Wezembeek-
Oppem, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Wemmel voor 40 tot 60% in het
Frans. Diverse gemeenten beschikten bovendien over transmutatiescholen met Frans-
talige klassen of over Franstalige katholieke kleuter- en/of lagere scholen. Zie Els Witte
in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 171-175; Johan Dockx, Een overzicht van de
taalconflicten in de faciliteitengemeenten (1963-1988). In: Els Witte (red.), Brusselse
Thema’s 1, pp. 250-254 en voor de eigenlijke wet: F. Collignon, M. Feron, E.A. De Groeve
& R. Piessens, Taalcodex. Heule, UGA, 1982. 

7. Sinds de jaren veertig (negentiende eeuw) werden er in België om de zoveel jaren talentel-
lingen gehouden. Hiermee wou de overheid een zo accuraat mogelijk demografisch en
sociolinguïstisch beeld van de bevolking krijgen. Aan Vlaamse zijde werd deze praktijk ter
discussie gesteld; de resultaten die uit zo een enquête gehaald kunnen worden vormen
immers niets meer dan een momentopname van de werkelijkheid. Bovendien waren de
manier van interviewen en het soort vragen dat men stelde niet vrij van kritiek. De kop-
peling van politieke consequenties aan de resultaten van de talentellingen werd in de
twintigste eeuw echter het voornaamste punt van kritiek. Zo zouden Vlaamse gemeenten
met meer dan 30% Franstaligen op uitwendige tweetaligheid overschakelen met facilitei-
ten voor deze Franstalige minderheden. Op die manier werden de talentellingen refe-
renda over het taalstatuut van de hele gemeenten. De aanhechting van deze nieuw
verklaarde tweetalige randgemeenten bij Brussel werd zo de volgende stap. Dit betekende
na de talentelling van 1920 de uitbreiding van de Brusselse agglomeratie van 13 naar 16
gemeenten, terwijl Brussel-stad zelf Laken, Haren en Neder-over-Heembeek annexeerde.
De laatste talentelling in 1947 bracht opnieuw drie randgemeenten bij Brussel, na uitge-
stelde publicatie van de resultaten in 1954. Maar intussen had de Vlaamse Beweging
zodanig tegenstand geboden dat de talentellingen in 1961 – bij de voorbereiding van de
totstandkoming van de taalwetten van 1962-1963 – werden afgeschaft. In: Reginald De
Schryver, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

8. Omdat de Nederlandstalige Vlaams-Brabantse gemeenten de meerderheid leverden van
het katholieke electoraat konden francofone PSC-politici niet meer afdwingen dan een pari-
taire vertegenwoordiging in de partij en op de lijsten, terwijl extreem anti-Vlaamse kandi-
daten weinig kans maakten. Binnen de Brusselse socialistische federatie werden de
Franstalige belangen onder meer verdedigd door de Anderlechtse burgemeester J. Bracops.
Hij stootte echter in de federatie op onverschilligheid en tegenstand, niet in het minst van
de politici die op de Vlaamse arbeidersklasse van het geïndustrialiseerde Vilvoorde en
Halle steunden. Zie Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 176-179.
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1.2.2. Flaminganten: een onveranderlijke taalgrens en de 
strikte afbakening van Brussel

Geheel tegengesteld waren de visies van de zogenaamde flaminganten,
die de belangen verdedigden van een vrij breed Vlaams – en grotendeels
katholiek – middenklassenfront.9 Deze groep, die steunde op de resulta-
ten van het zogenaamde Centrum-Harmel10, hanteerde het principe van
de territoriale homogeniteit. De flaminganten waren gekant tegen taalge-
mengde gebieden of verfransende eilanden en pleitten voor een onveran-
derlijke taalgrens en de strikte afbakening van een nauwgezet gecontro-
leerd tweetalig Brussel. De bescherming van de Nederlandse taal- en
cultuurgemeenschap had voorrang op het recht van het (anderstalig) indi-
vidu. Anderstaligen die zich op het grondgebied van de Nederlandstalige
gemeenschap vestigden moesten zich aanpassen. Zo luidde de boodschap
van de flaminganten. Uitzonderingsmaatregelen voor taalminderheden in
de Rand waren dus niet aan de orde. Ter vrijwaring van de homogeniteit
van het Nederlandstalige deel van Brabant opteerde men voor de oprich-
ting van een aparte provincie, bestaande uit Vlaamse arrondissemen-
ten.11 Deze visie werd enerzijds vooral vertolkt door de Volksunie, die tot

9. Het Vlaamse verzet moeten we interpreteren in het licht van de vernieuwde dynamiek
die de Vlaamse beweging kende onder invloed van een gunstige economische en poli-
tieke situatie vanaf het einde van de jaren vijftig. De belangen van een zelfbewuste
Vlaamse middenklasse werden verdedigd door een groot aantal socio-culturele, veelal
katholieke organisaties, die aan een heropleving toe waren nadat ze in diskrediet waren
gebracht door de collaboratie. Ze werden als het ware overkoepeld door het Vlaams
Aktiekomitee voor Brussel en de Taalgrens (VABT). Deze pressiegroep onderhield contac-
ten met de VU, de Vlaamse CVP, parlement en regering en probeerde onder andere met
behulp van redacteurs van De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Volk de Vlaamse
opinie te sensibiliseren. Vechtend voor de Vlaamse belangen, organiseerde het VABT
enkele massabetogingen die enerzijds het zelfvertrouwen van de flaminganten
opschroefde maar anderzijds harde Franstalige tegenreacties losmaakte. Zie Els Witte
in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 179-183 en Els Witte, Hertoginnedal 1963-
1988, Ontstaan en evolutie van een taalcompromis. In: Els Witte (red.), Taal en Sociale
Integratie 12, Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal, Brussel, VUBPRESS, 1993, p. 20. 

10. Het zogenaamde Centrum-Harmel – voluit het Centrum van onderzoek voor de natio-
nale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken van
de verschillende gewesten van het land – bestudeerde ‘het delicate probleem van de
vaststelling der taalgrens’. Dit vloeide onder andere voort uit de moeilijkheden in ver-
band met de publicatie van de resultaten van de talentelling van 1947. Het Centrum
werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de federalistische stromingen te ‘encom-
missioniseren’, en bestond vooral uit wetenschappers, vertegenwoordigers van de
Vlaamse beweging en wallinganten. Unitaristen drukten er geen sterke stempel op en
overtuigde Franstalige Brusselaars waren bijna volledig afwezig. Zie B. Martin, De
behandeling van het probleem Brussel door het Centrum-Harmel. In: Els Witte (red.),
Taal en Sociale Integratie 1 – Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963), Brussel,
VUBPRESS, 1989, pp. 158 & 161.
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op zekere hoogte de emanatie was van het in die periode zeer actieve
Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en de Taalgrens (VABT), en anderzijds
door de Vlaamse CVP-vleugel. Onder andere doordat het ACW de Vlaamse
emancipatiestrijd prioritair stelde werd de taalstrijd gelinkt aan de
sociaal-economische ontvoogding van Vlaanderen en kreeg de CVP een
arbeiders- en massabasis.12 In de schoot van de CVP-fracties in het parle-
ment ontstond de invloedrijke Groep der Acht; dit was een niet-geïnstitu-
tionaliseerde drukkingsgroep die bestond uit vier kamerleden en vier
senatoren met De Saeger en taalgrensspecialist Verroken als spilfiguren.
Onder andere omdat zij zich electoraal bedreigd voelden door de opko-
mende Volksunie namen zij op taalgebied veel radicalere standpunten in
dan de CVP-top. 

In de twee andere nationale partijen was de doorbraak van de Vlaams-
bewusten veel minder succesvol, ondanks de pogingen van de liberalen
Vanderpoorten, Grootjans en Maertens om begrip op te wekken voor de
Vlaamse standpunten. Personen als Fayat, een kernfiguur in de Vlaams-
Brusselse beweging, of de Antwerpse burgemeester Craeybeckx, die socia-
lisme aan flamingantisme probeerde te koppelen, hadden binnen de BSP
weinig manoeuvreerruimte.13

1.2.3. Compromisgezinde unitaristen: streven naar 
verzoening tussen personaliteit en territorialiteit

Het was echter doorslaggevend dat er zich binnen de traditionele partijen
compromisgezinde figuren bevonden die met sterke unitaire reflexen de
Belgische eenheid centraal stelden. Zij waren van mening dat men aan
beide kanten toegevingen moest doen en waren dus tot op zekere hoogte
bereid rekening te houden met de Vlaamse eisen. Hun achterban bestond
uit diverse takken van de hogere burgerij en de kleinburgerlijke klasse die
de eenheidsstaat met zijn Brussels centrum niet wilden verliezen. Ook de
arbeidersklasse dacht nog grotendeels in unitaire structuren. De CVP/PSC
telde verschillende unitaristische persoonlijkheden, onder wie partijvoor-
zitter Vanden Boeynants en minister van Binnenlandse Zaken Gilson.
Ook bij Vlamingen als Premier Lefèvre en toppolitici zoals Segers, De
Schrijver en Eyskens waren er gematigde standpunten te vinden. De
visies van de Groep der Acht waren dus geenszins toonaangevend binnen
de partij. Bovendien huisden er binnen de fracties een aantal verdedigers

11. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 185-188.
12. Els Witte in: Els Witte (red.), Taal en Sociale Integratie 12, p. 20. 
13. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 179-183. 
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van de taalwet van 1932 die slechts in het verlengde van deze wet wilden
werken. 

Het wekt dan ook geen verwondering dat deze unitaristische visie
domineerde: de taalproblematiek moest zo vlug mogelijk gepacificeerd
worden door wederzijdse toegevingen, zodat de veel belangrijker geachte
sociaal-economische problemen aangepakt konden worden. Voor de socia-
listische partijtop was het oplossen van deze problemen zo mogelijk nog
meer prioritair en hij liet voor de taalkwestie het initiatief over aan de
katholieke regeringspartner. Partijvoorzitter Collard streefde, gesteund
door topfiguren als Spinoy en Van Acker en de Franstaligen Larock en
Spaak, naar evenwicht en consensus. Zij toonden zich veeleer onverschil-
lig akkoord met de door de christen-democraten voorgestelde initiatieven,
zolang die evenwichtig waren en ze het unitaire België niet in gevaar
brachten. Ten slotte was de inbreng van de liberale partij in het taaldos-
sier, gezien haar oppositierol, uitermate gering.14

De gematigde unitaristen probeerden bijgevolg het territorialiteitsbegin-
sel met het personaliteitsbeginsel te verzoenen. Zowel in Vlaanderen als
in Wallonië ontstond er echter een stroming die het in 1932 vastgelegde
homogeniteitsprincipe verder wilde uitwerken en zo de grenzen duidelijk
wou afbakenen. Globaal beschouwd werd er vanuit gegaan dat andersta-
ligen geen afbreuk mochten doen aan het taalkarakter van de streek,
maar dat ze als Belgische burgers wel aanspraak konden maken op een
hoffelijke behandeling door de onthaalgemeente. Over de concrete invul-
ling van deze basisoptie verschilden de meningen echter grondig: Neder-
landstaligen waren veeleer geneigd zich bij het territorialiteitspincipe aan
te sluiten, terwijl Franstaligen meer voeling leken te hebben met het per-
sonaliteitsprincipe. 

Aan Vlaamse zijde bestond er duidelijk verzet tegen een verdere uit-
breiding van de hoofdstedelijke agglomeratie en opteerde men voor een
apart Brussels arrondissement. Dit zou omringd worden door een eentalig
Vlaams arrondissement waarvan de betwiste randgemeenten deel zouden
uitmaken. 

Over het Nederlandstalig karakter van de randgemeenten mocht dus
geen twijfel bestaan. Zo moesten de gemeenten eentalig bestuurd worden.
Akten van de burgerlijke stand, eedafleggingen, stemmingen, verslagen
van de gemeenteraden en bestuurlijke dossiers moesten allemaal in het
Nederlands worden behandeld en opgesteld. Taalrekruteringscriteria
voor het gemeentepersoneel konden het behoud van de Vlaamse identiteit
garanderen. Hoewel men benadrukte dat de minderheid zich moest aan-
passen, kon ze wel geholpen worden bij het aanleren en toepassen van de

14. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 183-185.
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streektaal. Dat het hier uitsluitend mocht gaan om geïndividualiseerde
faciliteiten op aanvraag strookte eveneens met de homogeniteitseis. Men
ging er immers vanuit dat het toekennen van tijdelijk geachte taalrechten
aan de Franstalige inwijkelingen hun uiteindelijke integratie zou verge-
makkelijken. Vertalingen van berichten en mededelingen aan het publiek
waren beschikbaar; vertalingen van formulieren en van gelegaliseerde
afschriften van documenten mochten alleen toegestaan worden als daar
expliciet om verzocht werd. De officiële registratie diende evenwel in de
bestuurstaal te gebeuren. Het kon hier bovendien uitsluitend gaan om
loketfaciliteiten: slechts enkele ambtenaren met een elementaire kennis
van de tweede taal – dit was een beperking van de wet van 1932 – zouden
worden ingeschakeld. 

Op onderwijsvlak ijverde men voor de afschaffing van de transmutatie-
klassen, die de verfransing in de hand zouden werken. Om tegemoet te
komen aan de uitgebreide onderwijsfaciliteiten die de Franstaligen wens-
ten en in de hoop de assimilatie gemoedelijk te laten verlopen zou Frans-
talig kleuter- en lager onderwijs wel kunnen worden ingericht maar mid-
delbaar onderwijs niet. Dit zou echter alleen mogelijk zijn op verzoek van
een nog te bepalen aantal ouders. Men ging bovendien akkoord met de
invoering van versterkt onderwijs in de tweede taal. 

Ten slotte was er aan Vlaamse zijde nog het pleidooi voor de zoge-
naamde wederkerigheid van het faciliteitenstelsel: ook drie Franstalige
randgemeenten (Eigenbrakel, Waterloo en Terhulpen) met een bedui-
dende Nederlandstalige minderheid waren verplicht voor die groep facili-
teiten in te voeren. Dit punt lag bijzonder gevoelig op Franstalig vlak. 

Dat de problematiek van Brussel voor de Nederlandstaligen centraal
stond, bleek uit het feit dat tegemoetkomingen aan de Franstaligen wer-
den gekoppeld aan de invoering van een gecontroleerde tweetaligheid voor
Brussel. Ook de vraag om uitbreiding van de bevoegdheden van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht (VCT) en de aanstelling van een regerings-
commissaris met sanctionerende bevoegdheden was voornamelijk ingege-
ven door het Vlaamse wantrouwen tegenover de Brusselse gemeentebestu-
ren. Maar ook tegenover de plaatselijke besturen van de randgemeenten
heerste argwaan. 

Franstalige unitaristen presenteerden andere opties. Zij wilden de
randgemeenten nog het liefst onder Brussel laten ressorteren maar kon-
den eventueel ook instemmen met een apart arrondissement. Eigenlijk
probeerden ze het Brusselse taalsysteem zo dicht mogelijk te benaderen:
de Franstalige inwijkelingen in de Rand moesten dezelfde taalrechten
hebben als de Nederlandstaligen in Brussel. Met het oog op een vlotte
overgang naar een tweetalig regime moesten de Franstaligen in de rand-
gemeenten zich alvast in hun mondelinge en schriftelijke contacten in het
Frans kunnen bedienen en hun kinderen in die taal school laten lopen. Ze
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eisten ruime onderwijsfaciliteiten en waren om redenen die tegenoverge-
steld waren aan die van de Vlamingen eveneens te vinden voor een ver-
sterkt onderwijs in de tweede taal. Ook moesten de blijvende taalrechten,
die beschouwd werden als compensatie voor de afschaffing van de talen-
telling (juli 1961), zodanig worden ingevuld dat ook tijdens gemeente-
raadszittingen de Franstaligen de eigen taal konden hanteren. Hoewel
het personaliteitsprincipe in de Rand centraal stond, kon er niet geraakt
worden aan de taalhomogeniteit van het Franstalig gedeelte van Brabant.
Voor de controle op de naleving van de taalwetgeving vormde vooral de
Vlaamse eis om een regeringscommissaris met sanctionerende bevoegd-
heden te installeren een struikelblok. Dat betekende volgens de Fransta-
ligen immers een inperking van de gemeentelijke autonomie.15

1.3. Het besluitvormingsproces: een permanent 
zoeken naar het evenwicht tussen extremer en 
meer gematigde actoren

De succesvolle Vlaamse acties tegen de talentelling, de druk van het VABT
op de Groep der Acht en de dreiging van de Eerste Mars op Brussel zetten
de CVP/PSC-ministers van de rooms-rode regering Lefèvre-Spaak ertoe
aan concrete voorstellen uit te werken. In de herfst van 1962 legde minis-
ter Gilson, overtuigd van de verzoenende rol van Brussel in de dialoog tus-
sen Vlaanderen en Wallonië, zijn eerste wetsontwerp voor de vastlegging
van de taalgrens neer. 

Uiteraard werkten de opstellers van de taalwetsontwerpen binnen het
compromisstelsel. De gelijkwaardige behandeling van de twee taalge-
meenschappen in een begrensd Brussel gekoppeld aan taalfaciliteiten
voor de minderheid in de Rand, vormde hierbij het uitgangspunt. Voor de
afbakening van de taalgrens gebruikten ze de resultaten van het Cen-
trum-Harmel. Ook de ontwerptekst van minister Moyersoen uit 1952
werd opnieuw geraadpleegd. 

De uiteindelijke regeringsvoorstellen bestonden erin de Brusselse
agglomeratie te beperken tot negentien gemeenten, het faciliteitenregime
in de Rand toe te passen op zes Vlaamse en drie Waalse gemeenten, de
transmutatieklassen af te schaffen en de taalverklaring in het onderwijs
in te voeren. Aan de rechten die vier randgemeenten (Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek en Wemmel) sinds de wet van 1932 verworven hadden
werd amper geraakt. Bovendien zouden ook twee nieuwe Vlaamse

15. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 189-195.
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gemeenten (Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem) een dergelijk of
alleszins soortgelijk statuut krijgen. De taalcontrole kwam in handen van
de VCT te liggen. Er was geen sprake van een speciale regeringscommissa-
ris.16

Door deze ontwerpen werd de CVP/PSC door zowel Nederlandstalige als
Franstalige actievoerders onder vuur genomen. Aan Franstalige zijde was
er verzet tegen deze verklaring met het daaraan verbonden wederkerig-
heidsprincipe, en vond men de taalrechten te beperkt. Een eerste mobili-
satie van Franstalige drukkingsgroepen bleef dan ook niet uit. Flamin-
gantische pressiegroepen van hun kant, vertegenwoordigd door het VABT,
wilden in het geheel geen faciliteiten toelaten in de Vlaamse gemeenten
en dreigden met een Tweede Mars op Brussel. Onder druk van de Volks-
unie en het VABT verstrakte ook de houding van de Groep der Acht. 
De polarisatie tussen beide vleugels van de christen-democratische partij
kwam de volgende maanden duidelijk tot uiting in de onderhandelingge-
sprekken in de Kamercommissie. Inmiddels had de regering onder druk
van de Tweede Mars de taalgrenswet op 8 november 1962 door het parle-
ment laten goedkeuren. Dit betekende echter niet het einde van de discus-
sies over de invulling van het faciliteitenstelsel in de Rand. Lefèvre ont-
trok vervolgens de besprekingen aan het parlement (en de publieke
opinie) en hij bracht de belangrijkste actoren bijeen in een Contactcom-
missie die onder zijn voorzitterschap stond. Hij hoopte hiermee de gemoe-
deren te bedaren en de onderhandelaars wat tijd te gunnen om zo achter
de schermen tot een compromis te komen. 

Over heel wat aspecten werd een akkoord bereikt, maar niet over de
faciliteitenregeling. In de lente van 1963 diende minister Gilson een wets-
ontwerp in met betrekking tot de bestuurlijke aangelegenheden in de
randgemeenten; de Franstalige socialist Larock sloot zich aan bij deze
thematiek met een wetsontwerp over het taalgebruik in het onderwijs.
Lefèvre kwam eind mei 1963 zelf met een voorstel op de proppen dat de
faciliteiten afschafte en de ‘oude’ gemeenten Drogenbos, Kraainem, Lin-
kebeek en Wemmel, samen met de ‘nieuwe’ gemeenten Sint-Genesius-
Rode en Wezembeek-Oppem, aanhechtte bij Brussel. Daarnaast zou er
een eentalig arrondissement Halle-Vilvoorde worden opgericht en zou een
regeringscommissaris toezicht houden op de naleving van de taalwetge-
ving. De CVP-afdeling sprak hier echter haar veto over uit.17 De voorstel-
len bleken bovendien in strijd met de CVP/PSC-congresbesluiten van maart
1960 (Charleroi) en december 1961 (Oostende). 

16. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 195-199 en Els Witte in: Els Witte
(red.), Taal en Sociale Integratie 12, p. 23.

17. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 199-200 en Els Witte in: Els Witte
(red.), Taal en Sociale Integratie 12, p. 24.
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Nadat ook Verrokens verkavelingsplan onhaalbaar bleek kwam Vanden
Boeynants met een alternatief naar voren: behoud en aanpassing van het
bestaande faciliteitenstelsel, zij het zonder reciprociteit. Dit stelsel zou
slechts toegepast worden in de reeds vermelde zes Vlaamse randgemeen-
ten. Er zou een Nederlandstalig arrondissement worden opgericht en de
vice-gouverneur van Brabant zou verantwoordelijk zijn voor de controle
op de taalwetgeving. De CVP/PSC-voorzitter stelde voor om de oplossing
nog niet definitief te maken maar pas na drie jaar aan het parlement voor
te leggen. De socialisten daarentegen waren voorstander van een onmid-
dellijke en definitieve oplossing, en verkozen veeleer het afgewezen Lefè-
vre-voorstel.18 Op 2 juli 1963 bood de regering haar ontslag aan.19 Maar
noch de meerderheid noch de sociaal-economische drukkingsgroepen wil-
den de regering doen vallen over de Brusselse kwestie. De topdelegatie die
zich op 5 juli op het kasteel van Hertoginnedal terugtrok, zocht voor elk
punt naar een communautair compromis. 

1.4. Het compromis van Hertoginnedal: juridische 
inhoud 

1.4.1. Taalgebruik in de randgemeenten

Het compromis dat op Hertoginnedal werd afgesloten resulteerde in de
bestuurstaalwet van 2 augustus 1963. Die kwam tot stand naast de
bestaande taalwet van 28 juni 1932. Beide taalwetten werden door middel
van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 met elkaar in overeenstem-
ming gebracht.20 

De bestuurstaalwet benadrukte het territorialiteitsbeginsel: de taal-
grens werd definitief vastgelegd en België werd ingedeeld in vier taalge-
bieden. De zes faciliteitengemeenten vormden een apart arrondissement,
los van Brussel en van de provincie Brabant.21 Tot welk taalgebied ze zou-
den behoren liet men in het midden.22 

18. De socialisten blijven beschikbaar voor een klare en definitieve oplossing. In: Volksgazet,
3 juli 1963. En: De CVP-knoeierij die wij afwezen. In: Volksgazet, 5 juli 1963.

19. Zie daarover: Els Witte, Politieke Geschiedenis van België, Brussel, VUBPRESS, 1997,
pp. 369-371.

20. P. Berckx, 150 jaar institutionele hervormingen in België, Antwerpen, Kluwer, 1990,
p. 68.

21. De grondwetsherziening van 1970 maakte een einde aan de betwistingen die hierover
ontstonden door het 'arrondissement en l'air' af te schaffen en de zes onmiskenbaar in te
delen bij het Nederlandse taalgebied.

22. F. Collignon e.a., Op.cit., I-51 – I-53. 
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De wet vermeldde naast een aantal algemene bepalingen een reeks van
bijzondere bepalingen die enerzijds voor de vier oude en anderzijds voor
de twee nieuwe randgemeenten van toepassing waren. Deze differentiatie
hangt samen met de graad waarin de gemeenten verfranst waren: eerst-
genoemde groep had, zoals reeds aangegeven, al een statuut van externe
tweetaligheid vóór 1963 omdat er volgens de talentelling van 1947 meer
dan 30% Franstaligen verbleven. 

Voor de bestuurders is het Nederlands dus de enige bestuurstaal. Voor
bepaalde verrichtingen moet het bestuur afwijken van de algemene regel.
Dit gebeurt echter meestal op uitdrukkelijke vraag van de bestuurden, en
niet van de bestuurders. Een van de basisregels in de wet is dat voor inter-
ambtelijk gebruik elke plaatselijke dienst die gevestigd is in de faciliteiten-
gemeenten uitsluitend het Nederlands moet gebruiken. Dit geldt zowel
voor de binnendiensten als voor de betrekkingen met de diensten waaron-
der geressorteerd wordt, alsook voor de betrekkingen met de diensten in
het Nederlands taalgebied en die in Brussel.23 Verder staat vermeld dat
deze diensten de berichten, mededelingen en formulieren die voor het
publiek bestemd zijn in het Nederlands en in het Frans moeten opstellen.
De bekendmakingen die betrekking hebben op de burgerlijke stand worden
echter gesteld in de taal van de akte waarmee zij in verband staan. In de
betrekkingen met particulieren moeten de plaatselijke diensten de door de
betrokkene gebruikte taal gebruiken voorzover die het Nederlands of het
Frans is. De aan particulieren uitgereikte getuigschriften, verklaringen,
machtigingen en vergunningen moeten in het Nederlands of in het Frans
opgesteld kunnen worden, naargelang de wens van de belanghebbende. 

Voor de rekrutering van het gemeentepersoneel werd overeengekomen
dat in de plaatselijke diensten van de randgemeenten niemand tot een
ambt of betrekking benoemd of bevorderd kon worden zonder kennis van
de Nederlandse taal. De kandidaat wordt uitsluitend tot het examen toe-
gelaten als uit de vereiste diploma’s of getuigschriften blijkt dat hij Neder-
landstalig onderwijs heeft genoten. Bij gebrek aan een dergelijk diploma
of getuigschrift moet er vooraf een speciaal taalexamen worden afgelegd.24

In tegenstelling tot de taalwet van 1932 raakte men dus aan de vrije keuze
van de binnendiensttaal. Uit de geparafraseerde wettekst blijkt dat niet
alleen het personeel uit de Nederlandse taalgroep tewerkgesteld en
benoemd kan worden in de plaatselijke diensten van de randgemeenten,
ook Franstaligen met bewezen kennis van het Nederlands – of in het bezit
van een Nederlandstalig diploma of getuigschrift – komen hiervoor in

23. F. Collignon e.a., Op.cit., I-61 en P. Berckx, Op.cit., p. 75.
24. F. Collignon e.a., Op.cit., I-61. 
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aanmerking. De controle op deze examens, die door de gemeente zelf kun-
nen worden georganiseerd, is in de wet niet uitdrukkelijk voorzien.

Wat de bijzondere bepalingen betreft worden in de gemeenten Drogen-
bos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel de akten in het Nederlands of in
het Frans opgesteld, afhankelijk van de wens van de belanghebbende.
Akten van de burgerlijke stand worden wel in hun oorspronkelijke taal
door de gemeentebesturen overgeschreven. In deze vier gemeenten mag
niemand zonder elementaire kennis van het Frans een ambt bekleden
waarin hij omgang heeft met het publiek. Deze kennis kan door het plaat-
selijke gemeentebestuur worden vastgesteld. Volgens de wet moeten de
bevoegde overheden de plaatselijke diensten immers zo organiseren dat er
aan bovenstaande bepalingen kan worden voldaan. In Sint-Genesius-
Rode en Wezembeek-Oppem daarentegen worden de akten uitsluitend in
het Nederlands opgesteld. Iedere belanghebbende kan daarvan wel een
Franse vertaling verkrijgen. De akten van de burgerlijke stand worden
door de gemeentebesturen in het Nederlands overgeschreven in de regis-
ters.25

Met de verfransingspolitiek van de burgemeesters in het achterhoofd
werd aan Vlaamse zijde verontwaardigd gereageerd op het gebrek aan
controle op de lokale besturen inzake personeelsbeleid en rekruterings-
aangelegenheden. Tegelijkertijd gaf de wet de Franstaligen, op het toe-
zicht van de vice-gouverneur na, weinig of geen garanties voor de Franse
taalkennis van de ambtenaren die in contact traden met de bevolking.
Aan Franstalige kant vroeg men zich eveneens af of een elementaire ken-
nis van de taal volstond om de Franstaligen te woord te staan. In Sint-
Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem was dit, zoals reeds vermeld, niet
vereist.26

In de gemeentescholen is het Nederlands de officiële voertaal. Noch-
tans kan lager onderwijs in het Frans verstrekt worden als dat de moeder-
taal is van de leerling en als het gezinshoofd in een van de zes randge-
meenten verblijft. Franstalige kinderen van ouders die in de omliggende
Vlaamse gemeenten wonen, kunnen dus in principe niet in deze facilitei-
tenscholen worden ingeschreven. Franstalig onderwijs mag in de randge-
meenten slechts ingericht worden op verzoek van zestien gezinshoofden
die daar verblijven. Een wettelijk domicilie is met andere woorden niet
vereist. Vraag is of laatstgenoemde bepaling toelaat dat Franstalige
ouders die bijvoorbeeld in Linkebeek wonen hun kinderen in een facilitei-
tenschool in Drogenbos naar school laten gaan. Het onderwijs van de

25. F. Collignon e.a., Op.cit., I-61 - I-62.
26. Ann Mares, Het statuut van de faciliteitengemeenten en de totstandkoming van het faci-

liteitenregime in administratie en onderwijs. Ongepubliceerde verhandeling, 1ste lic.
Geschiedenis, VUB, 1987-1988, p. 39. 
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tweede landstaal – in dit geval het Nederlands – is in elk geval verplicht
naar rato van vier uur per week in de tweede graad en van acht uur in de
derde graad en in een bijkomend specialisatiejaar.27 

1.4.2. Toezicht

De onderhandelaars op Hertoginnedal waren het erover eens dat de uit-
gewerkte taalregeling slechts zou kunnen werken op voorwaarde dat er
toezichthoudende organen gecreëerd werden. Onder Vlaamse druk
opteerde men in Brussel en in de zes randgemeenten voor een dubbel con-
trolesysteem. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht zou verantwoorde-
lijk zijn voor de algemene controle. 

Ze werd conform de wet van 2 augustus 1963 opgericht28 en kan als
opvolger van de Permanente Commissie uit 1932 worden beschouwd. Dat
was slechts een adviserend orgaan zonder enig initiatiefrecht dat in de
praktijk vrij machteloos bleek om overtredingen van de taalwet te laten
sanctioneren. De VCT moest dan ook een krachtiger instrument worden.29

In de loop der jaren heeft de VCT in belangrijke mate bijgedragen tot de pre-
cisering en verduidelijking van de taalwet. Onduidelijkheden, vage formu-
leringen, onvolledigheden en lacunes slopen immers in de wet of werden
zelfs met opzet gecreëerd om gemakkelijker tot een compromis te komen.
Zo zette men ook de deur open voor interpretatieverschillen en politieke
controverses.30 Aangezien deze wet vooral door geheim overleg totstand-
kwam is het soms moeilijk om de geest ervan precies te achterhalen. 

De VCT behandelt de klachten over de toepassing van de taalwetgeving,
voorgelegd door natuurlijke en rechtspersonen die aan de bestuurstaal-

27. P. Berckx, Op.cit., pp. 88-89.
28. De VCT bestaat uit elf leden. Die worden voor vier jaar door de Koning benoemd onder

de kandidaten die de Nederlandse, Franse en Duitse gemeenschapsraden voordragen.
De Nederlandse en de Franse gemeenschapsraden kiezen ieder voor vijf van de beschik-
bare mandaten en de Duitse gemeenschapsraad voor één mandaat. Het lidmaatschap
van de Commissie is onverenigbaar met de uitoefening van een politiek mandaat. De
benoemingsvoordracht geschiedt op driedubbele lijsten. De Kamer van Volksvertegen-
woordigers wijst de voorzitter van de Commissie aan die zowel Nederlands als Frans
moet kennen. De VCT wordt bijgestaan door rijkspersoneel dat de regering tot haar
beschikking stelt. De kredieten die voor de werking van de Commissie zijn vereist, wor-
den uitgetrokken op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Com-
missie bestaat uit twee afdelingen: een Nederlandse en een Franse. De verenigde
vergadering van de twee afdelingen is onder andere bevoegd voor de zaken die de
bescherming van de minderheden behandelen.

29. Anja Detant, Brusselse Thema’s 2. De toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse
gemeentelijke instellingen, Brussel, VUBPRESS, 1995, p. 59. 

30. Anja Detant, Op.cit., p. 63.
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wet onderworpen zijn. De ministers moeten de VCT bovendien raadplegen
over alle zaken van algemene aard die de toepassing van de gecoördi-
neerde wetten behandelen. De VCT kan bij de plaatselijke besturen een
onderzoek instellen naar het al dan niet respecteren van de taalwetten.
De Commissie mag ter plaatste alle constateringen doen en alle akten of
inlichtingen opvragen die ze nodig acht voor het onderzoek van de zaken.
Daarnaast kan ze alle betrokken personen horen. Ze kan aan de bevoegde
overheden of rechtscolleges vragen om alle administratieve handelingen,
verordeningen, akten, benoemingen, bevorderingen en aanstellingen die
ze strijdig acht met de taalwetgeving nietig te verklaren.31 De overheden
delen de Commissie daarna mee welk gevolg werd gegeven aan haar
opmerkingen. Hoewel de wet van 2 augustus 1963 aan de VCT een groot
aanzien en gezag heeft willen verlenen, is ze uitsluitend bevoegd om
adviezen uit te brengen. Dit betekent dat de uitspraak van de Commissie
niet bindend is, noch voor de betrokken overheid, noch voor wie de klacht
indient.

De VCT is bevoegd voor het hele land. Voor de negentien Brusselse
gemeenten en de zes in de Rand werd een tweede toezichthoudend orgaan
gecreëerd, namelijk de vice-gouverneur van Brabant. De bevoegdheidsbe-
paling van de vice-gouverneur werd door het gevoelsgeladen karakter
ervan uitgesteld en dus niet in de wet opgenomen. Het Koninklijk Besluit
van 13 januari 1964 bracht echter opheldering: de vice-gouverneur was
een regeringscommissaris die belast werd met het toezicht op de toepas-
sing van de wetten en verordeningen over het gebruik van de talen in de
bestuurszaken en in het onderwijs in de zes faciliteitengemeenten. De
burgemeesters van deze zes gemeenten moesten binnen acht dagen het
provinciaal departement afschriften bezorgen van de besluiten van de
gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van
de wetten en verordeningen over het gebruik van de talen in bestuursza-
ken of in het onderwijs betroffen.32 De vice-gouverneur had ten aanzien
van de randgemeenten echter geen enkele schorsingsbevoegdheid; hij kon
louter adviseren. Eigenlijk werden de controlemacht en de bevoegdheden
van de vice-gouverneur onder Franstalige druk bijzonder minimalistisch
ingevuld: hij kreeg geen onderzoeksbevoegdheid, kon in Brussel onwettige
benoemingen uitsluitend schorsen (niet vernietigen) en kon geen uit-
spraak van de Raad van State uitlokken.33 De ministers van Binnen-
landse Zaken en van Volksgezondheid kunnen zowel schorsen als vernie-
tigen, terwijl de provinciegouverneur alleen maar kan schorsen.34 

31. Anja Detant, Op.cit., p. 60.
32. KB 13 januari 1994 (Belgisch Staatsblad 25 januari 1964). In: F. Collignon e.a., Op.cit.,

I-87 - I-88. 
33. Anja Detant, Op.cit., p. 50.
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1.5. De grond van de zaak: doel en aard van het 
faciliteitenstatuut

1.5.1. De resultaten van het Centrum-Harmel: geen slaafs 
gevolgde bijbel

Het akkoord van Hertoginnedal bevatte ontegensprekelijk een aantal
vaagheden: de bestuurlijke indeling van de zes faciliteitengemeenten, de
instelling van het vice-gouverneurschap enzovoort. Maar ook over de
grond van de zaak treffen we weinig of geen informatie aan in de eigen-
lijke wetgeving: verwijzingen naar het doel of het al dan niet tijdelijk zijn
van het faciliteitenstatuut zijn afwezig. Om de geest van de wetgeving te
kunnen vatten haalt de Vlaamse politieke wereld vaak de resultaten van
het Studiecentrum Pierre Harmel aan. 

In het verslag dat de Kamer in april 1958 ontving trof men een interpre-
tatie aan van de term ‘taalgrens’. Gesteld werd dat ‘deze taalgrens een
limiet moet zijn, een afbakening, die eens en voor altijd, door middel van
een wettelijke of zelfs grondwettelijke tekst, het eeuwenoude bestaan van
twee gemeenschappen vastlegt. (…) Zo worden beider rechten beveiligd
evenals de originaliteit van hun cultuur. Zij eerbiedigen de volkerenwet, die
eist dat elke inwijkeling de cultuur en de taal overneemt van het milieu dat
hij vrij heeft gekozen’.35 En ook: ‘Deze twee gemeenschappen zijn homogeen
en dit karakter moet geëerbiedigd worden. (…) De Vlamingen die zich in
Wallonië vestigen en de Walen die zich in Vlaanderen vestigen moeten zich
bij het milieu aanpassen. Dus moet in principe elk openbaar organisme of
elke privé-instelling met een opdracht van openbaar belang Franstalig zijn
in Wallonië en Nederlandstalig in Vlaanderen.’36 Het Centrum stelde voor
om ‘aan de Vlaamse steden Edingen en Ronse en aan de Waalse stad Moes-
kroen, zo deze dit verlangen, een taalregime aan te nemen met faciliteiten
aangepast aan de samenstelling van hun bevolking en anderzijds, dat in de

34. Als gevolg van het regeerakkoord van 1988 en het Sint-Michielsakkoord van 1993
onderging het controle- en voogdijstelsel heel wat wijzigingen. Het regeerakkoord
bepaalde dat de gewesten bevoegd werden voor de uitoefening van het gewoon admini-
stratief toezicht terwijl de nationale overheid bevoegd bleef voor de organisatie ervan.
Het Sint-Michielsakkoord had de bevoegdheden van de VCT uitgebreid en het ambt van
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant in het leven geroepen. Hier staan we
kort stil bij enkele formele aspecten van de oude situatie. De huidige regeling krijgt uit-
gebreid aandacht in het deel over het Sint-Michielsakkoord. A. Mast, Overzicht van het
Belgisch administratief recht. Gent, E. Story-Scientia, 1964, p. 243-253.

35. Leo Peeters, Omzendbrief BA-97/22 – Taalgebruik in de gemeentebesturen van het
Nederlandse taalgebied, 16 december 1997 en Parlementaire Stukken Kamer, zitting
1957-1958, 24 april 1958, stuk 940, p. 255.

36. Parlementaire Stukken Kamer, zitting 1957-1958, 24 april 1958, stuk 940, p. 266.
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gemeenten van het gebied Overmaas, de minister van Binnenlandse Zaken
zou gelast worden met het vastleggen per Koninklijk Besluit van een spe-
ciaal taalregime, dit na overleg met de betrokken gemeentebesturen’.37

Het Centrum maakte dus slechts gewag van een heel beperkt aantal
faciliteitengemeenten die zich uitsluitend aan de taalgrens bevonden. Er
was met andere woorden geen sprake van de toekenning van een facilitei-
tenstatuut aan de randgemeenten. Wat betreft de problematiek van Brus-
sel en de Rand had het Centrum trouwens besloten dat Evere, Ganshoren
en Sint-Agatha-Berchem bij de agglomeratie zouden worden gevoegd
maar dat men hier geenszins verder in mocht gaan. 

Op verzoek van de Commissie van Binnenlandse Zaken legde toenma-
lig minister van Binnenlandse Zaken Moyersoen zijn wetsontwerp – goed-
gekeurd in de Senaat maar niet in de Kamer – houdende wijziging van de
wet van 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken voor aan de
politieke afdeling van het Centrum. Dit ontwerp, dat we zonder twijfel
kunnen beschouwen als de voorloper van de taalwetten van begin jaren
zestig en dat – zoals reeds aangegeven – ook geraadpleegd werd tijdens de
voorbereiding ervan, bepaalde onder andere de toekenning van een twee-
talig regime aan enkele gemeenten aan de buitenrand van de agglomera-
tie. Toen de minister uitleg gaf over de maatregelen die hij wou nemen
verklaarde hij dat het hier wel degelijk om een tijdelijk regime ging. Het
Centrum-Harmel bepaalde eveneens dat ‘een eventueel overgangsregime
beperkt moet worden in de tijd’ waar de regering zogenaamde transmuta-
tieklassen wou oprichten voor de minderheden. Men wees er echter op dat,
blijkbaar in strijd met de bedoelingen van de minister, ‘deze zorg nu niet
tot uiting komt in de tekst van het wetsontwerp; dit organiseert integen-
deel een blijvend tweetalig regime, in tegenstelling met hetgeen de Memo-
rie van Toelichting verklaart’. Het Centrum waarschuwde dan ook: ‘Het
heeft er dan ook de schijn van dat ambtenaren die omgang hebben met het
publiek voor eeuwig en altijd tweetalig zouden moeten blijven.’38 

De aanbevelingen van het Centrum-Harmel werden inderdaad benut
bij de voorbereiding van de wet van 8 november 1962 die de taalgrens
vastlegde. Bij de verdediging van dit ontwerp stelde Gilson immers duide-
lijk: ‘Notre point de départ est d’initiative parlementaire. (...) C’est de la
Commission Harmel, créée par le parlement et sur base de ses conclusions
admises à l’unanimité, que le premier projet gouvernemental est directe-
ment inspiré.’39 Over de taalwet van 3 augustus 1963, die het taalgebruik
in de Brusselse agglomeratie en in de administratie behandelde, zei de

37. Parlementaire Stukken Kamer, zitting 1957-1958, 24 april 1958, stuk 940, p. 260.
38. Parlementaire Stukken Kamer, zitting 1957-1958, 24 april 1958, p. 263.
39. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van woens-

dag 31 januari 1962, p. 3.

BrusselseThemas9.book  Page 33  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Deel I – Hoofdstuk 1

34

toenmalige minister van Binnenlandse Zaken in een interview met Le
Soir ongeveer vijfendertig jaar later: ‘Le Centre Harmel n’est en rien à
l’origine des textes de loi. C’est moi qui les ai rédigés et je n’ai pris aucune
référence dans les travaux du Centre Harmel.’40 

Op een aantal punten werd duidelijk afgeweken van de letter en geest
van de bevindingen van het Centrum, onder meer door een faciliteitensta-
tuut toe te kennen aan de randgemeenten. Het Centrum kan daarom niet
altijd in de hele communautaire kwestie als referentiepunt gebruikt worden.

1.5.2. De wetten, memories van toelichting en verslagen van 
de commissies: geen verwijzingen naar ‘integreren’ of 
‘uitdoven’

Aan Franstalige zijde wordt erop gewezen dat faciliteiten historisch hele-
maal niet bedoeld zijn om integratie te bevorderen maar om mensen voor
altijd het recht te geven het Frans te gebruiken in hun contacten met de
overheid. Rodens schepen en voormalig FDF-voorzitter Georges Clerfayt
vatte deze visie goed samen: ‘Car rien dans le texte de loi de 1963, ni dans
l’exposé des motifs, ni dans les réponses du gouvernement de l’époque à
des questions ou suggestions faites en ce sens, ne permet d’affirmer que
les facilités seraient transitoires. (…) Certes, l’un ou l’autre élu flamand,
essentiellement ceux de l’opposition, sont venus dire à cette tribune qu’il
fallait concevoir ainsi les facilités … mais depuis quand les conceptions
individuelles de certains parlementaires ont-elles force de loi?’41

Hoewel men in politieke kringen in eerste instantie naar de wet zelf
verwijst en andere juridische argumenten aanhaalt (onder andere de
‘betonnering’ van het stelsel door de grondwetswijziging van 1988) om het
Franstalige standpunt te verdedigen, worden er ook af en toe pogingen
gedaan om tot een historisch onderbouwde argumentatie te komen. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij Ch. Radermecker, Franstalig adviseur bij
het Cepess.42 Hij herinnerde aan het feit dat de gemeenten Drogenbos,
Linkebeek, Kraainem en Wemmel reeds vanaf 1954 taaltegemoet-
komingen hadden op grond van de wet van 28 juni 1932, en rekening hou-
dend met de resultaten van de talentelling van 1947.43 In het verslag dat

40. Facilités: Gilson aux côtés des maïeurs rebelles. In: Le Soir, 8 april 1998.
41. Parlementaire Handelingen Kamer, interpellatie J.L. Dehaene door G. Clerfayt,

6 november 1997.
42. Afkorting van Centrum voor Economische, Politieke en Sociale Studies. Dit is de studie-

dienst van de Christen-democraten.
43. C. Berx & Ch. Rademecker, De taalfaciliteiten van twee kanten bekeken: voorstel van

synthese. In: Nieuw tijdschrift voor politiek, 1997, nr. 6, p. 16.
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de radicale Franstalige A. Saint-Remy uitbracht namens de Commissie
voor Binnenlandse Zaken, stond vermeld dat ‘aangezien de wetgever de
talentelling heeft afgeschaft, het zijn plicht is door bijzondere wetsbepa-
lingen de minderheden te beschermen die gevestigd zijn in het randgebied
rond Brussel’. Saint-Remy overliep vervolgens de oplossingen die overwo-
gen werden. Gesteld werd dat ‘de voordelen van de tweetaligheid’ die
voortkwamen uit het statuut van de vier aangehaalde gemeenten ‘van-
zelfsprekend beschouwd worden als verworven rechten’.44 Radermecker
haalde dan ook aan dat de wet van 2 augustus 1963 ‘dit faciliteitenstelsel
in concreto heeft gehandhaafd’ en dat ‘dit stelsel moet begrepen worden
als een systeem ter bescherming van de minderheden, niet als een inte-
gratie- of zelfs assimilatiesysteem’. 

Om deze stelling kracht bij te zetten wees de auteur op de memorie van
toelichting van de wet van 2 augustus 1963: ‘Dans les communes où des
facilités d’ordre linguistique sont accordées à la minorité, la connaissance
complémentaire de la langue de cette minorité est imposée au personnel
qui entre en contact avec le public. (…) Ce qui est essentiel c’est que dans
les communes dont il s’agit la population puisse dans ses relations avec les
services publics se servir de la langue de son choix, être comprise et ren-
seignée sans la moindre difficulté.’ Het gaat hier trouwens om de enige
passage in het document die rechtstreeks handelde over het eigenlijke
statuut van de betrokken gemeenten. 

Vervolgens citeerde de auteur enkele passages uit het verslag namens
de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken: ‘Au surplus, que dans toute la
législation précédente, le législateur s’est enforcé de donner une situation
linguistique conforme aux besoins des populations intéressées, tout en
limitant l’octroi des « facilités » à l’existence de minorités importantes,
soit 30% selon la loi de 1932; c’est la même idée fondamentale qui a pré-
sidé aux choix de six communes de la périphérie, à l’exclusion d’autres ne
justifiant pas actuellement de minorités importantes. (…) Le ministre
souligne que le texte proposé reconnaît à ces communes le caractère fla-
mand, notamment par l’utilisation exclusive de la langue néerlandaise
dans les services intérieurs, tout en accordant à la population francophone
les facilités dont elle a besoin.(…)’ Zowel de voorbereiding als de gecoördi-
neerde wetten zelf zijn duidelijk: de faciliteiten kaderen in de bescher-
ming van de minderheden, aldus Radermecker.45 Hoewel over de duide-
lijkheid van de bronnen die Radermecker aanhaalt op zijn minst
geredetwist kan worden, staat het vast dat noch in de diverse verslagen
van de commissies, noch in de wetten zelf, noch in de memories van toe-

44. A. Saint-Remy, Verslag namens de Commissie voor de Binnenlandse Zaken. In: Parle-
mentaire Stukken Kamer, zitting 1961-1962, stuk 331, nr. 27, pp. 16-17.

45. C. Berx & Ch. Rademecker, Op.cit., p. 16.
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lichting met betrekking tot de wetten van 30 juli en 2 augustus 1963
impliciet of expliciet gesteld werd dat het om een tijdelijk regime ging ten
behoeve van de integratie van de Franstaligen. 

In een interview met Le Soir op 8 april 1998 deed Gilson zijn verhaal.
‘Je peux vous dire trois choses. Un: je ne parlais pas de facilités mais d’un
vrai « droit d’accueil ». Deux: lors du débat parlementaire, ce problème du
caractère transitoire des facilités n’a jamais été soulevé. C’était même
inverse: le rapporteur CVP, M. Verroken, a parlé d’une loi durable. Il s’agis-
sait donc de fixer l’avenir, sans reprendre à terme un droit. Trois: les lois
ont été votées en commission par Francophones et Flamands, majorité et
opposition. Cela traduisait donc une volonté commune.’ En ook: ‘C’était un
droit personnel qui était accordé. Si on avait voulu le limiter dans le temps,
on l’aurait prévu dans le texte.’46 Vreemd genoeg verwees Gilson naar Ver-
roken, rapporteur van de parlementaire commissie die de taalgrens vast-
legde in het kader van het eerste wetsontwerp. Zich volgens Le Soir base-
rend op zijn commissierapport liet Verroken weten dat er aanvankelijk –
in het kader van het taalgrensontwerp – wel degelijk sprake was van een
tijdelijk stelsel. Nadat hij dit had toegegeven verklaarde Gilson in Le Soir
van 18 april echter dat ‘on pouvait penser à l’époque, qu’inscrites dans une
province à titre définitif, les minorités auraient tendance à disparaître
sous l’effet de l’enseignement dans la langue de la région – encore que le
régime ‘temporaire’ n’ait pas été repris dans la loi de 1962’. Le Soir besloot:
‘Pour les facilités de la frontière linguistique, les parlementaires ont envi-
sagé un caractère temporaine; pas pour celles de la périphérie.’47 

1.5.3. De verslagen van de parlementaire debatten: een 
inspiratiebron voor beide partijen 

Volgens de toenmalige Vlaamse parlementairen creëerden de uiteindelijke
teksten van 1962 een stelsel dat op integratie gericht was. Vooral de VU en
de Vlaamse CVP-kern voegden er echter steeds aan toe, of vreesden althans
hardop, dat het wel degelijk om permanente rechten ging die weleens het
omgekeerde effect zouden kunnen ressorteren. Hoewel er in het eerste ont-
werp op een of andere wijze toch sprake was geweest van een overgangspe-
riode, was daar in de uiteindelijke teksten geen spoor van terug te vinden.
De Franstaligen benadrukten dan weer stelselmatig de definitieve rechten
van de minderheden zonder meer. Ze schaarden zich achter de visie van
Gilson die met betrekking tot het eerste project verduidelijkte dat ‘il ne

46. Facilités: Gilson aux côtés des maïeurs rebelles. Le Soir, 8 april 1998.
47. Gilson: il y a des facilités et facilités. Le Soir, 18 april 1998.
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s’agit donc nullement d’un régime d’assimilation obligatoire mais, au con-
traire, du respect de la personnalité de chacun’.48 Duidelijk duidend op het
faciliteitenstatuut van de taalgrensgemeenten verklaarde hij: ‘Il était
logique que nous garantissions aussi les droits de la minorité, c’est-à-dire
en lui reconnaissant des droits définitifs.’49 Ter illustratie kunnen we ver-
wijzen naar de uitspraken van S. Paque (PS): ‘M. Moyersoen d’ailleurs, si
j’ai bien compris la traduction de son discours, a reconnu que, par ce sys-
tème, les Flamands étaient avantagés au détriment des Wallons. Le mal
eut été léger si ce régime de facilités avait été transitoire, mais il sera bel
et bien définitif.’50 De verslagen van de parlementaire debatten scheppen
geenszins meer duidelijkheid. Met betrekking tot het zogenaamde eerste
project – namelijk de vastlegging van de taalgrens – werd er af en toe nog
gediscussieerd over de opzet en de aard van het faciliteitenstelsel. Dit nete-
lige thema werd tijdens de besprekingen van het tweede en derde project –
respectievelijk handelend over het taalgebruik in de Brusselse agglomera-
tie en in de administratie, en over het gebruik van talen in het onderwijs –
niet of nauwelijks aangesneden of diplomatisch uit de weg gegaan. Onder-
staande passages komen dan ook voornamelijk uit de besprekingen van het
eerste wetsontwerp. Hoewel ze dus in eerste instantie het faciliteitensta-
tuut van de taalgrensgemeenten behandelen, wordt regelmatig verwezen
naar of gealludeerd op het statuut van de randgemeenten. Vaak is het zelfs
moeilijk te achterhalen of een bepaalde spreker alleen uitweidt over het
faciliteitenstatuut van de taalgrensgemeenten of dat beide types facilitei-
ten het onderwerp van de interventie uitmaken.

De volgende passages zijn tekenend voor het standpunt van de Vlamin-
gen, en werden eveneens meestal verwoord naar aanleiding van het taal-
grensontwerp. In het kader van dit project zei De Saeger, die sprak voor
de CVP, dat ‘wij voor de minderheden taalrechten moeten hebben die in de
wet zijn ingeschreven. (…) De bedoeling is: de minderheid heeft zich aan
te passen aan de meerderheid, dan wil dat ook zeggen dat de minderheid
de meerderheid moet verstaan. (…) Vandaar de volstrekte noodzakelijk-
heid om de minderheid te helpen bij het aanleren van de streektaal. (…)
De inspanning die van de minderheid wordt gevraagd voor het aanleren
van de streektaal, en om zich aan de meerderheid aan te passen, is de
tegenprestatie voor de rechten die de minderheid aldus verwerft’.51 

48. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van woens-
dag 31 januari 1962, p. 2.

49. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van woens-
dag 14 februari 1962, p. 3.

50. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van dinsdag
6 februari 1962, p. 36.

51. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van woens-
dag 31 januari 1962, p. 11.
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In verband met het eerste wetsontwerp haalde BSP-woordvoerder Van
Eynde eveneens aan dat ‘in een land als het onze faciliteiten altijd nodig
en onvermijdelijk zullen zijn’ en dat men voor een systeem heeft gekozen,
‘gebaseerd op de homogeniteit van de gebieden’, wat ‘veronderstelt dat
diegenen die zich in die homogene gebieden vestigen, zich moeten aanpas-
sen of assimileren’. Verder onderstreepte hij ‘dat dit systeem niet van
Vlaamse zijde is uitgevonden’. Hij gaf aan dat dit niet belette dat waar ‘de
anderstalige Belg’ aanspraak kan maken op faciliteiten, hij bereid was die
toe te staan, ‘omdat ze onvermijdelijk zijn, precies zoals in België in gelijk
welke staatsstructuur, ook altijd een zekere mate van tweetaligheid
onvermijdelijk zal zijn’.52 Later stelde Van Eynde in het algemeen dat
‘faciliteiten steeds uitzonderingsmaatregelen zijn die een erfdienstbaar-
heid leggen op bepaalde gemeenten’ en dan ook ‘een blijvend karakter
hebben’.53 

VU-woordvoerder Van der Elst constateerde in het kader van het eerste
project dat de minister van Binnenlandse Zaken ‘uitdrukkelijk herhaald
heeft dat er geen sprake is van een regime van assimilatie der minderhe-
den maar, integendeel, van een regime van eerbied voor de rechten van de
minderheden’. De VU concludeerde dan ook dat ‘met de invoering van een
faciliteitenstelsel voor de taalminderheden, niet alleen in sommige taal-
grensgemeenten, maar ook in de randgemeenten,’ de regering tot doel had
‘de zogezegde tweetaligheid in de hand te werken, te bestendigen en de
verfransing in het Vlaamse land te bevorderen door de bescherming van
de franskiljonse minderheden’.54 Deconinck (VU) gaf tijdens de bespreking
van het tweede wetsontwerp aan dat waar in de wetgeving van 1932 ‘aan-
gestuurd werd op assimilatie’, het nu ging om ‘bescherming van de min-
derheid’.55 

Aan Vlaamse zijde begreep men dus blijkbaar zeer goed of vreesde men
dat het faciliteitenstelsel permanent was, al dan niet tegen de oorspron-
kelijke of aanvankelijke bedoelingen van het wetsontwerp in. Toch werd
eveneens systematisch verdedigd dat het de bedoeling was de Franstali-
gen te integreren ondanks het bestendige karakter van het statuut. 

Volgend citaat dat expliciet terugslaat op de onderwijsproblematiek in
de randgemeenten geeft goed weer hoe onduidelijk de toenmalige situatie
was. Uit de discussies naar aanleiding van de beoogde onderwijsmaat-

52. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van woens-
dag 31 januari 1962, p. 9.

53. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van dinsdag
6 februari 1962, p. 22.

54. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1961-1962, vergadering van donder-
dag 1 februari 1962, pp. 17-18.

55. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van dinsdag
9 juli 1963, p. 20.
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regelen was geenszins duidelijk wat de bedoeling en de essentie was van
het ‘onderwijsfaciliteitenstelsel’. Aanmerkingen van de Franstalige socia-
list G. Cudell, toenmaling rapporteur van de Onderwijscommissie, bena-
drukten dat het Franstalig onderwijs in de zes faciliteitengemeenten tot
doel had de overgang naar het Nederlandstalig net te stimuleren.56 Hij
vermeldde immers dat, ingeval er op aanvraag van ten minste zestien
gezinshoofden Franstalig onderwijs werd ingericht in de randgemeenten,
‘la deuxième langue qui est celle de la région, sera donnée de façon renfor-
cée, c’est-à-dire qu’il y aura, au deuxième degré primaire, déjà quatre heu-
res au lieu de trois et au troisième degré primaire huit heures de deuxième
langue au lieu de cinq’. Hij vervolgde met de stelling: ‘Je dépasse peut-être
quelque peu l’opinion des ministres, mais je vais dire que ce sont en
quelque sorte des classes de transmutation, ou peu s’en faut, mais qu’elles
n’en prennent pas l’étiquette.’ Het feit dat hij zijn volgende zin aanving
met ‘quoi qu’il en soit’ wijst er echter op dat ook voor hem de zaak niet
geheel duidelijk was, net omdat de zogenaamde transmutatieklassen door
de nieuwe wet werden afgeschaft.57 Ondanks de eventuele integratieve
aard van het vorige citaat bleek de onderwijsbescherming ‘un droit réel’.
‘Le droit est assuré,’ aldus minister van Onderwijs Larock.58 

Van den Daele, die behoorde tot de Vlaamse CVP-vleugel, drukte dan
ook duidelijk zijn vrees uit: ‘Wij hadden daar desnoods een overgangsre-
gime aanvaard, het recht dat nu verleend wordt, eigen scholen op te rich-
ten in de taalgrensgemeenten en in de zes randgemeenten, is van aard om
de moeilijkheden in de toekomst nog te vergroten. (…) Want dat wijst op
het bestendig karakter van die faciliteiten die er toegekend worden.59 (…)
Het onderwijs dat nu in de taalgrensgemeenten en in de randgemeenten
van Brussel zal moeten gegeven worden aan de minderheden is bedoeld
als overgang en het is met dit inzicht dat de regering het onderwijs in de
tweede taal versterkt heeft.’60 Hij wilde de situatie als het ware rechtzet-
ten door aan artikel 6 een alinea toe te voegen: ‘Dit onderwijs wordt zo
ingericht dat de kinderen na de derde graad met vrucht verder onderwijs
in de streektaal kunnen volgen’. Zo wou Van den Daele de tekst van het
artikel beklemtonen.61 Minister van Cultuur en adjunct voor Nationale
Opvoeding Van Elslande repliceerde hierop dat ‘een gelijkaardige bepa-

56. Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, p. 252.
57. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van donder-

dag 27 juni 1963, p. 22.
58. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van dinsdag

9 juli 1963, p. 8.
59. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van woens-

dag 10 juli 1963, p. 22.
60. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van donder-

dag 11 juli 1963, p. 84.
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ling voorkwam in de wet van 1932’ maar dat ‘de tekst niet doelmatig is
want het resultaat van het onderricht van de tweede taal in de transmu-
tatieklassen zonder veel waarde is geweest’. Hij wees erop dat ‘het onder-
richt in de tweede taal in de zes randgemeenten moet gegeven worden
door iemand die een diploma heeft behaald in de taal waarin hij onder-
wijst. (…) Zodanig dat, gezien de grote bekwaamheid van de taalleraar en
het voldoende aantal uren in de programma's, de bedoeling die de heer
Van den Daele heeft zeker zal verwezenlijkt worden’.62 Of Van Elslande
het had over de bedoeling van Van den Daele of over de objectieven van
het wetsontwerp zelf is niet geheel duidelijk. 

1.6. Besluit

We kunnen concluderen dat men op basis van de naar voren gebrachte
historische informatie en de aangehaalde bronnen moeilijk hard kan
maken dat de faciliteiten oorspronkelijk als uitdovende maatregelen
bedoeld waren. Noch in de memories van toelichting, de commissieversla-
gen of de uiteindelijke wettekst is hiervan een spoor terug te vinden. Hoe-
wel er volgens Gilson en Verroken in het kader van de wet van 8 november
1962 aanvankelijk wel sprake was van een tijdelijk faciliteitenstelsel voor
de taalgrensgemeenten, kwam ook dit element niet aan bod in de uitein-
delijke wettekst – zeker niet in de wet voor Brussel en de Rand – en zijn
er weinig of geen verwijzingen naar in de memorie van toelichting of naar
het rapport van Verroken, die beide gingen over het taalgrensontwerp.
Minister Moyersoen zou met zijn taalwetontwerp van 1952 wel aan het
Centrum-Harmel hebben verklaard dat het stelsel dat hij wenste te creë-
ren van tijdelijke aard zou zijn. Volgens het Centrum bleek dit echter niet
uit de tekst. Het Centrum-Harmel zelf kantte zich tegen een faciliteiten-
regime en verklaarde uitdrukkelijk dat dit niet bestendig mocht worden
ingevoerd. Noch het ontwerp van Moyersoen noch de besluiten van het
Centrum kunnen echter voorgesteld worden als een slaafs gevolgde bijbel,
vooral niet met betrekking tot de problematiek van de randgemeenten. Ze
bieden vandaag de dag dan ook geen houvast om de oorspronkelijke
bedoeling van de wetten te plaatsen. 

Kon er echter wel gesproken worden van een uitdovend karakter? De
staatshervorming van 1988 legde het faciliteitenstelsel immers vast in de

61. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van donder-
dag 11 juli 1963, p. 84.

62. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van donder-
dag 11 juli 1963, pp. 84-85.

BrusselseThemas9.book  Page 40  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Faciliteiten: minderheidsrechten of taaltegemoetkomingen

41

Grondwet, waarmee de wetgever eigenlijk te kennen gaf dat de term uit-
dovend niet echt op zijn plaats was. Jean-Luc Dehaene had hierover een
eigen mening: ‘Dat uitdovend karakter wordt altijd door de Nederlandsta-
ligen aangehaald, en dat kan men misschien terugvinden in sommige – en
dan moet men nog ver zoeken – voorbereidende werken. Dat overgangs-
karakter, dat voorlopig karakter is echter nooit in een wet gesteld. Je hebt
dus, ten opzichte van de Raad van State, geen poot om op te staan wan-
neer men zegt dat dit uitdovend moet zijn. En wanneer we dit (facilitei-
tenstelsel) in de Grondwet hebben vastgesteld was dit vanuit de weten-
schap dat het een illusie was dat we dit ooit met een eenzijdige
meerderheid zouden kunnen veranderen. Anderzijds – want men ziet
altijd maar één kant van de zaak – hebben we meteen de taalgrenzen
grondwettelijk vastgelegd, en dat leek ons alles bijeen veel belangrijker.’63

Uit de kamerdebatten en de commissieverslagen van de jaren vijftig en
zestig blijkt echter dat niet alleen de Franstaligen maar ook de Vlamin-
gen, ondanks hun voorkeur voor een tijdelijk regime, er zich bewust van
waren dat het wel degelijk om een bestendig statuut ging. Deze visie werd
trouwens verdedigd door de bevoegde ministers Gilson en Larock. Uit de
besprekingen in de Kamer, voornamelijk in het kader van het eerste wets-
ontwerp, blijkt wel dat de toenmalige Vlaamse parlementairen het facili-
teitenstelsel op de eerste plaats beschouwden als een instrument om de
Franstaligen te helpen integreren. Tijdens dezelfde debatten verdedigden
de Franstaligen echter met evenveel vuur dat het ging om fundamentele,
permanente taalminderheidsrechten die geenszins integratie als opzet
hadden – een opmerking als die van Cudell in verband met de transmuta-
tieklassen niet te na gesproken. Larock sprak van ‘une zone de rencontre
des deux communautés’ en wees erop dat onderwijs daarom in de tweede
taal verstrekt moest worden. Of dit paste in een integratieopzet werd in
het midden gelaten.64

Dat de hierboven gepresenteerde stellingen verwarrend en enigszins
onsamenhangend overkomen, is een gevolg van de toenmalige politieke
besluitvorming die geenszins verliep ‘volgens de lijnen van strikt rationeel
opgebouwde processen’. De hele discussie over de ware bedoeling van het
faciliteitenstelsel is dan ook uitzichtloos: de objectieven van de wetgever
werden immers niet zwart op wit vastgelegd. Men probeerde voor elk
agendapunt een compromis te bereiken tussen Nederlands- en Franstali-
gen, tussen extremer en meer gematigde actoren terwijl men onder een
enorme tijdsdruk stond: alternatieven werden bijgeschaafd, gecombi-
neerd, aangepast en herwerkt, de tijdsdruk resulteerde in ongebreideld

63. Interview tussen J. Koppen en J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
64. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van dinsdag

9 juli 1963, p. 8.
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pragmatisme en wisseloplossingen. Zowel de uiteenlopende visies van de
betrokkenen, het complexe en snel wijzigende krachtspel aan Nederlands-
en Franstalige zijde, de talrijke actoren die in het geheel een rol speelden,
het gewicht van het verleden, als de niet gemakkelijk politiek te manipu-
leren taalmaterie zelf zorgden ervoor dat de besluitvorming op deze wijze
verliep.

Over een aantal punten bleef dan ook de grootste vaagheid en onduide-
lijkheid bestaan: Nederlandstaligen en Franstaligen konden bijgevolg elk
hun eigen interpretaties ontwikkelen en ze als een overwinning presente-
ren aan hun achterban. Dit verklaart dan ook waarom in mist gehulde
thema’s als de al dan niet tijdelijke of op integratie gerichte aard van het
regime, nauwelijks aan bod kwamen in de commissieverslagen en/of in de
Kamerdebatten. Omdat alle betrokken partners zich in het compromis
moesten kunnen terugvinden bleef de wetgever – zoals dit trouwens past
binnen de pacificatietactiek – ten aanzien van niet echt opgeloste knel-
punten uitermate vaag. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de duur en
opzet van het faciliteitenstelsel, evenals voor de bevoegdheden van de
vice-gouverneur. 

We kunnen trouwens opmerken dat vooral in het tweede en derde wets-
ontwerp het parlement eigenlijk geen enkele wetgevende of controlerende
rol meer speelde. Alleen de VU diende diverse amendementen in om het
zogenaamde verraad van de Vlaamse christen-democraten aan de kaak te
stellen. Vanuit liberale hoek was er zeer weinig oppositie en de meerder-
heidspartijen hielden zich op een paar dissidente CVP-stemmen na aan de
afspraken.65 De uitspraken van G. Eyskens in de Kamer tijdens een nach-
telijke zitting waren in dit opzicht tekenend: ‘De waarheid is, en het vol-
staat trouwens te zien in welke atmosfeer het zogenaamde kamerdebat
zich voltrekt, dat bespreking en stemmingen geschieden in de grootste
onverschilligheid en de grootste confusie. (…) Het merendeel van de leden
van deze vergadering, buiten diegenen die hebben deelgenomen aan con-
claven, commissies, enz., moeten de uitslag van besprekingen vernemen
door de dagbladen.’ Hij sloot zijn betoog met de volgende woorden af: ‘Ik
doe een beroep op de regering opdat zij zou trachten ons toe te laten op een
rustige en kalme wijze, de parlementaire tradities eerbiedigend, te wer-
ken en het geheel te onderzoeken. (…) Maar dat kan niet gebeuren in de
loop van deze nacht.’66 Die vrijdagnacht werd de zitting om halfvier
geschorst. 

65. Els Witte in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, p. 205. 
66. Parlementaire Handelingen Kamer, gewone zitting 1962-1963, vergadering van donder-

dag 11 juli 1963, p. 54.
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De staatshervorming van 1970:
de faciliteitengemeenten 

worden Vlaams grondgebied1

2.1. Inleiding

Door de Leuvense kwestie en de verkiezingswinst voor de federalisten in
1968 kon de rooms-rode regering Eyskens de verzuchtingen van de
gemeenschappen niet langer negeren.2 Op 18 februari 1970 luidden de
historische woorden van de toenmalige premier: ‘De unitaire staat… is
achterhaald. De gemeenschappen en gewesten moeten hun plaats inne-
men in de vernieuwde staatsstructuren, die beter aangepast zijn aan de
toestanden in het land.’3 De staatshervorming zou uiteindelijk leiden tot
de instelling van drie gewesten – het Vlaamse, het Waalse en het Brus-
selse – elk met een eigen gewestraad. Tevens werden cultuurraden in het
leven geroepen, eerst voor de Nederlandse en de Franse gemeenschap,
later ook voor de Duitse gemeenschap. De problematiek rond Brussel en
de Rand werd ingebed in de discussie over de gewest- en gemeenschaps-
vorming. 

2.2. Opnieuw een compromis

2.2.1. Vier taalgebieden

Begin 1969 boog het parlement zich over de grondwetsherziening. Op dit
vlak verkeerde de nieuwe coalitie in een bijzonder moeilijke positie omdat
zij noch in de Kamer noch in de Senaat over een tweederde meerderheid

1. Dit deel is hoofdzakelijk gebaseerd op de bijdrage van J. Dockx in: Els Witte (red.), Brus-
selse Thema’s 1, pp. 250-312.

2. De VU behaalde 20 zetels, het RW 7 en het FDF 5.
3. H. Todts, Staat in ontbinding? België: de jaren ’80, Leuven, Davidsfonds, 1982, p. 17.

BrusselseThemas9.book  Page 43  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Deel I – Hoofdstuk 2

44

beschikte. Om de grondwetsherziening te kunnen doorvoeren was ze dus
aangewezen op de oppositie. Ook binnen de meerderheid ging niet ieder-
een akkoord met de voorstellen van de regering. Hierdoor was ze niet
zeker van de integrale steun van haar eigen meerderheid. Vooral over de
problematiek rond de bescherming van de Franstalige minderheid in de
Rand, de begrenzing van de tweetalige agglomeratie Brussel en de herzie-
ning van de taalwetgeving heerste onenigheid.4 

Voornamelijk op aandringen van de PSC stelde de regering een gren-
delprocedure voor. Die moest verhinderen dat een taalgroep bij het wetge-
vend werk gediscrimineerd kon worden. Dat betekent dat men de proce-
dure stopzette als er voor de definitieve stemming in plenaire vergadering
ten minste drie vierde van een parlementaire taalgroep een motie
indiende. In dat geval moest de ministerraad binnen de dertig dagen een
geamendeerd voorstel neerleggen dat de belangen van de taalgroepen niet
zou schaden. Juist deze vergrendeling ging voor de VU een stap te ver. Hoe
zou immers een wetsvoorstel dat de afschaffing van de faciliteiten beoogde
ooit nog gestemd kunnen worden? Bovendien beweerden de VU en de PVV
dat zo een procedure onaanvaardbaar was in een unitaire staat omdat ze
de normale werking lam kon leggen: de minderheid zou een beslissing van
de meerderheid kunnen doen vastlopen. De Vlaamse vertegenwoordigers
van de regeringspartijen waren evenmin enthousiast over deze ‘grendel’
maar ze waren bereid de formule te aanvaarden op voorwaarde dat voor-
zien werd in een soortgelijk systeem om de Nederlandstalige minderheid
in Brussel te beschermen.5

De meerderheid van de Franstalige politieke afdelingen en federaties
van Brussel, zowel van de regeringspartijen als van de oppositie, bleef
zich verzetten tegen de voorgestelde begrenzing van de agglomeratie tot
negentien gemeenten. Een aantal van hen vroeg de uitbreiding van de
agglomeratie met de zes faciliteitengemeenten in de Rand. Sommigen
voegden er zelfs een hele reeks andere Vlaamse gemeenten aan toe. Aan
Vlaamse zijde bleef er verzet bestaan tegen deze opties. Het oorspronke-
lijk ontwerp van artikel 3bis in de herziene Grondwet beoogde echter de
aanhechting van de zes faciliteitengemeenten bij het Nederlands taalge-
bied. Een mogelijke aanhechting bij Brussel was op die manier afhanke-
lijk van een andere grondwetswijziging. Dit ontwerp werd door amende-
ring echter afgezwakt tot de huidige tekst die bepaalt dat er in België vier
taalgebieden zijn: een Franstalig, een Nederlandstalig, een Duitstalig en
een tweetalig. De grenzen van deze taalgebieden konden uitsluitend nog

4. F. Coppieters, De communautaire problemen in België. Brussel, Belgisch Instituut voor
Voorlichting en Documentatie, 1974, pp. 27-29.

5. F. Coppieters, Op. cit., p. 28.
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bij tweederde meerderheid gewijzigd worden. Zowel het FDF-RW, de VU
als de PVV kantten zich echter tegen deze maatregel.6

2.2.2. Andere discussiepunten

Een ander twistpunt had te maken met de ‘liberté du père de famille’.
Franstalige kringen waren vragende partij voor een herziening van de
taalwetgeving om in de tweetalige agglomeratie de herinvoering mogelijk
te maken van de vrijheid van het gezinshoofd om de onderwijstaal van zijn
kinderen te kiezen. Nederlandstaligen verzetten zich uiteraard tegen
deze wijziging van de taalwetgeving. Ook op het vlak van de procedure
bestonden meningsverschillen: de regering stelde voor dat elke wijziging
van de taalwetgeving onderworpen moest worden aan de goedkeuring van
een bijzondere meerderheid. Om uiteenlopende redenen rees hiertegen
vooral verzet van de PVV en de VU.7

Om uit de problemen te geraken onttrok premier Eyskens de zaak aan
het parlement. Een speciale commissie, de Werkgroep der Achtentwintig,
zou zich over de materie buigen. De werkgroep werd voorgezeten door de
premier, bijgestaan door de ministers van Communautaire Betrekkingen
Tindemans en Terwagne, en was verder samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de CVP/PSC, de BSP, de PVV/PLP, de VU, het FDF en de KP/PC. 

Binnen deze groep bestond er een ruime consensus tussen BSP, PVV en
FDF omdat ze alle heil verwachtten van een herverkaveling van de facili-
teitengemeenten. Het FDF eiste de onmiddellijke aanhechting bij Brussel
van die gebieden in de Rand die de grootste concentraties Franstaligen
telden, ongeacht of het faciliteitengemeenten waren of niet. Hoewel de
oplossing die de Vlaamse socialisten en liberalen voorstelden in dezelfde
richting ging, hadden zij veeleer een compromis voor ogen: in ruil voor de
overdracht van de meest verfranste stukken van de faciliteitengemeenten
naar Brussel, moest het stelsel afgeschaft worden, waarna de definitieve
grenzen van de hoofdstedelijke agglomeratie grondwettelijk moesten wor-
den vastgelegd. De PVV trok deze ruilverkaveling het verst door met de eis
dat Brussel in ruil voor verfranste wijken uit de faciliteitengemeenten een
aantal overwegend Nederlandstalige zones uit de agglomeratie moest
overdragen aan Vlaanderen.8

De CVP en VU daarentegen deelden helemaal niet dezelfde standpun-
ten. De CVP was van mening dat de Franstalige minderheden buiten

6. Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 254-255.
7. F. Coppieters, Op .cit., p. 29.
8. Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, p. 255.

BrusselseThemas9.book  Page 45  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Deel I – Hoofdstuk 2

46

Brussel zich maar moesten aanpassen terwijl de VU haar verzet tegen de
grendelprocedure en tegen de mogelijke uitbreiding van Brussel niet
afzwakte. Bovendien mislukten de pogingen van de extraparlementaire
overlegcommissie Eyskens om een oplossing te vinden voor Brussel en de
Rand. Ook de grondwetsherziening zelf kwam steeds meer op de helling
te staan toen de besprekingen in de Kamer in juni 1970 andermaal vast-
liepen. Steeds opnieuw stond men stil bij dezelfde knelpunten. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970 stonden in Brus-
sel en de Rand geheel in het teken van deze communautaire problematiek.
Aangezien het FDF zich door een electorale overwinning gesterkt voelde,
pleitte deze partij nogmaals voor de ongebreidelde uitbreiding van Brus-
sel en voor de invoering van de ‘liberté du père de famille’. Ze werd hierin
trouwens gesteund door de Franstalige PSB’ers en op lokaal vlak door de
Franstalige partijen in de zes. 

Begin december slaagde de regering er dan toch in de steun van het
merendeel van de PVV-verkozenen te bekomen. De Franstalige Brusselse
mandatarissen en enkele Waalse leden van deze partij bleven echter wei-
geren om mee te werken.9 Het uiteindelijke akkoord kwam tot stand op
basis van een compromisvoorstel over Brussel. Bovendien deed de rege-
ring afstand van het voorstel om de herziening van de taalwetgeving te
onderwerpen aan een bijzondere meerderheid. 

Er werd een wetsontwerp ingediend dat het speciaal arrondissement
voor de zes faciliteitengemeenten of het ‘arrondissement en l’air’ afschafte
en de aanhechting van de randgemeenten bij het Nederlands taalgebied
bepleitte. Omdat de Franstaligen het ontwerp op zich zouden verwerpen
werd het ter stemming aangeboden als een element uit een veel ruimer
communautair pact. Dit had tot resultaat dat de zes voortaan inderdaad
onbetwistbaar deel zouden uitmaken van het Nederlandstalig grondge-
bied, zij het met behoud van het faciliteitenregime. 

Het was opmerkelijk dat er aan artikel 23 van de Grondwet – dat de
taalvrijheid garandeerde – niet werd geraakt, hoewel het nu impliciet in
tegenspraak was met het nieuwe artikel 3bis dat het bestaan van aparte
taalgebieden bevestigde. Het betrof zonder meer een tegemoetkoming aan
de Franstaligen, die vanaf dan systematisch naar dit artikel 23 verwezen
om het gebruik van het Frans in gemeente- en OCMW-raden te rechtvaar-
digen. Een andere toegeving bestond erin dat de ‘liberté du père de
famille’ opnieuw werd ingevoerd. Ook de begrenzing van Brussel werd
niet in de grondwet opgenomen. Dankzij deze compensaties waren de
Franstaligen bereid om de overheveling van de faciliteitengemeenten

9. F. Coppieters, Op.cit., p. 30.
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naar het Nederlands taalgebied, meer bepaald naar het arrondissement
Halle-Vilvoorde, te aanvaarden. 

Concreet betekent dit dat de wet van 23 december 1970 voor de Vlamin-
gen een vooruitgang was ten opzichte van Hertoginnedal: Vlaanderen
kreeg territoriaal de zes faciliteitengemeenten. Men kwam wel tegemoet
aan een aantal eisen van de Franstaligen. 
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– 3 –

Egmont-Stuyvenberg: 
een mislukte poging tot pacificatie

3.1. Inleiding

De grondwetsherziening van 1970 bracht een hernieuwde invulling van
het faciliteitenstelsel teweeg en bevat opnieuw geen duidelijk omschreven
begrippen. Na de verkiezingen van 1974 probeerde formateur Tindemans
een oplossing te zoeken voor de communautaire problemen door niet
alleen met de traditionele partijen te praten, maar door ook met de VU,
het RW en het FDF aan tafel te gaan zitten. Op het conclaaf van Steenok-
kerzeel, van 19 en 20 april 1974, werd over de gewestvorming en over
Brussel en de Rand gedebatteerd. De onderhandelingen mislukten, waar-
door Tindemans uiteindelijk een minderheidsregering van christen-demo-
craten en liberalen moest vormen. Enkele maanden later trad ook het RW
tot deze regering toe. In de zomer van 1977-1978 kwam de problematiek
van Brussel en de Rand opnieuw op de politieke agenda te staan. De resul-
taten van deze besprekingen vormden het zogeheten Egmont-Stuyven-
bergakkoord. 

Intussen bleef het verfransingsproces van de Rand voortduren. Op
bestuurlijk vlak kon dat vooral in de zes faciliteitengemeenten voor pro-
blemen zorgen. Sommige burgemeesters werden erop gewezen dat zij
onvoldoende Nederlands kenden. Aangezien de zes faciliteitengemeenten
zich sinds 1970 op Nederlandstalig grondgebied bevonden, was deze
situatie voor tal van Vlaamse bewindvoerders onaanvaardbaar. 

3.2. Politieke verhoudingen in de randgemeenten

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 zagen de politieke verhou-
dingen in de zes faciliteitengemeenten er aan het eind van de jaren zeven-
tig als volgt uit: 
• In Wezembeek-Oppem leidde burgemeester de Grunne (PSC) bij de

gemeenteraadsverkiezingen van 1976 een taalgemengde lijst1, en zetel-
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den er meer Nederlandstaligen dan Franstaligen in de gemeenteraad.
Dit nam niet weg dat er later klachten bij de Raad van State werden
neergelegd tegen de Nederlandsonkundigheid van de burgemeester. 

• Linkebeek evolueerde tot een FDF-bastion, waarbij de lijst van burge-
meester Thiéry, genaamd Union et Rénovation, in 1976 een relatieve
meerderheid behaalde. Ook Thiéry stond niet meteen bekend voor zijn
kennis van het Nederlands. 

• In Kraainem behaalde de FDF’er Maricq in 1976 de burgemeesters-
sjerp. Thiéry en Maricq concentreerden zich vooral op de plaatselijke
politiek, en lieten zich na hun benoeming maar zelden publiekelijk uit
over een vermeende uitbreiding van Brussel of van de faciliteiten. 

• Drogenbos werd sinds de jaren zestig bestuurd door Jean Calmeyn, die
met een gemengde lijst van Nederlandstaligen en Franstaligen over de
partijpolitieke grenzen heen, in de gemeenteraadsverkiezingen van
1976 de meerderheid behaalde. 

• In Wemmel beoefende de gematigde liberaal en perfect tweetalige Jos
Geurts het burgemeestersambt. Wemmel werd vaak als de meest
Vlaamse gemeente beschouwd. Noch in Wemmel noch in Drogenbos
kwam het FDF van de grond. 

• In Sint-Genesius-Rode ten slotte lagen de kaarten anders. Door haar
ligging werd deze gemeente aangezien voor een soort van corridor tus-
sen Brussel en Wallonië. De FDF’er Clerfayt behaalde er in 1976 met
zijn lijst Alliance pour Rhode tien zetels, één minder dan de lijst CVP
voor Rode van Céline Algoet-Van de Weyer, die burgemeester werd.
Clerfayt toonde er zich trouwens bij de latere Egmontonderhandelin-
gen een voorstander van om een aantal wijken van de gemeente naar
Brussel over te hevelen.2

3.3. Egmont

De wetenschap dat er eigenlijk nog geen definitieve regeling voor het faci-
liteitenstelsel voorhanden was, in combinatie met afwijkende politieke

1. Deze lijst, Wezembeek één in het Brussels Gewest - Union Wezembeek-Bruxelles, was net
als de Linkebeekse lijst Union et Rénovation uitgesproken Brusselsgezind, hoewel een
effectieve aanhechting van deze gemeenten bij de hoofdstad al sinds 1970 eigenlijk onre-
alistisch geworden was. Zie J. Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, p. 267. 

2. Eric Van De Casteele, De Egmont- en Stuyvenbergakoorden, 1977-1978, in het licht van
een bewogen decennium. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, VUB, ESP, Politieke
Wetenschappen, 1992, geen paginanummering, aan voetnoot 48. Zie ook: Eric Van De
Casteele, Van Hertoginnedal (1963) naar de Egmont- en Stuyvenbergakkoorden (1977-
1978). Zie: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 210-249.
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opvattingen in de gemeenten zelf, deed de overheid inzien dat er opnieuw
over Brussel en de Rand moest worden nagedacht. Het was in deze context
dat formateur Tindemans twee maanden na de val van de regering in
maart 1977 een bijeenkomst belegde in het Brusselse Egmontpaleis. Hier
probeerden de partijvoorzitters een nieuw communautair evenwicht tot
stand te brengen. Daarbij hield een wijziging aan het statuut van Brussel
automatisch een herziening in van het statuut van de randgemeenten.3
Juist als gevolg van de kwestie-Brussel bleven de besprekingen in het
Egmontpaleis aanslepen. Het FDF en de PSC vroegen onder meer een uit-
breiding van het hoofdstedelijk gebied met de zes faciliteitengemeenten.
De Vlaamse onderhandelaars konden een belangrijke grensaanpassing
van de gemeenten Wezembeek-Oppem en Wemmel, en kleinere wijzigin-
gen aan de overige vier nog wel aanvaarden, maar dat was voor hen het
maximum. 

Ongeveer tegelijkertijd had het gemeentebestuur van Sint-Genesius-
Rode een motie aan de formateur gezonden met de vraag het huidig sta-
tuut van de gemeente in de Vlaamse Gemeenschap integraal te behouden.
Uiteindelijk sloten de onderhandelaars na ware marathonberaadslagin-
gen een akkoord.4

Het Egmontpact van 24 mei 1977 effende de weg voor de regering Tin-
demans II, die bestond uit christen-democraten, socialisten, FDF en VU.
Een aantal Vlaamse opiniemakers zoals Manu Ruys en Piet van Brabant
had echter ernstige bedenkingen over de inhoud van het pact, dat ze als
een te grote toegeving aan de Franstaligen beschouwden. De Franstalige
pers daarentegen hield zich eerder op de achtergrond.5 De woorden van
VU-voorzitter Hugo Schiltz (‘De doorbraak van de federale gedachte’)
moesten opboksen tegen het verwijt dat dit akkoord de verfransing van de
Rand verder zou aanwakkeren. Schiltz repliceerde hierop dat de nieuwe
wetgevende en uitvoerende instellingen van Vlaanderen dit proces zou-
den tegengaan, en dat de bescherming van de Vlamingen in de Rand gega-
randeerd was.6 

3. Compromissen voor Brussel werden immers gekoppeld aan compromissen voor de
Rand. Die werd dan weer gekoppeld aan een structurele autonomie voor de gemeen-
schappen en de gewesten en aan een hervorming van de instellingen. Uit: Eric Van De
Casteele, Gemeenschapspact. In: Reginald De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 1248.

4. Marc Platel, De prinsen van Stuyvenberg. Historische beslissing of vergissing? Leuven,
Davidsfonds, 1979, pp.14-16. Zie ook: Jacques Brassine, La réforme de l’état: phase
immédiate et phase transitoire. Courrier hebdomadaire du CRISP, n˚857-858, 31 oktober
1979 & Jacques,Brassine, Les 99 jours de crise communautaire, du 18 decembre 1978 au
26 mars 1979. Courrier hebdomadaire du CRISP, 2 volumes, n˚847-850, 29 juni & 6 juli
1979.

5. Marc Platel, Op.cit., p. 69 & 89. 
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3.4. Stuyvenberg

Eind 1977 werden de besprekingen van Egmont voortgezet in het Stuy-
venbergkasteel, met de bedoeling de raaklijnen van Egmont in een uitvoe-
rige tekst te verduidelijken. De uiteindelijke tekst voorzag in de oprich-
ting van eigen gemeenschapsraden voor de Franse en Nederlandse
taalgemeenschappen. Deze raden hadden over culturele en persoonsge-
bonden materies beslissingsrecht. Daarnaast kregen Vlaanderen, Wallo-
nië en Brussel elk een eigen gewestraad en een uitvoerende deelregering.7
Ook de faciliteitenproblematiek werd opnieuw aangekaart. Het Egmont-
Stuyvenbergakkoord bepaalde dat Franstalige inwoners van de zes rand-
gemeenten het recht kregen om in Brussel hun stem uit te brengen. De
Franstaligen kregen op het vlak van cultuur en persoonsgebonden aange-
legenheden in hun gemeenten dezelfde rechten als de Nederlandstaligen
in Brussel. Met andere woorden, de aanpassing van het politiek statuut
van de Vlamingen in Brussel impliceerde een parallellisme met het poli-
tiek statuut van de Franstaligen in de zes. Dit hield in de praktijk geen
afremming in van het verfransingsproces in de faciliteitengemeenten.
Hiermee zou bovendien het territorialiteitsprincipe op de helling komen
te staan.8 De centrale overheid bleef de voogdij over de zes faciliteitenge-
meenten behouden, en men keurde de splitsing goed van het kiesarrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, waaraan de hoofdstad electoraal ont-
trokken werd.9 

De Raad van State bestempelde een aantal punten van het Egmont-
Stuyvenbergakkoord als ongrondwettelijk, en interne spanningen tussen
de coalitiepartners over de verdere invulling van het staatshervormings-
proces betekenden op 11 oktober 1978 het einde van de regering-Tinde-
mans II. De vervroegde verkiezingen van 17 december 1978 resulteerden
in een afstraffing van de VU. Door aangepast stemrecht te verlenen aan
de Franstalige randbewoners hield het akkoord immers een uitbreiding in
van het faciliteitenprincipe. Dit stuitte op verzet van de Vlaamse Bewe-
ging. Reeds in de zomer van 1977 werd het zogeheten ‘Anti-Egmontco-
mité’ opgericht op initiatief van het Davidsfonds, het Willemsfonds, de

6. Emilia Van Eynde, De communicatieve aspecten van drie culturele drukkingsgroepen in
het communautaire probleem – Het Egmontakkoord. Onuitgegeven licentiaatsverhande-
ling, VUB, LW, Communicatiewetenschappen, 1980, p. 28.

7. Els Witte, Politieke Geschiedenis, pp. 372-373.
8. Eric Van De Casteele in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 1248. Bur-

gemeester Maricq van Kraainem verklaarde zelfs dat zijn gemeente nu bij Brussel
hoorde, zonder dat zij er officieel bij aangehecht was. In: Maurits Van Haegendoren, Van
taalstrijd tot staatshervorming, Leuven, Davidsfonds, 1983, p. 219.

9. Tenzij anders vermeld is het voorgaande een samenvatting van Johan Dockx in: Els
Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 257-259.
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Vlaamse Volksbeweging en het IJzerbedevaartcomité. Het Anti-Egmont-
comité organiseerde in de maanden die volgden verscheidene acties en bij-
eenkomsten.10 

De Nederlandstaligen in de zes faciliteitengemeenten voerden dit ver-
zet eveneens. Een voorbeeld hiervan was de actiegroep ‘Wij houden van’,
die met de slogan ‘Wij houden van allen die het Vlaams karakter van onze
gemeente eerbiedigen’ de Franstaligen op ‘vriendelijke wijze’ probeerde te
overhalen het Nederlands te gebruiken.11 Het was dus geen echte verras-
sing dat de Volksunie voor deze knieval werd terechtgewezen. Kortom,
deze poging om vrede te sluiten tussen de beide gemeenschappen draaide
op een mislukking uit. Het statuut van Brussel en de plaats van de facili-
teitengemeenten in de Vlaamse en Waalse context, werden voorlopig nog
niet concreet ingevuld.12

10. Emilia Van Eynde, Op.cit., p. 32-33.
11. Guido Fonteyn, De zes faciliteitengemeenten. Brussel, Grammens, 1988, pp. 80-82.
12. Egmont had het bijvoorbeeld geen enkele keer over het statuut van de andere facilitei-

tengemeenten zoals Voeren. In: Maurits Van Haegendoren, Op.cit., p. 220.
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– 4 –

De Pacificatiewet 
van 9 augustus 1988

4.1. Inleiding

De staatshervorming van 1980 beantwoordde niet helemaal aan de noden.
De grondswetsherziening had immers een aantal rechtstreekse gevolgen:
de oprichting van een Waalse en Vlaamse Gewestraad met wetgevende
bevoegdheden, en de installatie van executieven voor de gemeenschappen
en gewesten. De regering-Martens III slaagde er niet in het kiesarrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen en het Brussels standpunt te
definiëren. Wilfried Martens hoopte echter naast de oprichting van de
gewestelijke deelregeringen een definitieve oplossing voor Brussel aan te
bieden. Terwijl de Vlaamse en Waalse executieven onttrokken werden
aan de nationale regering bleef de Brusselse executieve er echter een
onderdeel van.1 De positie van Brussel in een hervormd België bleef dus
voorlopig onduidelijk. Wat de Rand betrof beschouwde men de oprichting
van Franstalige gemeenschapsraden in de zes faciliteitengemeenten of de
invoering van het inscriptierecht voor Franstaligen in deze gemeenten
schijnbaar niet langer als een mogelijkheid.2 

Uiteindelijk komt er pas met de wet van 9 augustus 1988 een defini-
tieve oplossing uit de bus. De zogenaamde Pacificatiewet is cruciaal in de
politieke geschiedenis van België. De wet bevestigde niet alleen het bij-
zondere statuut van de faciliteitengemeenten, maar voerde een aantal
unieke bepalingen in voor deze gemeenten. Een van deze bepalingen was
het principe van het ‘onweerlegbaar vermoeden van taalkennis’. Deze en
andere uitzonderingsmaatregelen waren nodig om de bedreigde commu-
nautaire vrede opnieuw te kunnen vrijwaren. Ook de Pacificatiewet was
een compromis tussen de verschillende politieke families en had tot doel
overtredingen van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten, zowel in

1. Els Witte, Politieke Geschiedenis van België. Brussel, VUBPRESS, 1997, pp. 373-374.
2. Herman Todts, Van België naar Vlaanderen. Brussel, Uitgeverij Grammens, 1989,

pp. 121-122.
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de Rand als in Voeren als elders, een halt toe te roepen. Bovendien paste
de totstandkoming van deze wet in het breder kader van de staatshervor-
mingsronde van 1988. Een vroegtijdig afspringen van de onderhandelin-
gen zou de verdere gesprekken rond de staatshervorming op dat moment
belet hebben.3

De wet van 9 augustus 1988 werkte dankzij haar inhoud inderdaad
pacificerend. In de jaren tachtig kwamen de faciliteitengemeenten regel-
matig in de actualiteit – de steeds terugkerende discussies over de Voe-
rense burgemeester Happart illustreren dit. Het werd de wetgever duide-
lijk dat het faciliteitenstelsel aangepast moest worden. 

4.2. Het territorialiteitsprincipe als uitgangspunt

De Nederlandsonkundigheid van burgemeesters zoals Happart in Voeren
en OCMW-voorzitter Capart in Kraainem was een struikelblok. Conform
het territorialiteitsprincipe werd er zeker van de burgemeesters van
gemeenten op Nederlandstalig grondgebied verwacht dat ze de taal
beheersten. 

Het territorialiteitsbeginsel hield de administratieve, politieke en taal-
kundige homogeniteit van het territorium in. Dit beginsel was al aanwe-
zig in de eerste taalwetten van 1873, en was in de eerste plaats bedoeld
om te beletten dat Vlaamse inwijkelingen het Nederlands in Wallonië zou-
den verspreiden.4 Dit territorialiteitsprincipe werd consequent volgehou-
den bij de taalwetten en staatshervormingen in de twintigste eeuw.5 Aan
Vlaamse zijde betekende deze territoriale politieke scheiding de grootste
waarborg tegen dominantie van de ene groep ten opzichte van de andere.6
De wetten van 1932 verplichtten de besturen van de staat van de provin-
cies en van de gemeenten in het noorden van het land voor hun bestuurs-
opdracht het Nederlands te gebruiken. De verdere verwezenlijking van de
taaluniformiteit werd door de taalwetten van 1962 en 1963 bezegeld. Na
de staatshervorming van 1970 viel het territorialiteitsprincipe onder arti-
kel 3bis van de Grondwet.7 

3. Interview van J.Koppen met H.van Rompuy, maandag 26 juni 2000.
4. Een overzicht van de laatnegentiende-eeuwse taalwetgeving is terug te vinden in:

Harry Van Velthoven & Els Witte, Taal en politiek. De Belgische casus in een historisch
perspectief, Brussel, VUBPRESS, 1998, pp. 58 e.v.

5. P. Berckx, De toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten. In: Tijd-
schrift voor Bestuurswettenschappen en Publiekrecht, 1998, jg. 53, nr. 5, p. 341.

6. Woorden van P. Vermeulen, hoogleraar aan de VUB, op het colloquium Hervorming der
instellingen, van de Universitaire Instelling Antwerpen (gehouden op 10 januari 1976).
Samenvatting van het colloquium, Antwerpen, UIA, 1976, p. 75.
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Binnen dit kader beklemtoonde men vanuit Franstalige hoek het recht
van de individuele taalkeuze. Franstaligen hadden het recht om hun
eigen taal te spreken, ook buiten het Franse taalgebied, en dus ook in een
Vlaamse faciliteitengemeente. Met deze theorie wordt het personaliteits-
principe naar voren geschoven. Zo kunnen we ook verwijzen naar artikel
23 van de Grondwet, waarin staat dat ‘het gebruik van de in België
gesproken talen vrij is’.8 Franstaligen in de Vlaamse randgemeenten zijn
dan niet langer inwoners van het Nederlandse taalgebied, maar vormen
een ‘extraterritoriale culturele minderheid’. Bijgevolg zijn ze een aan-
hangsel van de Franse taalgemeenschap.9 

In die context kon het decreet van 26 juni 1984 van de Franse gemeen-
schapsraad begrepen worden. Dit decreet – kortweg het decreet-Lepaffe
genoemd – verzekerde ‘la protection de l’usage de la langue française’. Het
was gericht tegen de uitspraken van de Raad van State, want het
bepaalde dat alle Franstalige mandatarissen het recht hadden Frans te
spreken zowel buiten als in de vergaderingen, raden, colleges of organis-
men waarvan zij lid waren. Dit gold evenzeer voor Franstalige gemeente-
lijke mandatarissen van Vlaamse faciliteitengemeenten. De Vlaamse
Executieve stapte als reactie hierop naar het Arbitragehof. De jurist Jan
Velaers noemde dit decreet-Lepaffe ‘een hallucinant voorbeeld van schen-
ding van het beginsel der machten, (dat) zelfs niet door de meest fantasie-
rijke constitutionalist voor de geest kan gehaald worden’.10 Het Arbitrage-
hof vernietigde dan ook op 26 maart 1986 het decreet, omdat het enerzijds
de territoriale bevoegdheid van de Franse gemeenschapsraad overschreed
en anderzijds stelling nam tegen eerdere uitspraken van de Raad van
State.11 Tegelijkertijd gaf het Arbitragehof de Raad van State ongelijk in
haar interpretatie van artikel 3bis. Het Arbitragehof stelde uitdrukkelijk

7. Robert Senelle, De staatshervorming in België. Deel V. Brussel, Ministerie van Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1990, pp. 8-9. Zie
ook: Robert Senelle, Kronieken van de Vlaamse Staatsvorming, Tielt, Lannoo, 1999,
pp. 54-73 & 117-131.

8. Dit artikel hield ook in dat de wet het taalgebruik mocht regelen. Bijgevolg kon men
niet zeggen dat de taalvrijheid absoluut was. Kerngedachte van: Edgar van Cauwelaert,
Taalvrijheid?! Een kritische motivering van de taalwetgeving, Antwerpen, De Neder-
landsche Boekhandel, 1971, pp. 191-192. De auteur heeft het vooral over de negen-
tiende-eeuwse invulling van dit artikel. Soortgelijke argumenten kunnen ook wel voor
de recente periode worden aangehaald. 

9. P. Berckx in TBP, 1998, nr. 5, p. 341.
10. Jan Velaers, Het taalgebruik en de taalkennis van de gemeentelijke overheid in het

Nederlands taalgebied na het arrest van het Arbitragehof van 26 maart 1986. In: TBP,
1986, jg. 41, nr. 5, p. 344.

11. Jozef Roelants, Een jurisdictionele interpretatie van artikel 3 bis van de Grondwet. Een
case-study van het arrest-Happart van de Raad van State. Onuitgegeven licentiaatsver-
handeling, VUB, Rechtsgeleerdheid, bijzonder licentiaat staats- en bestuursrecht, 1988,
pp. 41-47.
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dat ‘uit dit artikel niet kan worden afgeleid dat het rechtstreeks, in se,
verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de talen of van een ver-
eiste van talenkennis ten aanzien van overheidsmandatarissen zou opleg-
gen’. Met andere woorden, er moet voorrang gegeven worden aan de taal
van het gebied, wat niet automatisch betekent dat men uitsluitend deze
taal moet gebruiken. De Raad van State hechtte dus te veel belang aan
artikel 3bis.12 Dit had tot gevolg dat de Raad van State besloot dat er
eigenlijk geen sanctie bestond tegen de niet-naleving van de verplichting
van taalkennis, tenzij deze taalkennis een effectieve verkiesbaarheids-
voorwaarde zou worden.13 

Het territorialiteitsprincipe liep dus als een rode draad door de facili-
teitenproblematiek. Alleen over de concrete invulling van dit principe lie-
pen de meningen nogal eens uiteen. 

4.3. De zaak-Happart maakt een strikte wetgeving 
noodzakelijk

José Happart werd op 1 januari 1983 als gemeenteraadslid van de Lim-
burgse faciliteitengemeente Voeren beëdigd en per Koninklijk Besluit van
4 februari met ingang van 31 december 1983 tot burgemeester benoemd.
In december 1983 richtten twee Voerense gemeenteraadsleden een ver-
zoekschrift aan de Raad van State om ‘het verval uit te spreken van de
heer Happart als raadslid en als burgemeester van Voeren,’ omdat ‘uit de
feiten blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Happart geen Neder-
lands kent, zodat hij zijn mandaat niet kan uitoefenen’. Intussen had ook
de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg op 19 januari 1984
Happart vervallen verklaard van zijn ambt van gemeenteraadslid en indi-
rect ook van burgemeester, maar dit besluit werd later door de Raad van
State opgeschort.14 Op 30 september 1986 verklaarde de Raad van State
– naar aanleiding van het verzoekschrift van beide gemeenteraadsleden –
Happart toch vervallen van zijn mandaat. De Raad van State argumen-
teerde dat de benoemende overheid op 4 februari 1983 wist dat Happart
onvoldoende Nederlands kende, maar dat zij had nagelaten er zich van te
vergewissen of die taalkennis toch zou bestaan op de dag van de feitelijke
benoeming, namelijk 31 december.15 

12. Arbitragehof arrest nr. 13 van 26 maart 1986. In: Belgisch Staatsblad, 17 april 1986,
p. 51.119.

13. Jozef Roelants, Op.cit., pp. 86-87.
14. Jozef Roelants, Op.cit., p. 64.

BrusselseThemas9.book  Page 58  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



De Pacificatiewet van 9 augustus 1988

59

Als belangrijk argument werd door de Raad van State artikel 3bis van
de Grondwet16 aangehaald, waarin staat dat België uit vier taalgebieden
bestaat. Voeren behoort tot het Nederlands taalgebied, bijgevolg moeten
plaatselijke mandatarissen deze taal kennen. Immers, ‘de grondwetgever
heeft in artikel 3bis geen etnografische vaststellingen willen doen maar
een rechtsbegrip willen instellen’.17 Dit doet echter geen afbreuk aan de
individuele taalvrijheid, die eveneens door de Grondwet gegarandeerd
wordt. Het opleggen van taalkennis aan verkozen politieke mandataris-
sen ging volgens de Raad van State echter in tegen de democratie, en was
strijdig met tal van internationale verdragen. Toch bleef men van manda-
tarissen in het Nederlands taalgebied verwachten dat ze Nederlands ken-
den.18 

Het was niet de eerste keer dat de Raad van State een dergelijke uit-
spraak deed. Al in 1973 luidde het dat het ‘onbetwistbaar is dat een bur-
gemeester die een mededeling doet aan het publiek, optreedt als ambte-
naar van de burgerlijke stand, een vergunning verleent, of in betrekking
treedt met een particulier dat in beginsel moet doen in de taal van het een-
talig gebied waarin zijn gemeente gelegen is, wat meebrengt dat hij de
taalkennis moet hebben, ook al is dat nergens uitdrukkelijk voorgeschre-
ven’. Als men het gebruik van twee talen toestaat, kunnen er geen sanc-
ties meer getroffen worden.19 Ondanks de schorsing bleef Happart in de
burgemeesterszetel zitten. Kortom, de zaak-Happart werd in de tweede
helft van de jaren tachtig een soort van katalysator voor de faciliteitenpro-
blematiek tout court.

15. N.N. Verzameling van Arresten van de Raad van State, Afdeling Administratie, Jaargang
1986, deel 2, Kortrijk-Heule, UGA, 1993, arrest nr. 26.943.

16. Dit werd na Sint-Michiels artikel 4.
17. N.N. Verzameling van Arresten van de Raad van State, Afdeling Administratie. Jaargang

1986, deel 2, Kortrijk-Heule, UGA, 1993, arrest nr. 26.944. Anders gezegd: ‘Het principe
houdt de geografische indeling van België in en het algemene principe van “streektaal is
bestuurstaal” zoals het van kracht is sinds de wetten op het taalgebruik in bestuurs-
zaken zijn gecoördineerd door het KB van 18 juli 1966. Het territorialiteitsprincipe is
een juridisch concept en niet een etnografische vaststelling van een reële situatie die
zou bestaan in de verschillende taalgebieden die België rijk is. Het is de juridische
erkenning van een collectieve en situeerbare realiteit. Het is de creatie van een principe
hetwelke steunt op het juridisch opgelegd gebruik van een taal in een bepaald (taal-)
gebied.” in: N.N. Onderzoeksproject vernederlandsing van het straatbeeld in opdracht
van de Provincie Vlaams-Brabant, syllabus, 1998, p. 20. 

18. Jan Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar advie-
zen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof,
Antwerpen, Maklu, 1999, p. 46.
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4.4. Happart-toestanden in de randgemeenten?

Vertrekkende vanuit het territorialiteitsprincipe en de problemen rond
Happart had de wetgever zichzelf de opdracht gegeven een evenwichtige
oplossing te zoeken voor deze situatie. Een eerdere poging tot compromis-
vorming – het Egmont-Stuyvenbergakkoord – was mislukt. Ten tijde van
dit akkoord was er van José Happart echter nog geen sprake. Bovendien
zorgde niet alleen de zaak-Happart voor druk op de ketel, ook in de rand-
gemeenten vonden er op hetzelfde moment vergelijkbare incidenten
plaats. De gemeenteraadsverkiezingen van 1982 bevestigden grotendeels
de politieke verhoudingen van de vorige legislatuur. De lijsten van de bur-
gemeesters Geurts, Algoet en Thiéry konden hun positie consolideren. In
Sint-Genesius-Rode trok de CVP van Algoet, die in 1976 een relatieve
meerderheid had behaald, met een gemeenschappelijke kandidatenlijst
van SP en PVV naar de verkiezingen. Dit gebeurde onder de naam Lijst
Burgemeester Eenheid. Céline Algoet-Van de Weyer was de echtgenote
van Rodenaar Georges Algoet, oud-kabinetschef van Paul Vanden Boey-
nants, en kon rekenen op een grote populariteit bij de Nederlandstalige
bevolking.20 In zetels uitgedrukt behaalde de lijst een krappe meerder-
heid. In Linkebeek werd Union et Rénovation omgedoopt in Lijst van bur-
gemeester Thiéry, wat niet wegnam dat er iets veranderde aan de FDF-
inkleuring van deze lijst. Ook in Kraainem werd de FDF-lijst veranderd in
de Lijst van burgemeester Maricq. De Vlaamse gemeenschappelijke kan-
didatenlijst Kraainem Samen ging erop achteruit. In Wezembeek-Oppem
viel de WEB-UWB-lijst uiteen in het FDF, de Union Démocratique des Fran-
cophones, en de nieuwe lijst van de burgemeester, die onder de benaming
Gemeentelijke Eendracht - Entente communale het merendeel van de
stemmen wist te halen. In Drogenbos ten slotte bleef alles bij het oude.21 

19. Jozef Roelants, Op.cit., p. 79. Het gaat hier om twee arresten die de Raad van State uit-
sprak op 17 augustus 1973 en 20 maart 1979 respectievelijk in de zaken Germis (Beer-
sel) en Carlier (Wezembeek-Oppem). Er zijn nog een aantal voorbeelden van arresten
van de Raad van State als antwoord op verzoekschriften van Nederlands- of Franstalige
gemeenteraadsleden van faciliteitengemeenten: Deffense (1976, Strombeek-Bever), Ver-
heyden en Bautmans (1982, Kraainem), gemeentebestuur Rode (1983) en Walraet
(1983, Wezembeek-Oppem). Al deze arresten lagen in dezelfde lijn. Eerst bevestigde de
Raad van State dat de eedaflegging in het Nederlands moest gebeuren (Germis), ook in
de faciliteitengemeenten (Carlier, Verheyden, Bautmans). Alleen het gebruik van het
Nederlands zou rechtsgeldigheid hebben tijdens de gemeenteraadszittingen (Rode). In
het arrest-Walraet werd bovendien de kennis van het Nederlands voor OCMW-raadsle-
den in faciliteitengemeenten een noodzaak genoemd. In: Guido Fonteyn, De zes facilitei-
tengemeenten, Brussel, Uitgeverij Grammens, 1984, pp. 82-83.

20. Gesprek tussen J. Koppen en U. De Becker, vrijdag 26 mei 2000.
21. J. Dockx in: Els Witte (red.), Op.cit., pp. 268-270.
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Burgemeester Roger Thiéry van Linkebeek werd door vier gemeente-
raadsleden in februari 1983 bij de Raad van State aangeklaagd voor
Nederlandsonkundigheid. De afgelopen zes jaar zou Thiery de zittingen
van de gemeenteraad systematisch in het Frans voorgezeten hebben, en
de aanklagers verklaarden dat de burgemeester tussenkomsten in het
Nederlands niet begreep. Eenzelfde argument dook op bij een soortgelijke
klacht bij de Raad van State, die tegen Baudouin de Hemricourt de
Grunne, burgemeester van Wezembeek-Oppem, gericht was. Telkens
wees de Vierde Kamer van de Raad van State op artikel 3bis van de
Grondwet. Wie de taal van het taalgebied niet kent, kan geen lid worden
van de gemeenteraad, laat staan burgemeester zijn. De Raad van State
moest echter zelf toegeven dat deze stelling helemaal niet zo eenvoudig
was, want ‘het komt aan de nationale wetgever toe te beslissen of aan die
vereiste (het kennen van het Nederlands in het Nederlands taalgebied) de
juridische vorm gegeven zal worden van een verkiesbaarheidsvoorwaarde
in de echte zin van het woord’. Bijgevolg kon de Raad zich niet uitspreken
over de schorsing van de benoeming van beide burgemeesters. Anders
gezegd: ‘Geen enkele wetsbepaling heeft het taalkennisvereiste voor de
gemeenteraadsleden tot de grondwettelijk hooggeplaatste waarde van een
verkiesbaarheidsvoorwaarde verheven.’22 Door deze lacune in de wetge-
ving moest de Raad deze verzoekschriften verwerpen.23

Aan het einde van de jaren tachtig zat men eveneens verveeld met de
Nederlandsonkundige Capart, voorzitter van het OCMW van Kraainem.
Ook uit de andere faciliteitengemeenten kwamen er klachten van Neder-
landstalige inwoners. Voorgaande voorbeelden maken duidelijk dat er
nood was aan een strikte wetgeving, om Nederlandsonkundige gemeente-
lijke mandatarissen te voorkomen. Dat de zaak-Happart in 1987 uiteinde-
lijk mee verantwoordelijk was voor een regeringscrisis illustreert hoe
groot die nood was.24 Er moest bijgevolg dringend gezocht worden naar
een uitweg uit deze impasse.

22. N.N. Verzameling van Arresten van de Raad van State, Afdeling Administratie, Jaargang
1986, deel 2, Kortrijk-Heule, UGA, 1993, arresten nrs. 26.941, 26.942 en inleiding tot de
arresten nrs. 26.944 en 26.945.

23. Jozef Roelants, Op.cit., p. 65.
24. Het was trouwens niet de eerste keer dat de nationale overheid moeilijkheden had met

Voeren. Vanaf de jaren zestig streefde de Voerense partij Retour à Liège naar het loskop-
pelen van de zes Voerense dorpen van de provincie Limburg. In september 1971 strui-
kelde de regering van Gaston Eyskens. De wallingant Fernand Dehousse werd minister
voor Gemeenschapsbetrekkingen, en stelde in die functie voor om de Voerstreek een
nationaal statuut toe te kennen. Hierdoor kwamen de Vlaamse en Waalse belangen
frontaal tegenover elkaar te staan. Na de verkiezingen vormde Eyskens een rooms-rode
coalitie maar eind november 1972 kwam ook die ten val. In: Guido Fonteyn, Voeren, een
heel Happart verhaal, Antwerpen, Soethoudt, 1983, p. 53.
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4.5. Overgang van Martens VI naar Martens VII

4.5.1. Voorlopige godsvrede

Nadat de Raad van State in het najaar van 1986 de benoeming van José
Happart vernietigd had, raakte de regering verdeeld over de maatregelen
die ze tegen Happart zou kunnen nemen. In oktober 1986 besloten de coa-
litiepartners in deze kwestie een voorlopige godsvrede te handhaven.
Maar deze periode van godsvrede zou verstrijken op 26 januari 1987. Die
dag zou de provinciegouverneur van Limburg beslissen om de herverkie-
zing van Happart tot eerste schepen te schorsen of te vernietigen. In de
dagen die daaraan voorafgingen kwam de regering toch tot een consensus:
Happart zou ‘politiek uitgekleed’ worden en er zou een wetsvoorstel wor-
den ingediend over de taalkennis van burgemeesters in de faciliteitenge-
meenten. In dit wetsontwerp zou staan dat in hoofde van die burgemees-
ters een ‘vermoeden van de kennis van de beide talen’ van hun gemeente
bestaat. In geval van twijfel zou die kennis bewezen moeten worden.25

Deze regeling werd op 22 januari echter door de CVP-Kamerfractie ver-
worpen. Het wetsontwerp zou voor de fractie evenveel waarborgen moeten
bieden als het decreet-Suykerbuyk-Coveliers van 23 december 1986, dat
bepaalde dat kandidaat-burgemeesters van de gemeenten in het Vlaamse
Gewest moesten worden voorgedragen door de Vlaamse regering op grond
van voorstellen die haar door de gemeenteverkozenen werden voorge-
legd.26 

Intussen had de provinciegouverneur van Limburg een tweede keer de
verkiezing van Happart geschorst, en had de zevende (Nederlandstalige)
Kamer van de Raad van State de benoeming van Kraainems OCMW-voor-
zitter René Capart vernietigd voor zijn Nederlandsonkundigheid.27 Tege-

25. Overzicht van het Belgisch politiek gebeuren in 1987. In: Res Publica, Politiek Jaarboek
1987, 1988, bundel XXX, nrs. 2-3, pp. 145-146.

26. Dit decreet werd echter op 17 juni 1987 door het Arbitragehof vernietigd.
27. Dit nam niet weg dat Capart op 24 maart 1988 andermaal tot OCMW-voorzitter van

Kraainem benoemd werd. Maar de provinciegouverneur vernietigde deze benoeming op
27 april 1988. Dit hield echter niet onmiddellijk de verwijdering van Capart in. Nog in
augustus 1988 protesteerde het provinciebestuur tegen het feit dat hij nog steeds de
OCMW-vergaderingen in Kraainem voorzat. In: Notulenboek van het schepencollege. Pro-
vincie Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde, gemeente Kraainem. Proces-verbaal
van de zitting van het schepencollege gehouden op dinsdag 3 mei 1988, punt 22 & zit-
ting van dinsdag 23 augustus 1988, punt 7. Op 15 oktober 1988 – dit was ná de gemeen-
teraadsverkiezingen – verkoos de OCMW-raad Capart opnieuw tot voorzitter. Deze
beslissing werd echter vrij snel door het provinciebestuur vernietigd. In: Notulenboek
schepencollege Kraainem, zittting van dinsdag 22 november 1988. Dit was de laatste
keer dat de naam Capart opdook in de notulen. 
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lijkertijd werd de verkiezing van drie plaatsvervangende leden van de
OCMW-raad van Wezembeek-Oppem om dezelfde reden vernietigd. Boven-
dien deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 2 maart 1987
een uitspraak in de zaak-Clerfayt.28 Volgens dit arrest was de verplichting
voor mandatarissen om de taal van hun taalgebied te kennen en te spre-
ken niet strijdig met het beginsel van het algemeen stemrecht van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Deze
gebeurtenissen vergemakkelijkten de positie van de regering allerminst,
die hoe langer hoe meer onder druk kwam te staan. 

4.5.2. Compromis

Op maandag 4 mei meldde De Standaard dat de ministers Gol en
Dehaene tijdens het weekend een ontwerpakkoord hadden uitgewerkt,
maar het kabinet van Dehaene ontkende dit bericht. Twee dagen later
vernietigde het Limburgse provinciebestuur de beslissing van de Voe-
rense gemeenteraad van 20 maart om Happart alsnog tot eerste schepen
te verkiezen, en werd er een schriftelijke waarschuwing naar Voeren ver-
stuurd. Dit bericht ontstemde de Franstalige coalitiepartners PSC en PRL.
Op 13 mei kondigde premier Martens in de Kamer aan dat er ‘binnen de
kortst mogelijke termijn een wetgevend initiatief (zou worden) uitgewerkt
met een grondige oplossing voor de politieke mandatarissen in de gemeen-
ten met een bijzonder taalstatuut’. Het overleg over dit wetsontwerp
begon op 22 mei, maar de besprekingen raakten al snel in een impasse.
Uiteindelijk kondigde de regering een KB aan, ‘om een einde te maken aan
de juridische onzekerheid ontstaan door de opeenvolgende vernietigingen
en herverkiezingen in een zelfde funktie’. Dit KB hield in dat een burge-
meester van wie de benoeming vernietigd is door de Raad van State, in
geen geval zijn taken opnieuw kan opnemen vóór de volgende gemeente-
raadsverkiezingen. Het KB zou maar van kracht zijn tot 1 januari 1989, of
totdat het in een wettekst zou zijn gegoten. Protest van zowel oppositie als
coalitie bracht de regering ertoe dit ontwerp aan te passen; er werd
gevraagd aan de parlementsfracties van de meerderheid uiterlijk vóór

28. De FDF-parlementsleden Georges Clerfayt en Lucienne Mathieu-Mohin dienden op 5
februari 1981 klacht in bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens omdat
de Belgische staat hun rechten als Franstaligen geschonden zou hebben. Enkele jaren
later bevestigde Clerfayt deze stelling. Volgens hem behandelden de Vlamingen de
Franstaligen als vreemdelingen. Dit was te verklaren door een xenofobe ingesteldheid.
Dit verklaarde eveneens de Vlaamse drang tot ‘assimilatie’ (sic) van de Rand. In: Geor-
ges Clerfayt, La fraude à la fraude. L’avenir des francophones à Bruxelles, Brussel, Le
Cri, 1988, p. 161.
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1 maart 1988 een gezamenlijk wetsvoorstel in te dienen met het oog op
pacificatie in de faciliteitengemeenten.

Een voorlopig compromis werd echter op 15 juni 1987 door de Ver-
enigde (zowel Nederlands- als Franstalige) Kamers van de Raad van State
verworpen. Dit voorontwerp was een belangrijke impliciete wijziging van
de taalwetgeving in bestuurszaken, en de Raad vroeg zich af of dit wel ver-
enigbaar was met de Grondwet. Na de zomer werd de vraag naar een defi-
nitieve regeling steeds luider. CVP-fractieleider Luc Van den Brande ver-
woordde het als volgt: ‘We hebben in deze zaak veel geduld gehad. Wij zijn
aan het einde van de bobijn. De zaak moet nu haar beslag krijgen in de
regering. als men daar geen consensus kan bereiken over een voorstel van
de premier, moeten diegenen die het niet eens zijn de conclusies trekken.’
Martens kondigde op 7 oktober in de Kamercommissie voor Binnenlandse
Zaken een nieuw initiatief aan voor Voeren, nadat Happart voor de zoveel-
ste keer een advies van de Raad van State verworpen had.29 

4.5.3. Het principe van het onweerlegbaar vermoeden van 
taalkennis

De regering, die ook door andere socio-economische problemen onder
zware druk stond, deed een laatste poging om deze communautaire kwes-
tie af te wenden. Op 14 oktober 1987 kwam de regering samen op het
Stuyvenbergkasteel, waar de ministers Dehaene en Gol een wetsvoorstel
presenteerden. Dit wetsvoorstel bestond echter niet uit een strikte regle-
mentering, maar het woog een aantal mogelijkheden tegen elkaar af om
tot een consensus te komen. Toch bood dit consensusmodel geen duidelijke
omschrijving van het taalkennisprincipe. Daarom werd het beginsel van
het onweerlegbaar vermoeden gebruikt. Als gemeenteraadsleden in een
Vlaamse faciliteitengemeente verkozen werden, betekende dit dat er een
onweerlegbaar vermoeden bestond dat zij Nederlands kenden. Dit ver-
moeden zou dan niet meer weerlegd kunnen worden, ook niet door een
taalexamen. Voor schepenen en burgemeesters gold dezelfde stelling; door
hun verkiezing tot gemeenteraadslid, gevolgd door de benoeming tot res-
pectievelijk schepen of burgemeester, bestond het vermoeden dat zij de
streektaal beheersten. Als de schepenen of burgemeesters gedurende drie
jaar ononderbroken hun ambt hadden uitgeoefend, werd het vermoeden
eveneens onweerlegbaar. In alle andere gevallen kon het vermoeden van

29. Het voorgaande is een samenvatting van het verslag van het Overzicht van het Belgisch
politiek gebeuren in 1987 in Res Publica, Politiek Jaarboek 1987, pp. 148-161 & 173.
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taalkennis van nieuwe schepenen en burgemeesters weerlegd worden op
verzoek van een gemeenteraadslid. 

Daarnaast impliceerde het begrip onweerlegbaar vermoeden van taal-
kennis een nuancering die men met de term ‘taalverplichting’ niet kon
bereiken. We kunnen in deze context verwijzen naar het wetsontwerp
‘betreffende de taalkennis vereist in het Nederlands of Frans taalgebied
voor de uitoefening van bepaalde politieke mandaten in ondergeschikte
besturen’ uit 1982-1983. Dit ontwerp, kortweg het ontwerp-Galle, werd
door de Raad van State discriminerend bevonden. Het hield slechts een
regeling in voor een beperkt aantal gemeenten, waar een min of meer aan-
zienlijk gedeelte van de bevolking de taal van het gebied niet spreekt. Het
ontwerp verplichtte mandatarissen de streektaal te kennen.30 Dit was niet
alleen strijdig met de Grondwet, maar ook met het Internationaal Verdrag
voor burgerrechten en politieke rechten en met het Europees Verdrag ter
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden31.
Met een meer omfloerste omschrijving zoals onweerlegbaar vermoeden van
taalkennis kon men dit debat ontwijken. Het was de bedoeling dit toe te
passen op de toenmalige politieke situatie in de faciliteitengemeenten. Dit
principe van het onweerlegbaar vermoeden was niet nieuw. De term werd
reeds gebruikt in artikel 71, tweede lid van de Gemeentekieswet. Van een
gemeenteraadslid dat tot schepen benoemd was, werd verwacht dat hij dit
ambt niet zou cumuleren. Bijvoorbeeld: een gemeenteraadslid zou zijn
benoeming tot schepen niet mogen gebruiken om zijn persoonlijke belan-
gen te verdedigen. Mocht deze persoon de voorkeur geven aan het
uitoefenen van zijn beroep of functie, dan zou hij afstand moeten doen van
een mogelijke benoeming tot schepen. Bij deze benoeming zou er dus een
onweerlegbaar vermoeden bestaan dat de nieuwe schepen geen onverenig-
bare functie zou uitoefenen. Een variant op dit principe werd dus voor-
opgesteld voor het vermoeden van taalkennis. 

4.5.4. Val van de regering

Om een herhaling van de zaak-Happart te vermijden, stelden Dehaene en
Gol voor om de herbenoeming van burgemeesters, van wie de oorspron-
kelijke benoeming door de Raad van State vernietigd werd, onmogelijk
te maken.32 Een gelijksoortige regeling werd voorgesteld voor de OCMW-
raadsleden en –voorzitter. Van ieder lid van de raad van het Openbaar

30. J. Dujardin e.a. (red.), Praktisch handboek voor gemeenterecht, Brugge, Die Keure, 1988
(uitgave maart-april, dus voor verandering van de Gemeentekieswet), pp. 46-47.

31. Jan Velaers, Op.cit., p. 48.
32. Johan Dockx in: Els Witte (red.), Op.cit., pp. 259-260.
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Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verwacht men dat hij of zij actief
meewerkt aan het onderzoek en de bespreking van alle aanvragen voor
maatschappelijke hulp- of dienstverlening en aan alle andere taken van
het OCMW. Deze mandatarissen zijn, net zoals het OCMW zelf, aan de
bestuurstaalwetten onderworpen. Hieruit volgt dat ieder raadslid in zijn
schriftelijke en mondelinge contacten verplicht is de taal van het taalge-
bied te gebruiken.33 

Dit compromisvoorstel vond niet bij alle regeringspartijen evenveel
steun. Ondanks het feit dat de PSC nauw betrokken was bij de uitwerking
van het voorontwerp Dehaene-Gol, haakte de partij op het laatste moment
af. Volgens Dehaene was het Happart die druk uitoefende op toenmalig
PSC-voorzitter Gerard Deprez, met als gevolg dat de gesprekken spaak
liepen. Dit was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen34 en
kort daarop bood premier Martens het ontslag aan van zijn regering.35

Officieel heette het dat de zaak-Happart de rechtstreekse aanleiding was
van de regeringscrisis. Volgens voormalig ACV-voorzitter Jef Houthuys
was deze affaire voor de PSC slechts een legitimatie om Martens VI ten val
te brengen, om zo de liberale coalitiepartners buitenspel te zetten.36 Wat
er ook van zij, de regeringscrisis maakte duidelijk dat er voor de facilitei-
tenproblematiek in het algemeen en voor Voeren in het bijzonder drin-
gend een oplossing gezocht moest worden.

Na de verkiezingen van 13 december was de CVP de grote verliezer, ter-
wijl de PS als winnaar naar voren trad. De regeringsformatie zou hoe dan
ook geen gemakkelijke opdracht worden. De informatieopdracht van de
PS’er Guy Spitaels kon op tegenstand rekenen van de CVP, die bij monde
van voorzitter Frank Swaelen liet weten dat ‘de oplossing niets anders
kan zijn dan een wettelijke regeling voor de taalkennis van de mandata-
rissen in gemeenten met een bijzonder taalstatuut’.37 Manu Ruys ver-
woordde het als volgt: ‘Kan de CVP instemmen met de voorwaarden die de
PS aan regerinsdeelneming bindt? Moet zij buigen voor een establishment
dat nooit oog heeft gehad voor de Vlaamse belangen en verlangens?’38

33. Res Publica, Politiek Jaarboek 1987, pp. 147-148.
34. De impact van allerhande sociaal-ecomische problemen mogen we hier niet vergeten. De

zaak-Happart mag zeker niet als de enige factor beschouwd worden die de val van de
regering veroorzaakte. In: Els Witte, Politieke Geschiedenis, pp. 375-376.

35. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
36. Hugo De Ridder, Jean-Luc Dehaene mét commentaar… Tielt, Lannoo, 1996, p. 109. In

die context had Houthuys het over ‘de pretentie van da joenk’, waarmee hij minister van
Begroting Guy Verhofstadt bedoelde.

37. Hugo De Ridder, Sire, geef me honderd dagen, Leuven, Davidsfonds, 1989, p. 163.
38. De Standaard, 20 januari 1988.
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4.5.5. Communautair pact

Na Spitaels werd Dehaene informateur en vervolgens formateur. Tijdens
de daaropvolgende periode van honderd dagen probeerde de formateur
een communautair pact af te sluiten voor hij tot de daadwerkelijke samen-
stelling van de nieuwe regering kon overgegaan.39 Tijdens deze honderd
dagen werd een ingrijpende staatshervorming in drie fasen besproken,
waarbij ongeveer 16 miljard euro van de staatsinkomsten naar de
gemeenschappen en de gewesten zou worden overgeheveld, het onderwijs
zou worden gecommunautariseerd, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een rechtstreeks verkozen parlement zou krijgen en er klaarheid zou moe-
ten komen in de politieke situatie van de taalgemengde gemeenten.40 

Tijdens deze onderhandelingen stelde Spitaels voor om alle gemeente-
lijke mandatarissen vrij te laten in hun taalgebruik (Stuyvenbergonder-
handelingen van 22 maart 1988). Op die manier konden alle Franstalige
burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters van faciliteitengemeen-
ten hun ambt rustig in hun eigen taal verder uitoefenen. Dit voorstel werd
door de onderhandelingspartners van de CVP van tafel geveegd, omdat
het radicaal inging tegen het principe dat faciliteiten alleen maar golden
voor de bestuurden en niet voor de bestuurders. Een tweede voorstel hield
de aanstelling van adjunct-burgemeesters in. Deze mandatarissen zouden
in dienst treden in gemeenten waar men aan de taalkennis van de eigen-
lijke burgemeester twijfelde. Maar ook dit voorstel kon op weinig begrip
rekenen. Vervolgens presenteerde Gérard Deprez een eigen suggestie.
Zijn ‘achtpuntenprogramma’ omvatte onder meer het grondwettelijk vast-
leggen van het faciliteitenstelsel en het oprichten van een specifieke pro-
vincie waarin deze gemeenten verenigd werden. Daarnaast moesten de
mandatarissen de streektaal kennen en eerbiedigen.41 

Dankzij deze voorstellen kon men tot een compromis komen: als het
faciliteitenstelsel grondwettelijk zou worden vastgelegd, kon Vlaanderen
de voogdij over de zes randgemeenten uitoefenen, en was er de garantie
dat de taalgrens niet meer gewijzigd zou worden. Deze garantie betekende
dat er een wederzijdse erkenning bestond, dat Brussel-hoofdstad beperkt
zou blijven tot negentien gemeenten en dat de zes randgemeenten inte-
graal deel uitmaakten van Vlaanderen. Op 18 april 1988 publiceerde De
Standaard ‘uit goede bron’ een plan, bestaande uit zes punten, waarin
deze stellingen bekendgemaakt werden. Daarin kondigde De Standaard
ook aan dat de provincie Brabant in drieën gesplitst zou worden42, dat het

39. Tijdens deze lange periode van het ontslag van Martens VI tot de installatie van de
nieuwe regering werd er een overgangsregering-Martens VII gevormd. 

40. Hugo De Ridder, Jean-Luc Dehaene, p. 110.
41. Samenvatting van Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 261-265.
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principe van het onweerlegbaar vermoeden zou worden ingesteld, en dat
Franstaligen uit Voeren bij parlements- en Europese verkiezingen het
recht hadden om in het arrondissement Verviers te gaan stemmen; voor
de Nederlandstaligen in Komen gold dit recht in het arrondissement
Ieper.43 Vier dagen later kwam Dehaene voor de dag met een eigen acht-
puntenplan, waarin stond dat de taalgrens en de taalwet niet gewijzigd
zouden worden, en dat men het faciliteitenstelsel voortaan alleen nog kon
veranderen mits daar een bijzondere meerderheid voor bestond. Verder
haalde Dehaene opnieuw het principe aan van het onweerlegbaar vermoe-
den.44 

4.5.6. Voorakkoord

Aan de onderhandelingstafel was echter nog lang niet iedereen het met
elkaar eens. Niet zozeer de zes randgemeenten, maar wel Voeren bleef het
onderwerp van discussie. Dit had in grote mate te maken met de persoon
van Happart binnen de PS, die op electoraal vlak van grote waarde was
voor de partij. Eind april 1988 besloot de PS dan toch een voorakkoord te
aanvaarden waarbij Komen en Voeren onder de voogdij van de minister
van Binnenlandse Zaken geplaatst werden. Spitaels had intussen beslist
zijn zetel aan de onderhandelingstafel over te laten aan Philippe Mou-
reaux, wat enigszins een signaal was dat de belangen van de regerings-
vorming primeerden boven de belangen van Happart.45

Het voorakkoord omvatte ook de bepaling dat de schepenen van
Komen, Voeren en de zes faciliteitengemeenten rechtstreeks door de
gemeentekiezers gekozen zouden worden; de burgemeester bleef echter
door de koning benoemd, na goedkeuring door de gemeenteraad. Het sche-
pencollege zou op die manier proportioneel worden samengesteld volgens
de verkiezingsuitslagen van de verschillende lijsten. OCMW-voorzitters
zouden benoemd worden door het uitvoerend orgaan van de gemeenschap
waartoe ze behoorden. Het principe van het onweerlegbaar vermoeden
kwam dus wettelijk vast te liggen. Binnen de zestig dagen na ontvangst
van de vraag kon de Raad van State dit vermoeden voor burgemeesters en

42. De opdeling van Brabant in drie nieuwe provincies, namelijk Vlaams-Brabant, Waals-
Brabant en Brussel, was geen nieuw idee. Dit werd reeds in de jaren zeventig besproken
als een mogelijke optie bij een volgende staatshervorming. In: Colloquium hervorming
der instellingen, 1976, p. 39.

43. Jacques Brassinne & Xavier Mabille, La crise gouvernementale, décembre 1987-mai
1988, Brussel, CRISP, Courrier hebdomadaire 1988, nrs. 1198-1199, pp. 15-16.

44. Mark Deweerdt, Overzicht van het Belgisch politiek gebeuren in 1988. In: Res Publica,
Politiek Jaarboek 1988, 1989, bundel XXXI, nr. 3, pp. 245-246.

45. Jacques Brassinne & Xavier Mabille, La crise gouvernementale, pp. 17-19.
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OCMW-voorzitters echter weerleggen. Bij het weerleggen van het vermoe-
den door de Raad van State zou de benoeming geannuleerd worden.
Daarna konden deze personen zich bij de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen niet opnieuw kandidaat stellen. Als de burgemeester of de OCMW-
voorzitter sinds 1 januari 1983 ononderbroken zijn ambt had uitgeoefend,
betekende dit automatisch dat er aan zijn taalkennis niet getwijfeld
mocht worden. Zo bleven de burgemeesters Thiery van Linkebeek en de
Grunne van Wezembeek-Oppem buiten schot, maar Happart niet.46 Ten
slotte bepaalde het voorakkoord dat de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht de naleving van de taalwetten zou controleren. Op basis van haar
rapport zou de nationale overheid al dan niet beslissen om in te grijpen.47

Het uiteindelijke regeerakkoord was een van de meest complexe in zijn
soort. 

Ondanks deze overeenstemming om de problemen met de faciliteiten-
gemeenten wettelijk te regelen, bleef de hele affaire gevoelig liggen. Dis-
sidenten onder de christen- en sociaal-democraten lieten hun stem vooral
horen op de partijcongressen die onmiddellijk aan de regeringsvorming
voorafgingen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting op het een-meifeest in
Luik. Maar eens de meerderheid van de partijleden zich achter het regeer-
akkoord schaarde, respecteerden de meeste dissidenten deze mening. Dit
was zeker het geval binnen de PS.48

Op 2 mei 1988 kwamen de vijf voorzitters samen van de partijen (CVP-
PSC-SP-PS-VU) die samen met Dehaene onderhandeld hadden op Hertogin-
nedal, om een nieuwe regering te vormen. Dehaene hoopte dat deze rege-
ring de belangrijkste punten van het regeerakkoord ‘nog vóór het einde
van het voetbalseizoen’ zou kunnen uitvoeren en dat het een stabiele rege-
ring zou zijn, die kon rekenen op een tweederde meerderheid om de
Grondwet te kunnen herzien. De liberale familie viel bij deze regering uit
de boot en veroordeelde het regeerakkoord scherp. Met uitzondering van
de maatregel dat Voerenaars in Verviers konden stemmen, verwierp PRL-
voorman Gol de oplossing voor de faciliteitenkwestie, die hij een ‘escroque-
rie intellectuelle qui ridiculise les électeurs’ noemde. Het voorontwerp dat
hij enkele maanden eerder met Dehaene had uitgewerkt ging immers lang
niet zover als dit nieuwe ontwerp. Het voorontwerp Dehaene-Gol was
voornamelijk gebaseerd op de jurisprudentie van de Raad van State, ter-
wijl men nu probeerde een groter scala van problemen op te lossen.49 Gol

46. Happart verwierp dit voorakkoord omdat het betekende dat burgemeesters en OCMW-
voorzitters de taal van het grondwettelijk vastgelegde taalgebied zouden moeten ken-
nen.

47. Jacques Brassinne & Xavier Mabille, La crise gouvernementale, pp. 21-22.
48. Interview van J.Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
49. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
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wees met een beschuldigende vinger naar de PSC, die de zaak-Happart
misbruikt zou hebben om de liberalen uit de regering te kunnen krijgen.
Uiteindelijk, aldus Gol, kwam alleen maar de Vlaamse Beweging als win-
naar naar voren. Ook het FDF beschouwde de ingewikkelde faciliteiten-
wetgeving als een kaakslag voor de Franstaligen. De PVV van haar kant
had veeleer moeilijkheden met de begroting die het regeerakkoord voorop-
stelde.50 Deze protesten ten spijt werd de regering-Martens VIII op 9 mei
1988 beëdigd. 

4.6. Aanloop naar de Pacificatiewet van 9 augustus 
1988

4.6.1. Herziening van de Grondwet

Drie dagen na de eedaflegging van Martens VIII las de premier in de
Kamer de regeringsverklaring voor. België stond volgens Martens voor
twee uitdagingen: het bedwingen van de economische crisis, en het door-
voeren van een ‘ambitieuze staatshervorming’, die moest zorgen voor een
betere verhouding tussen gemeenschappen en gewesten. Bij deze staats-
hervorming werden de faciliteiten opgenomen in de Grondwet. De facili-
teitengemeenten konden op die manier alleen nog maar met een twee-
derde meerderheid worden afgeschaft.51 

In de maand mei werkte het ministercomité voor institutionele hervor-
mingen een voorontwerp uit. Tussen de Nederlands- en Franstalige rege-
ringspartijen bestonden hierover drie twistpunten, die echter op de verga-
dering van 31 mei weggewerkt konden worden. 

Ten eerste werd er besloten dat vergaderingen van het schepencollege
van een faciliteitengemeente in de taal van het gebied genotuleerd zouden
worden. Op basis van deze notulen kon men dus geen klachten indienen
tegen overtredingen van de taalwet. De Franstalige eis om het ‘besloten
karakter’ van deze vergaderingen wettelijk vast te leggen werd verwor-
pen. Dit hield immers in dat een Vlaamse schepen in een faciliteitenge-
meente de mogelijke taalonkunde van zijn collega’s niet meer openlijk kon
aanklagen. 

Ten tweede werd er niet ingegaan op de Franstalige eis om inwoners
van Voeren en Komen de mogelijkheid te geven in hun eigen gemeenten

50. Jacques Brassinne & Xavier Mabille, La crise gouvernementale, pp. 28, 33 & 34.
51. Wilfried Dewachter e.a. (red.), Tussen staat en maatschappij. Christen-democratie in

België, 1945-1995, Tielt, Lannoo, 1995, p. 408.
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bij parlements- en Europese verkiezingen op anderstalige lijsten te stem-
men. 

Ten derde werd de Vlaamse eis verworpen dat de adviezen van het col-
lege van provinciegouverneurs dat de voogdij uitoefent over Komen en
Voeren binnen een vaste termijn moesten worden ingewilligd. Het mag
duidelijk zijn dat het uiteindelijke ontwerp op meer dan een punt een com-
promistekst was. Na goedkeuring door de ministerraad werd het ontwerp
op 3 juni naar de Raad van State doorgezonden.52 Nog voor het zomerver-
lof moest er een definitieve faciliteitenwet door het parlement gestemd
worden. 

4.6.2. Advies van de Raad van State

Het voorontwerp van deze wet werd eerst aan de Raad van State voorge-
legd, die op 15 juni 1988 haar advies uitte. In een interview met De Stan-
daard onderstreepte Martens dat de techniek van het onweerlegbaar ver-
moeden geen uitvinding was van de regering, maar reeds voorkwam bij de
Raad van State.53 Dehaene bevestigde later dat deze term inderdaad
afkomstig was uit de jurisprudentie van de Raad van State, zoals zij die
bij eerdere uitspraken gebruikt had.54

Dat betekende echter niet dat de Raad van State dit principe in de con-
text van dit nieuwe wetsontwerp zomaar zou aanvaarden. In het advies
lezen wij hierover het volgende: ‘Het door het ontwerp gebruikte ingewik-
kelde en niet zo doorzichtig procédé om de taalwet te wijzigen bestaat
erin in de eerste zin van een nieuw artikel, de gelding van de taalwet in
het algemeen te erkennen om daarna in de volgende zin, door van een
speciale juridische techniek (het onweerlegbaar vermoeden) gebruik te
maken, de toepassing van dat voorschrift in werkelijkheid uit te slui-
ten.’55 De Raad vroeg zich wel af of dit principe niet strijdig zou zijn met
de Grondwet, omdat de daarin opgenomen taalwetgeving voor de rest
onveranderd zou blijven. Dit betekende dat Franstalige mandatarissen
in het Nederlands taalgebied bij wet Nederlands moesten gebruiken,
zowel in de spreek- als schrijftaal. Maar wat als die mandataris in het
Frans dicteert en dat laat vertalen? Is er dan sprake van schriftverval-

52. Mark Deweerdt in: Res Publica. Politiek Jaarboek 1988, p. 260.
53. Geen weekendrust voor Kamerleden. Faciliteitenontwerp in kommissie. In: De Stan-

daard, 1 augustus 1988.
54. Op dezelfde jurisprudentie was ook het ontwerp-Dehaene-Gol gebaseerd. Uit: Interview

van J.Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
55. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, nr. 371-11, 15 juni 1988,

advies van de Raad van State, p. 44
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sing? Voor de Raad van State was er slechts één conclusie: als dit principe
behouden bleef, liet de wetgever artikel 3bis eigenlijk links liggen. Het
principe (‘een kunstgreep’) was dus ongrondwettelijk.56 De vestiging van
het onweerlegbaar vermoeden voor rechtstreeks verkozen mandataris-
sen ter geldig verklaring van de gemeenteraadsverkiezingen berustte
bovendien op een foutieve interpretatie van eerdere adviezen van de
Raad.57 Samengevat: het principe was onmogelijk juridisch hard te
maken. Artikel 3bis kon op geen enkele manier inwoners van het Neder-
landse taalgebied verplichten Nederlands te gebruiken of aan te leren.
Bovendien zou het ontwerp met een tweederde, en niet met een gewone
meerderheid goedgekeurd moeten worden. Daarnaast had de Raad van
State nog een aantal opmerkingen over andere bepalingen in dit vooront-
werp, maar het mag duidelijk zijn dat het onweerlegbaar vermoeden heel
wat vragen opriep.58 Taalkennis koppelen aan verkiesbaarheidsvoor-
waarde daarentegen zou de doelmatigheid en de goede werking van de
openbare besturen wel kunnen bevorderen.59 

De Raad van State bleef zelf ook niet helemaal van kritiek gevrij-
waard. Zijn uiteindelijk advies was geen voorbeeld van eenstemmigheid
binnen de Raad van State. De meningen tussen de Nederlands- en
Franstalige staatsraden waren over verschillende punten in het ont-
werp verdeeld. De Nederlandstalige staatsraden namen veel hardere
standpunten in dan de Franstalige. Op het vlak van de interpretatie
van artikel 3bis bijvoorbeeld lagen hun meningen uiteen. Ze waren het
wel eens over een aantal juridisch-technische aspecten. De Nederlands-
en Franstaligen wezen erop dat de gouverneurs van Henegouwen en
Limburg hun rechtsprekende bevoegdheid over de geldigheid van de
gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen niet konden uitoefenen als zij
deel uitmaakten van het college van gouverneurs dat het voogdijschap
heeft.60 Maar deze bepaling had natuurlijk geen enkel belang voor de
zes randgemeenten. 

56. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, 371-1, 11 juni 1988, advies
van de Raad van State, pp. 45-46.

57. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, 371-1, 11 juni 1988, advies
van de Raad van State, p. 54.

58. Parlementaire Stukken. Senaat. Buitengewone zitting 1988, 371-1, 11 juni 1988, advies
van de Raad van State, pp. 75-76: samenvatting van de belangrijkste punten van kri-
tiek.

59. Jan Velaers, Op.cit., p. 47.
60. Mark Deweerdt in: Res Publica. Politiek Jaarboek 1988, pp. 260-261.
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4.6.3. Nieuw voorontwerp van 11 juli 1988

De regeringspartijen volgden het advies van de Raad van State op met
betrekking tot de gouverneurs van Henegouwen en Limburg, en de juri-
disch-technische aspecten, en ze zouden kandidaat-OCMW-raadsleden op
een aparte lijst laten plaatsen. Voor de rest was er maar weinig verschil
met het nieuwe voorontwerp van 11 juli.

In dit voorontwerp bleef het territorialiteitsprincipe ongeschonden: de
Raden van de Vlaamse en Franse Gemeenschap regelden bij decreet het
gebruik van talen in de bestuurszaken, het onderwijs en de sociale betrek-
kingen tussen werkgevers en personeel.61 Deze decreten hebben kracht
van wet, uitgezonderd voor de gemeenten die palen aan een ander taalge-
bied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het
gebied waarin ze gelegen zijn, voorschrijft of toelaat62; dit artikel verwees
naar artikel 3bis. Het ontwerp bepaalde verder dat alle mandatarissen
van de gemeente, van het OCMW van de taalgrensgemeenten, en van de zes
randgemeenten de taal van het taalgebied moesten kennen, en dat de wet
een vermoeden van taalkennis instelde, dat onweerlegbaar werd zodra de
mandatarissen rechtstreeks verkozen werden. Dit onweerlegbaar ver-
moeden was ook van toepassing voor diegenen die tussen 1 januari 1983
en 1 januari 1989 gedurende een ononderbroken periode van drie jaar hun
ambt hadden uitgeoefend. Daarnaast hadden een aantal bepalingen
alleen maar betrekking op Komen en Voeren, zoals de oprichting van een
college met voogdijbevoegdheden van de negen provinciegouverneurs en
de vice-gouverneur van Brabant. Het ontwerp beoogde ‘de pacificatie van
de betrekkingen tussen de leden van de twee grote Gemeenschappen’.
Aangezien het ontwerp een wijziging van de kieswetgeving inhield, en op
geen enkele wijze de taalwetgeving veranderde, zou hiervoor een gewone
meerderheid in het parlement volstaan.63

Buiten de overheid werd het debat over dit wetsontwerp eveneens
gevoerd. Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag verscheen er in een

61. Art. 59bis §3 van de Grondwet. Bij de grondwetsherziening van 1993 werd dit artikel
129 §1. 

62. Art. 59bis §4 van de Grondwet. Bij de grondwetsherziening van 1993 werd dit artikel
129 §2. 

63. Parlementaire Stukken. Senaat. Buitengewone zitting 1988, nr. 371-1, 11 juli 1988,
memorie van toelichting, pp. 5-6. Het wetsontwerp omvatte vijf hoofdstukken, respectie-
velijk wijziging van de Provinciewet, van de Gemeentewet, van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de OCMW’s, van de Gemeentekieswet, en van het kieswetboek, en
het telde 30 artikelen. Het droeg, naast de handtekeningen van de premier en de minis-
ters Moureaux en Dehaene, ook de handtekeningen van minister van Sociale Zaken
Busquin, van minister van Binnenlandse Zaken Tobback, en van staatssecretaris voor
Maatschappelijke Emancipatie Smet en voor Institutionele Hervormingen de Batselier.
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aantal Vlaamse kranten een ‘Boodschap aan de Vlaamse leden van de
Constituante’, ondertekend door een zeventigtal bekende Vlamingen,
waarin zowel de faciliteitenregeling als de financieringsvoorstellen voor
Gemeenschappen en Gewesten ‘onaanvaardbaar’ werden genoemd.64 In
de randgemeenten volgde men de discussie eveneens met argwaan. Bur-
gemeester Geurts van Wemmel zond op 14 juli een brief naar senaatsvoor-
zitter Lambert Kelchtermans – die ook voorzitter was van de bijzondere
parlementaire commissie die zich over deze materie boog – met de vraag
hem en zijn ambtsgenoten van Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en
Wezembeek-Oppem in audiëntie te ontvangen.65 

Het parlementair debat over het verslag van de bijzondere commissie
liet maar weinig ruimte voor eensgezindheid. Vragen over het onweerleg-
baar vermoeden en over de mogelijke ongrondwettelijkheid ervan werden
weinig verhelderend beantwoord. De premier kon als antwoord alleen
maar de bepalingen van het regeerakkoord en van het voorontwerp para-
fraseren. Martens besloot dat er geen alternatieven mogelijk waren en dat
iedereen, zowel voor- als tegenstanders van het ontwerp, een zware verant-
woordelijkheid droeg.66 De woorden van Martens ten spijt, werd er toch nog
een hele reeks van amendementen tegen elk van de artikels van het voor-
ontwerp ingediend, die in de meeste gevallen na stemming verworpen wer-
den. Het verslag van deze bijzondere commissie, neergelegd op 19 juli,
legde ieder artikel van dit wetsontwerp zeer uitvoerig uit. In het voorwoord
ervan benadrukte premier Martens het belang van de pacificatie en van
het inschrijven van het faciliteitenstelsel in de Grondwet. Deze bepalingen
waren eerder al in het regeerakkoord geplaatst. De koppeling van de recht-
streekse verkiezing van gemeentelijke mandatarissen aan het onweerleg-
baar vermoeden was voor Martens van essentieel belang voor de totstand-
koming van de uiteindelijke wettelijke regeling.67 Martens weerlegde de
tegenargumenten van de Raad van State door erop te wijzen dat de rege-
ring nooit gesproken had van een ‘onomstootbaar vermoeden’, wat veel
sterker en wel ongrondwettelijk zou zijn.68 Het onweerlegbaar vermoeden,

64. Mark Deweerdt in: Res Publica. Politiek Jaarboek 1988, p. 262.
65. Parlementaire Stukken. Senaat. Buitengewone zitting 1988, 371-2, bijlage 3, p. 7. Pre-

mier Martens liet vervolgens de Commissie weten dat hij de burgemeesters wou ontvan-
gen ‘om hun standpunt te aanhoren, maar aanvaardt geen bedreigingen’. In:
Parlementaire Stukken. Senaat. Buitengewone zitting 1988, 371-2, Verslag namens de
Bijzondere Commissie, uitgebracht door de heren Collignon en Arts, algemene bespre-
king, p. 32.

66. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, 371-2, Verslag, algemene
bespreking, pp. 64-65.

67. Parlementaire Stukken. Senaat. Buitengewone zitting 1988, 371-2, Verslag, inleidende
uiteenzetting van de Eerste Minister, pp. 3-6.

68. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, 371-2, Verslag, algemene
bespreking, p. 29.
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aldus Martens, volgde ‘de fundamentele beginselen van de democratie’:
‘Wij gaan uit van een dubbele stelling, namelijk dat wij er geen voorstander
van zijn om van de taalkennis een verkiesbaarheidsvoorwaarde te maken
in de wet, en ten tweede, daaruit voortspruitend, in de wet te voorzien dat,
van degenen die rechtstreeks verkozen zijn, daarvan onweerlegbaar wordt
vermoed dat zij een voldoende kennis hebben van de officiële taal van het
gebied waarin zij hun ambt uitoefenen.’69

4.7. Debatten in het parlement

4.7.1. Senaat

Doordat de nieuwe regering zo laat op het jaar van start was kunnen
gaan, sleepte het parlementaire werk aan tot in de zomer. De discussies
over het verslag van de bijzondere parlementaire commissie voorspelden
dat het debat dat voorafging aan de goedkeuring van de wet erg moeizaam
zou verlopen. Deze besprekingen begonnen op maandag 25 juli 1988 tij-
dens de namiddagvergadering van de Senaat. De PRL- en PVV-fracties
maakten meteen bezwaar: het wetsontwerp zou niet in overeenstemming
zijn met artikel 3bis van de Grondwet en zou dus alleen maar met bijzon-
dere meerderheid gestemd kunnen worden. De groenen traden dit stand-
punt bij maar de regeringspartijen, bij monde van Serge Moureaux en
Jean-Luc Dehaene, verwierpen het omdat het wetsontwerp niets zou ver-
anderen aan de taalwetgeving. De PRL’er Monfils noemde de opvatting om
het ontwerp per gewone meerderheid al dan niet goed te keuren ‘la trahi-
son du droit’.70 Andere senatoren van de oppositie hadden het moeilijk
met het feit dat de regering het ontwerp voorstelde als enige basis voor
discussie. Senator Herman-Michielsen wees erop dat er over het ontwerp
algemene verwarring heerste en dat er constant tegengestelde verklarin-
gen werden afgelegd.71 Die tegenstrijdigheden ontstonden omdat men het
advies van de Raad van State niet opvolgde, onder meer over het onweer-
legbaar vermoeden. De oppositie noemde het wetsontwerp discrimine-
rend72, kunstmatig, dubbelzinnig en antidemocratisch.73 Door de recht-
streekse verkiezing van gemeentemandatarissen was het onmogelijk

69. Parlementaire Stukken. Senaat, Buitengewone zitting 1988, 371-2, Verslag, inleiding, p. 20.
70. Parlementaire Handelingen. Senaat, 25 juli 1988, pp. 1084-1085.
71. Parlementaire Handelingen. Senaat, 25 juli 1988, pp. 1085-1086.
72. PVV-senator Herman-Michielsen in de Senaat: ‘De rechtstreekse verkiezingen van de

schepenen en de proportionele samenstelling van het schepencollege zijn discrimine-
rend.’ In: Parlementaire Handelingen. Senaat, 27 juli 1988, p. 1178. Zo kunnen we nog
tal van andere voorbeelden opsommen.
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vooraf afspraken te maken of coalitiegesprekken te voeren. Aan het eind
van de eerste debatsessie verklaarden de PRL- en PVV-fracties dat ze
daarom tegen het ontwerp zouden stemmen.74 

De CVP-fractie weerlegde deze kritiek. Senator Herman Suykerbuyk
geloofde dat de nieuwe wet tot pacificatie zou kunnen leiden, als het
Vlaams karakter van de betrokken gemeenten maar niet bedreigd zou
worden.75 Volgens de SP-fractie, bij monde van Fred Erdman, mocht men
niet op de zaken vooruitlopen door allerhande scenario’s van mogelijke
incidenten uit te werken. Men zou beter oproepen tot kalmte, bedaardheid
en eerbiediging van de rechten van ieder, aldus Erdman.76 Gelijksoortige
stemmen waren bij de andere fracties van de meerderheid te horen. 

De debatten van 26 en 27 juli verliepen in dezelfde stemming: constant
viel de oppositie het ontwerp op alle mogelijke vlakken aan, terwijl de
meerderheid zich achter de conclusies van de bijzondere commissie
schaarde. De oppositie schermde vaak met eerdere adviezen van de Raad
van State en met artikel 6 van de Grondwet77, dat alle Belgen gelijkstelt
voor de wet. Het Vlaams Blok stelde het nog scherper: het ontwerp bete-
kende een ‘verminking’ van de taalwet, een beknotting van het Vlaams
bestuursrecht in het eigen ‘territorium’ en een ‘gevaarlijke aanslag’ op de
homogeniteit van het Vlaams grondgebied. De verfransingsdruk in de
Rand zou alleen maar toenemen. Ten slotte noemde senator Dillen het
onweerlegbaar vermoeden ‘het onweerlegbaar bewijs van politieke krank-
zinnigheid’.78 Hoewel het Vlaams Blok tegen het ontwerp was, toonde de
partij op een persconferentie een week later aan dat dit ontwerp de ‘onaf-
wendbare Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid’ dichterbij zou brengen.79

Het heeft hier weinig zin het schijnbaar eindeloze debat verder te ana-
lyseren. De intussen bekende argumenten voor en tegen werden tot in het
oneindige herhaald, hier en daar werden historische vergelijkingen
getrokken (senator Aerts vergeleek de Pacificatiewet zelfs met de Pacifi-
catie van Gent, die in de zestiende eeuw ook niet de gewenste vrede
bracht80), soms werden lange discussies gevoerd over detailkwesties in het
wetsontwerp, en nu en dan vuurde de ene fractie al eens een vijandige uit-
spraak af op de andere en noemde men het ontwerp vaak in zijn geheel

73. Agalev-senator Aelvoet zei in de Senaat dat ‘de democratie de verliezer is met dit ont-
werp’. In: Parlementaire Handelingen. Senaat, 26 juli 1988, p. 1166.

74. Parlementaire Handelingen. Senaat, 25 juli 1988, p. 1097.
75. Parlementaire Handelingen. Senaat, 25 juli 1988, p. 1101.
76. Parlementaire Handelingen. Senaat, 25 juli 1988, p. 1105.
77. Huidig artikel 10.
78. Parlementaire Handelingen. Senaat, 26 juli 1988, p. 1136.
79. laams Blok: faciliteitenontwerp wakkert separatisme aan. In: De Standaard, 3 augus-

tus 1988.
80. Parlementaire Handelingen. Senaat, 26 juli 1988, p. 1140.
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een mislukking.81 Kortom, de discussies in de Senaat namen niet zelden
de vorm aan van een persoonlijke twist of van politiek gekleurde ruzies.
De ‘vereeuwiging’ van de faciliteiten werd niet of nauwelijks aangeraakt.
Net zoals de Voerense kwestie veeleer voor de PSC het excuus was om de
liberale partijen uit de coalitie te krijgen (aldus Houthuys), zo was deze
kwestie voor de liberale oppositie een middel om het de regering moeilijk
te maken.

Op de tweede debatdag probeerde vice-premier Dehaene de plooien
glad te strijken. ‘Het gaat hier wel degelijk om een compromis, maar dit
woord hoeft niet pejoratief worden opgevat.’82 Maar ook Dehaene kreeg na
zijn uiteenzetting het verwijt van de oppositie dat hij parafraseerde en
geen echt antwoord gaf op de gestelde vragen. PSC-senator Langendries
vond het op het eind van de derde dag zelfs nodig zijn spijt te betuigen over
het feit dat de regering niet altijd op de vragen van de senatoren geant-
woord had.83 

Na een debat van drie dagen, of meer dan 150 bladzijden Parlementaire
Handelingen, werd de discussie in de Senaat op 27 juli 1988 afgesloten.
Een hele reeks van liberale amendementen wijzigde bijna alle artikelen
van het ontwerp, maar in de meeste gevallen ging het om details. Bij de
uiteindelijke stemming van het ontwerp van wet in zijn geheel waren 131
senatoren aanwezig; 119 van hen stemden ja, 11 neen84 en een senator
onthield zich: de CVP’er Van Roy.85

Buiten het parlement was er eveneens protest te horen. Burgemeester
Geurts van Wemmel kreeg de toestemming van haast de voltallige
gemeenteraad en van het schepencollege om alle rechtsmiddelen in te zet-
ten tegen de nieuwe wetgeving voor de zes randgemeenten. Geurts hoopte
dat zijn vijf andere ambtgenoten dezelfde houding zouden aannemen.86

Aan geen enkele van de zes burgemeesters werd gevraagd zijn mening te
geven over dit wetsontwerp. Dit was niet gebeurd omdat Dehaene vreesde
dat tegenstrijdige belangen van de Nederlands- en Franstalige partijen in
de verschillende gemeenten anders met elkaar in botsing zouden komen.87

81. Enkele voorbeelden: ‘fouronnisation” de la périphérie bruxelloise’ (Dehousse); ‘une
garantie en papier mâché’ (Duquesne); ‘mateloos cynisme waarmee de heer Dehaene dit
gedrocht heeft doorgeduwd’ (De Bondt). In: Parlementaire Handelingen. Senaat, 26 juli
1988, respectievelijk p. 1143 en 1148 en Parlementaire Handelingen. Senaat, 27 juli
1988, p. 1270.

82. Parlementaire Handelingen. Senaat, 26 juli 1988, p. 1162.
83. Parlementaire Handelingen. Senaat, 27 juli 1988, p. 1268.
84. Onder wie 7 leden van de meerderheid: Staels-Dompas en De Bondt van de CVP,

Dehousse en de Wasseige van de PS, en Poullet, Lenfant en Falise van de PSC.
85. Parlementaire Handelingen. Senaat, 27 juli 1988, p. 1270.
86. Wemmelse raad: recht tegen faciliteitenwet. De Standaard, 2 augustus 1988.
87. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
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Dit zou zeker tot gevolg hebben gehad dat de wetgeving nog gecompliceer-
der werd. Het Taal Aktie Kommitee riep tegelijkertijd de Vlaamse Kamer-
leden op het ontwerp weg te stemmen, of toch op zijn minst grondig te
amenderen.88 Aan Franstalige kant was het ‘Le Groupement des Franco-
phones de la Périphérie’ die tegen het ontwerp gekant was. Drie vertegen-
woordigers – Philippe Sala, Eric Poswick en René Capart – legden zelfs
een rouwkrans aan het hekwerk van het parlement neer.89 Intussen was
het door de Senaat goedgekeurde wetsontwerp al naar de Kamer doorver-
wezen.

4.7.2. Kamer van Volksvertegenwoordigers

Tijdens de debatten in de Kamer, die op 4 augustus begonnen, werd de
amendementenslag voortgezet. In naam van de PVV-fractie vroeg Kamer-
lid Courtois meteen een bijkomend advies over de vraag of het ontwerp
met gewone of met tweederde meerderheid goedgekeurd moest worden.
Men hanteerde alweer het argument ‘ongrondwettelijk’, maar de reacties
in het halfrond van de Kamer waren veel levendiger dan die in de Senaat.
Voor de PRL schermde Armand De Decker met artikelen 3bis en 59bis§490,
om aan te tonen dat er bij wijziging wel degelijk een tweederde meerder-
heid vereist was.91 De Raad van State werd niet gerespecteerd. In een
interview met Le Soir haalde De Decker uit naar het hele ontwerp, dat
volgens hem alleen het omgekeerde van de vooropgestelde doelen zou kun-
nen bereiken. ‘Ce projet de loi, rappelons-le, veut régler le problème du
bourgmestre de Fourrons et du président du CPAS de Crainhem. Mais ce

88. Vlaams Blok: faciliteitenontwerp wakkert separatisme aan. De Standaard, 3 augustus
1988.

89. Fleurs et couronnes au GFP. In: Le Soir, 6 & 7 augustus 1988. Caparts benoeming tot
OCMW-voorzitter was enkele dagen eerder voor de achtste keer vernietigd. René Capart
‘annulé’ pour la huitième fois! In: Le Soir, 1 augustus 1988.

90. Artikel 59bis §3 (1970; herzien in 1980) geeft aan de Nederlandse en Franse Gemeen-
schapsraad het recht per decreet het gebruik van talen te regelen voor de bestuursza-
ken, het onderwijs en de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. §4
van datzelfde artikel voegt hieraan toe dat deze decreten respectievelijk in het Neder-
lands en Frans taalgebied gelden. Er zijn wel drie uitzonderingen: voor diensten waar-
van de werkkring verder reikt dan het taalgebied waarin ze gelegen zijn; voor bepaalde
nationale of internationale instellingen waarvan de werking de gemeenschapsgrenzen
overschrijdt; en voor gemeenten of groepen van gemeenten die grenzen aan een ander
taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal toelaat. In: Robert Senelle,
Op.cit., pp. 12-13.

91. De Grondswetherziening van 1988 voegde aan artikel 59bis §4 toe dat de bepalingen
over het gebruik van talen in deze gemeenten slechts gewijzigd konden worden als er
een meerderheid van stemming is bij elke taalgroep in het parlement. In: Robert
Senelle, Op.cit., p. 13.
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qui est dramatique, c’est que, pour régler ce problème, il l’étend à Comi-
nes, où il n’y en avait pas; il organise le désordre et multiplie les causes de
conflits communautaires, à Bruxelles et tout le long de la frontière linguis-
tique.’ Bovendien zou het ontwerp strijdig zijn met allerhande internatio-
nale verdragen.92 

Volgens de FDF’er Clerfayt werden 120.000 Franstaligen in de Rand en
19.000 Franstalige Voerenaars door de uiteindelijke goedkeuring van de
Pacificatiewet het slachtoffer van ‘une fausse raison d’Etat’. Georges Cler-
fayt spaarde zijn kritiek op het faciliteitenstelsel niet. ‘L'idée est toujours
la même: il faut décourager les francophones qui refusent de s'adapter
(c'est-à-dire de parler le flamand) et faire pression sur eux pour qu'ils se
décident à déménager.’ Volgens Clerfayt zou het grondwettelijk vastleg-
gen van het stelsel dit nauwelijks kunnen veranderen. Het zou geen
enkele garantie bieden. Hij had het eveneens moeilijk met het beginsel
dat faciliteiten slechts gelden voor de bestuurden, en niet voor de bestuur-
ders: ‘Cette obligation absurde qui revient à interdire l'usage du français
prive l'électeur francophone, venant assister aux réunions du conseil com-
munal, de la faculté de comprendre ce que dit son mandataire et donc de
contrôler son travail d'élu.’ Kortom, voor Clerfayt illustreerde dit dat faci-
liteiten niet thuishoren in de ‘Vlaamse Staat’ (sic).93 

De Volksunie daarentegen – toegetreden tot de regering – aanvaardde
de consensusregel en sprak niet openlijk over ‘verfransingsvrees’.94 Het
wetsontwerp was voor de Volksunie een globaal aanvaard compromis. De
uiteindelijke wet zou de proportionaliteit van de Vlamingen in de Rand
verzekeren, evenals in Voeren.95 Deze garanties wogen voor de VU zwaar-
der dan de nadelen, wat de partij wel zware kritiek opleverde binnen de
Vlaamse Beweging. Vernieuwende argumenten werden tijdens de Kamer-
debatten noch door leden van de meerderheid noch door die van de oppo-
sitie aangehaald.96 

Aan het eind van de vergadering van 5 augustus werd er voor de 207de

keer gestemd. Deze laatste stemming gold voor het wetsontwerp in haar
geheel. Van de 202 aanwezige Kamerleden stemden er 139 voor, 61 tegen,
en waren er 2 onthoudingen (Vervaet [VU] en Jérôme [PSC]). Bij de tegen-

92. Armand De Decker et Philippe Moureaux s’opposent… pour le bien de Bruxelles. In: Le
Soir, 3 augustus 1988.

93. In: G. Clerfayt, La fraude à la frontière linguistique. L'avenir des francophones à Bruxel-
les, Brussel, Le Cri, 1988, pp. 159-160. De pacificatiewet had voor toenmalig gemeente-
raadslid Clerfayt wél tot resultaat dat hij in de gemeenteraadsverkiezingen van
9 oktober 1988 tot vierde schepen van Sint-Genesius-Rode verkozen werd. [In: Notulen-
boek gemeenteraad, provincie Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde, gemeente Sint-
Genesius-Rode, openbare vergadering van 17 januari 1989.]

94. La Volksunie dit ‘oui, mais…’ In: Le Soir, 1 augustus 1988.
95. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
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stemmers treffen we de PSC’ers Gendebien, Detremmerie en Michel en
Happart aan.97 Dit effende de weg voor de uiteindelijke goedkeuring van
de Pacificatiewet van 9 augustus 1988.

4.7.3. Perscommentaren 

De pers besteedde intussen de nodige aandacht aan de besprekingen,
maar focuste meer op de meningsverschillen tussen de verschillende par-
tijen dan op het eigenlijke wetsontwerp. Manu Ruys spaarde in De Stan-
daard zijn kritiek op de gang van zaken niet: ‘Over de grond van de her-
vorming (van de kieswet e.d.) is de gedachtenwissel zinloos geworden. Bij
de totstandkoming van de centrum-linkse coalitie werden de krachtlijnen
vastgelegd. Het regeerakkoord heeft ze tot uitdrukking gebracht. Een par-
lementaire meerderheid heeft dat akkoord bekrachtigd; sindsdien is
gebleken dat er niet meer van afgeweken wordt (…). De manier waarop de
Kamers deze laatste dagen hun agenda afwerken, is niet zinvol. Men is
geneigd te spreken van waanzin, maar men houdt het beleefdheidshalve
bij onzin. De oppositie heeft gekozen voor de verloedering van het debat.
Procedure-maneuvers die het werk vertragen, de indiening van honder-
den steriele amendementen, commissievergaderingen die tot laat na mid-
dernacht aanslepen… Het offensief kent geen grenzen, geen remmingen,
geen fatsoen.’98

Met ‘offensief’ verwees Ruys ongetwijfeld naar de Kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken, die op woensdag 3 augustus om kwart voor
vier ‘s ochtends het faciliteitenontwerp goedkeurde met 15 stemmen
tegen 8.99 De besprekingen in de Kamercommissie duurden in totaal maar
liefst 55 uur. De liberale oppositie diende een reeks van 262 amendemen-
ten in, die echter allemaal verworpen werden.100 Bijna 100 amendemen-
ten kwamen van de PRL’er Bertouille.101 Eén amendement van de dissi-
dent Jean-Marie Happart stelde zelfs voor het hele faciliteitenontwerp te
schrappen. Tegelijkertijd probeerde Agalev-Ecolo het ontwerp om te bui-
gen tot een wet op de taalhoffelijkheid.102 Dit was eigenlijk een haast uto-

96. Ook deze laatste reeks van toespraken werd meer dan eens onderbroken door scheld-
partijen van de ene zetel naar de andere, waarbij er woorden zoals ‘muppetshow’ (Anne-
mans), ‘burleske’ (Courtois) en ‘cinéma’ (Baudson) vielen. Jean-Marie Happart kondigde
aan tegen te stemmen (‘j’affirme à l’intention de mes compagnons fouronnais que pour
nous, la lutte continue’) Parlementaire Handelingen. Kamer, 5 augustus 1988, pp. 1866
e.v.

97. Parlementaire Handelingen. Kamer, 5 augustus 1988, p. 1876.
98. Zin en onzin. In: De Standaard, 3 augustus 1988.
99. Bij de tegenstemmers waren ook twee leden van de meerderheid, met name Detremme-

rie en J.-M. Happart.
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pisch voorstel. De regering had immers aan het wetsvoorstel gewerkt van-
uit de filosofie dat er een systeem tot stand moest komen dat zou
verhinderen dat er telkens opnieuw problemen zouden opflakkeren rond
Happart en Voeren. Een soort van taalhoffelijkheidsvoorstel zou volgens
Dehaene trouwens veeleer binnen de gemeenschappen thuishoren, maar
niet binnen de federale overheid.103 

4.8. De wetten van 8 en 9 augustus 1988

4.8.1. ‘Betonnering’ van het faciliteitenstelsel

Tijdens de parlementaire debatten had men het echter niet alleen over
termen zoals het ‘onweerlegbaar vermoeden van taalkennis’ en de ‘propor-
tionele verkiezing van schepenen’, maar ook over de inschrijving van het
faciliteitenstelsel in de Grondwet. Met de wet van 8 augustus 1988104 wer-
den er aan de gewesten en gemeenschappen nieuwe bevoegdheden over-
gedragen, op het vlak van het cultuurbeleid, de persoonsgebonden aange-
legenheden, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijsbeleid. Met

100. Kommissie keurt faciliteitenontwerp goed. In: De Standaard, 4 augustus 1988. Een dag
eerder klonk het in De Standaard als volgt: ‘Bij elk amendement dat ter sprake komt,
neemt een lid van de oppositie uitvoerig het woord. Net als de vorige dagen nam de PRL
de taak op zich om het leeuwedeel van de spreektijd op te vullen. Bertouille is onstuit-
baar in het toelichten van zijn teksten. Hij doet dat met de tekst van de Gemeentewet in
zijn hand. De Decker is minder juridisch aangelegd. Als hij er weer eens in slaagt een
half uur vol te praten, kijkt hij vol trots op zijn horloge. Af en toe krijgt de PRL een steun
in de rug van een dissident uit de meerderheid, zoals Gendebien (PSC, voormalig voorzit-
ter van het Rassemblement Wallon). De PVV vindt dergelijk oppositiewerk blijkbaar niet
zo nuttig en laat veel minder van zich horen. Agalev en Ecolo doen evenmin mee. De
leden van de meerderheid verbergen hun verveling niet langer. De zitting van maandag
liep uit tot 2 uur ’s nachts en sommige Kamerleden liggen languit hun verloren uurtjes
slaap op te halen. Af en toe moet er gestemd. Dan gaan de handen lusteloos naar
omhoog.’

101. Jean-Luc Dehaene verklaarde deze amendementenslag door het oppositiespel dat de
PRL en de PVV speelden. Op een gegeven moment werd zelfs de eis geformuleerd om een
referendum te organiseren, omdat de liberale partijen beweerden dat de herziening niet
gelegitimeerd konden worden zonder instemming van het grote publiek. ‘Waren ze bij de
onderhandelingen betrokken geweest, zoals in 1980, dan zouden ze gewoon mee hebben
gedaan,’ besloot Dehaene. Uit: Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag
9 mei 2000.

102. Oppositie diende als 231 amendementen in. In: De Standaard, 2 augustus 1988.
103. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
104. Becommentarieerd door André Alen, Het nieuwe België in drie fasen; een schematisch

overzicht. In: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, jg. 44, 1989,
pp. 67 e.v. De wet werd op 13 augustus 1988 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd,
pp. 11367-11374.
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deze wet werd ook het taalgebruik in de faciliteitengemeenten vereeu-
wigd.105 Binnen de Vlaamse Beweging gebruikte men hiervoor de term
‘betonnering’. Er kwamen echter scherpe reacties op deze wet. Bij wijze
van illustratie bespreken we er hier drie. 

Vlaams journalist Mark Grammens: ‘Door deze grondwettelijke beton-
nering van de faciliteiten geven de Vlamingen te kennen dat zij de strijd
tegen de faciliteiten opgeven, en dat de Franstaligen een toestand die oor-
spronkelijk bedoeld was als een overgangsmaatregel, thans als een defini-
tief verworven recht kunnen beschouwen. De betonnering van de facilitei-
ten is een dolksteek in de rug van de Vlaamse Beweging. (…) Daar staan
wij nu, trouw Vlaams voetvolk, dat kennelijk alleen goed is om belogen en
bedrogen te worden, en dat mag gaan betogen. Daar staan wij, nu wij het
nog moeten meemaken dat identiek dezelfde personen106 die destijds de
leiding hadden van het Vlaamse verzet tegen de faciliteiten, thans, in een
soort opwelling van boosaardige beginselloosheid, degenen zijn die de faci-
liteiten in de Belgische Grondwet laten opnemen. (…) Vijfentwintig jaar
Vlaamse strijd wordt bezegeld met een volledige Vlaamse nederlaag.’107 

Piet van Brabant – gewezen politiek redacteur van Het Laatste Nieuws
– beschuldigde de PS en de andere Waalse partijen ervan de Voeren-kwes-
tie uit te buiten om zo een herziening van de wetgeving te kunnen door-
voeren. Van Brabant noemde deze manier van handelen een vorm van
chantage: door te wijzen op hoogdringendheid en nationaal belang werd
er een compromis gesloten. Dit was een gevaarlijke methode om allerlei
koopjes, koppelingen en parallelle toestanden wettelijk te bevriezen. Het
was voor van Brabant net alsof het ‘spook van Egmont’ weer was opgedo-
ken.108

André Lerminiaux uit Drogenbos, voorzitter van het Comité der Rand-
gemeenten, becommentarieerde de grondwetswijziging als volgt: ‘Zeven-
entwintig jaar later bestaan deze faciliteiten nog altijd; ze werden onder-
tussen nog eventjes voor eeuwig gebetonneerd, weliswaar met de dood in
het hart en voor de laatste keer en men zou nu nooit meer, want het is
gedaan met geven en toegeven! Onze laatste regering heeft deze zes dan

105. Mark Deweerdt, Res Publica, Politiek Jaarboek 1988, p. 259. Aan artikel 59bis van de
Grondwet (het huidige artikel 129) werd een zin toegevoegd waardoor de faciliteiten de
facto en de iure gebetonneerd werden: ‘Voor deze gemeenten kan in de bepalingen
betreffende het gebruik van de talen voor de aangelegenheden bedoeld in §1 geen veran-
dering worden aangebracht dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid,
bepaalde meerderheid.’ (artikel 129, §2, tweede zin)

106. Bedoeld worden Wilfried Martens en Hugo Schiltz.
107. Mark Grammens, Gedaan met geven en toegeven, Leuven, Davidfonds/Brussel, Uitgeve-

rij Grammens, 1990, pp. 57, 59 & 60.
108. Piet van Brabant, Consensus voor Brussel en de Rand. In: N.N. Jaarboek Vlaamse

Beweging. Vlaams Archief 1988, Brussel, Uitgeverij Grammens, 1988, p. 157.
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maar weer eens opgeofferd op het altaar der verzoening, meer zelf, de
pacificatie zou alles oplossen.’109 

De hier bedoelde pacificatie kwam er met de wet van 9 augustus 1988,
‘tot wijziging van de Gemeentewet, de Gemeentekieswet, de Organieke
wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de
Provinciewet, het Kieswetboek, de Wet tot regeling van de provincieraads-
verkiezingen en de Wet tot regeling van de geliktijdige parlements- en
provincieraadsverkiezingen,’ kortweg de Faciliteiten- of Pacificatiewet
genoemd.

4.8.2. Beknopte inhoud van de Pacificatiewet

De Pacificatiewet, geldend voor alle faciliteitengemeenten in België, werd
zo goedgekeurd en verscheen op 13 augustus in het Belgisch Staatsblad.
Samengevat waren dit de belangrijkste punten van de wet: uitoefening
van onder andere tuchtprocedures en vernietiging van gemeentelijke
beslissingen in Komen-Voeren (niet in de randgemeenten) door de respec-
tieve provinciegouverneurs; dergelijke beslissingen worden genomen na
advies van het college van gouverneurs; voor de parlements- en Europese
verkiezingen kunnen de kiezers van Komen-Voeren hun stem uitbrengen
in respectievelijk Heuvelland en Aubel; de vergaderingen van het college
van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar; de schepenen in de
acht gemeenten worden rechtstreeks verkozen; beslissingen van het sche-
pencollege in de acht worden per consensus genomen; de OCMW-raadsle-
den in de acht worden rechtstreeks verkozen, de voorzitter wordt op voor-
stel van de raad en uit de raad benoemd; gemeentemandatarissen moeten
de taal van het gebied kennen, en hun verkiezing bevestigt het vermoeden
van deze taalkennis; het vermoeden is onweerlegbaar voor de recht-
streeks verkozenen, voor de burgemeesters en voor OCMW-voorzitters die
tussen 1 januari 1983 en 1 januari 1989 gedurende drie jaar ononderbro-
ken hun mandaat hebben uitgeoefend; ten aanzien van andere mandata-
rissen kan het vermoeden worden weerlegd op verzoek van een gemeente-
of OCMW-raadslid, een verzoekschrift wordt dan ingediend bij de Raad
van State; als de Raad beslist dat het vermoeden van taalkennis weerlegd
is, wordt de benoeming vernietigd; miskenning van deze bepalingen kan
aanleiding geven tot schorsing of afzetting.110

109. Toespraak van Lerminiaux op de Nederlandstalige Boekenbeurs in Ukkel, november-
december 1990. In: De Brusselse Post, jg. 40, nr. 12, december 1990: Zes gemeenten met
faciliteiten maken de zaak niet eenvoudiger, p. 13.

110. Mark Deweerdt in: Res Publica. Politiek Jaarboek 1988, pp. 263-264.
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4.9. Besluit

Niet iedereen was tevreden met de uiteindelijke goedkeuring van de Paci-
ficatiewet. Vrij snel werd er – tegen de plaats van het OCMW in deze wet
– bij het Arbitragehof een annulatieberoep ingediend. Met het arrest-
Deleu van 23 mei 1990 werd dit beroep afgewezen. Het Hof verklaarde dat
de bijzondere regeling, namelijk de taalkennis van de voorzitter en van de
raadsleden in de faciliteitengemeenten, ‘in het licht van de beoogde poli-
tieke en maatschappelijke doelstellingen noch de rechtsgelijkheid, noch
het discriminatieverbod miskende’.111 

De gemeentebesturen, die zich in eerste instantie beklaagden over het
feit dat ze niet geraadpleegd waren geweest, beseften later dat de Pacifi-
catiewet veel positieve aspecten had. Het beoogde doel – namelijk het
oplossen en vermijden van conflicten – werd immers bereikt. De recht-
streekse verkiezing van de schepenen, in combinatie met het onweerleg-
baar vermoeden van taalkennis, belette dat Nederlandsonkundige kandi-
daten op de kieslijsten terechtkwamen. Het waren immers de leden van
de gemeenteraad die in aanmerking kwamen om tot schepen verkozen te
worden. Van een lid van de gemeenteraad, dat al zes jaar dat mandaat uit-
oefende, kon men immers weten of het al dan niet het Nederlands machtig
was. Burgemeester Clameyn van Drogenbos bijvoorbeeld benadrukte
dat alleen deze leden van de gemeenteraad een verkiesbare plaats op
de lijst kregen.112 Dankzij de Pacificatiewet zou de Voerense bevolking bij-
voorbeeld gegarandeerd Nederlandstalige schepenen kunnen verkie-
zen.113 De verschillende burgemeesters beklemtoonden dat er op het vlak
van het taalgebruik na 1988 geen echte moeilijkheden meer plaatsgrepen,
tot de omzendbrief-Peeters verstuurd werd. 

We kunnen dus besluiten dat de Pacificatiewet, ondanks haar vaak
omslachtige terminologie, haar bewogen ontstaansgeschiedenis en de
vaak weinig positieve reacties erop, toch een grote mate van stabiliteit in
alle faciliteitengemeenten kon bewerkstelligen. We kunnen bijvoorbeeld
na 1988 niet meer spreken van situaties waarin burgemeesters of OCMW-
voorzitters weigeren in het openbaar Nederlands te spreken. De burge-
meesters bevestigen dat er tijdens de zittingen van het schepencollege
alleen maar Nederlands gepraat wordt.114 We weten echter niet zeker of
de Pacificatiewet echt in alle opzichten een einde stelde aan de overtredin-
gen van de taalwetgeving115. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om op basis

111. Ludo Veny, OCMW. Overzicht gepubliceerde rechtspraak, 1986-1996, Gent, Mys & Breesch,
1998, p. 33.

112. Interview van J. Koppen met J.Calmeyn, donderdag 4 mei 2000.
113. Interview van J. Koppen met J.-L.Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
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van de notulen van een schepencollege te bepalen welke taal er gesproken
werd, omdat notulen nu eenmaal geen letterlijke weergave zijn van het
gesproken woord. Er moeten bijgevolg meer informatiekanalen beschik-
baar zijn om mogelijke overtredingen te kunnen vaststellen. Kortom, we
kunnen ons afvragen of pacificatie wel hetzelfde betekent als ‘verneder-
landsing van het bestuur’, want dat was immers een van de doelen die de
Vlaamse onderhandelaars beoogden.

114. Interviews van J. Koppen met de burgemeesters van Drogenbos, Kraainem en Sint-
Genesius-Rode, en gesprekken met de gemeentesecretarissen van Wemmel, Drogenbos
en Sint-Genesius-Rode, en een Vlaams gemeenteraadslid van Kraainem. Gemeente-
secretaris Massagé van Rode wees erop dat zelfs schepen Clerfayt daar geen moeilijk-
heden mee had. Tegelijkertijd omschreef de Wemmelse gemeentesecretaris de schepen
van financiën als volledig onnederlandskundig.

115. Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters stelde dat in de
gemeentebesturen van de zes, ondanks de Pacificatiewet, de taalwetten constant over-
treden werden. Uit: Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
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– 5 –

Het Sint-Michielsakkoord: 
versterking van de Vlaamse voogdij en 
nieuwe maatregelen ter bescherming 

van de Franstalige minderheid in de Rand

5.1. Inleiding

Voor de vierde maal in minder dan 25 jaar werd de Belgische staat her-
vormd. Op 29 september 1992, de naamdag van de heilige Michiel, sloten
de vier regeringspartijen (CVP, SP, PSC en PS) een akkoord over de – voorlo-
pige – voltooiing van de federale staatsstructuur. Het ontstaan van de een-
talige provincie Vlaams-Brabant, waar de randgemeenten deel van uitma-
ken, versterkte de Vlaamse voogdij. Onder meer ter compensatie hiervoor
eisten de Franstalige partijen nieuwe maatregelen om de Franstalige min-
derheid in de Rand te beschermen: de bevoegdheden van de Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht werden uitgebreid en de functie van adjunct van de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant werd gecreëerd.1

5.2. Het Sint-Michielsakkoord: opnieuw een 
compromis tussen Vlaamsgezinden, 
Franstaligen en gematigde federalisten

5.2.1. Context

Zowel in Vlaanderen als Wallonië ontstond in de jaren tachtig en negentig
een geschikt sociaal-economisch en/of politiek klimaat voor een nieuwe
fase in de staatshervorming. De politieke repercussies van de sociaal-eco-
nomische wijzigingen die België vanaf de jaren zeventig onderging, maak-
ten nieuwe breuklijnen zichtbaar. Zo steeg de impact van de nieuwe
sociale bewegingen in de samenleving. Deze groepen van kritisch inge-
stelde hogeropgeleiden streden voor een betere werking van de participe-
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rende democratie, voor meer solidariteit met de sociaal uitgeslotenen en
voor een pluralistische, multiculturele samenleving waarin de immigran-
ten ten volle geïntegreerd zijn. Ook tegenover de Waalse problemen stel-
den ze zich solidair op. Dankzij de harde oppositietaal van de liberalen
werd de steun van de groenen onontbeerlijk voor de afhandeling van de
derde fase van de staatshervorming.

De doorbraak van het antidemocratische, autoritair-populistische en
racistische gedachtegoed van extreem-rechts was de tweede wijziging in
het politieke klimaat die zich vanaf 1991 expliciet manifesteerde. Hoewel
Wallonië en Brussel er eveneens mee te maken hadden was de doorbraak
het sterkst in Vlaanderen, in het bijzonder in de grote Vlaamse steden
zoals Antwerpen, Mechelen en Gent. Bij de politieke klasse van de tradi-
tionele partijen was de verslagenheid na de parlementaire verkiezingen
van 1991 groot. De CVP, de SP en de VU daalden respectievelijk onder de
30, 20 en 10% van het electoraat, terwijl de liberale oppositiepartij stag-
neerde. Onder meer het verkiezingssucces van het Vlaams Blok leidde tot

1. Over de correcte titel van de nieuwe instelling bestaat verwarring. In het Nederlands
werd de term ‘adjunct-gouverneur’ gebruikt in het benoemings-KB van 21.02.1995 (BS 5
april 1995). Ook vond men de benaming ‘adjunct-gouverneur’ in art. 140 septies, par. 2
van de Provinciewet, ingevoegd bij wet van 11 juli 1994, art. 6 en 7 (BS 19 juli 1994)
maar inmiddels opgeheven bij wet van 25 juni 1997, art. 78, 4de (BS 05.07.1997). In art.
5bis en 126, lid 4 Provinciewet en art. 65bis bestuurstaalwetten, gecoördineerd bij KB
van 18 juli 1966 staat ‘adjunct van de gouverneur’. In de Franse wetteksten werd steeds
‘gouverneur adjoint’ gebruikt. Artikel 15 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de
Provinciewet en de nieuwe Gemeentewet voegde echter een nieuw lid 4 toe aan artikel
126 van de Provinciewet waar in de Franse tekst voor het eerst de term ‘adjoint du gou-
verneur’ wordt gebruikt. De Franse tekst van de Provinciewet spreekt dus zowel van
‘gouverneur adjoint’ in artikel 5bis als van ‘adjoint du gouverneur’ in artikel 126, lid 4.
Samengevat kunnen we stellen dat ‘adjunct van de gouverneur’ steeds vaker voorkomt
in de wetteksten maar dat de huidige ‘adjunct van de gouverneur’ door de Koning werd
benoemd tot ‘adjunct-gouverneur’. De huidige ‘adjunct van de gouverneur’, de heer
Desolre, prefereert de titel ‘adjunct-gouverneur’ in tegenstelling tot de Vlaamse regering
en de provincie Vlaams-Brabant die vasthouden aan de term ‘adjunct van de gouver-
neur’. Of het hier gaat om een semantische discussie dan wel om een politiek twistpunt
is niet geheel duidelijk. Desolre duidt op het eerder aangehaalde benoemings-KB, wil de
parallel tussen zijn functie en die van de vice-gouverneur van Brussel in de benaming
beter zichtbaar maken en wijst erop dat de term ‘adjunct van de gouverneur’ hiërarchi-
sche ondergeschiktheid ten overstaan van de gouverneur suggereert terwijl hij als fede-
raal regeringscommissaris alleen in zijn functionele autonomie begrensd wordt door de
minister van Binnenlandse Zaken. Aan de kant van de Vlaamse regering in de meeste
gevallen en van de provincie Vlaams-Brabant in alle gevallen houdt men zich aan de
Provinciewet waarin uitsluitend de term ‘adjunct van de gouverneur’ voorkomt. Zie:
Guy Desolre, Activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant (1 januari 1995-29 februari 1996), juni 1996, p. 10 en gesprekken met de heer
Desolre, adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, op maandag 6 maart 2000 en
met de heer De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, op vrijdag 17
maart 2000. 
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een radicalisering van het Vlaamse eisenpakket, met het oog op een ver-
dere staatshervorming.2

In Wallonië zette de socialistische meerderheidspartij haar wallingan-
tische strategie inmiddels onverminderd verder, ze ontwikkelde in haar
schoot sterk nationalistische groepen en koos resoluut voor een machts-
uitoefening vanuit het Waals Gewest. De sociaal-economische crisis die
Wallonië doormaakte tastte de Waalse eigenwaarde aan en vormde een
voedingsbodem voor heftige nationalistische reacties en protesten. Bijge-
volg verhardde ook Wallonië zijn eisen voor de federale aanspraken.3 

5.2.2. Splitsing van de unitaire provincie Brabant

Op 29 september 1992 sloten de regeringspartijen CVP, PSC, SP en PS het
zogenaamde Sint-Michielsakkoord, dat later steun kreeg van de VU en de
groene partijen Agalev en Ecolo. Het compromis was de succesvolle afron-
ding van de zogenaamde gemeenschapsdialoog, die in een eerste fase
(spaak) liep van april tot juli 1992 en vervolgens succesvol hervat werd in
september 1992.4 Het had vier jaar geduurd voor deze fase rond was. Een
gemengde parlementaire commissie, een werkgroep van deskundigen, een
regeringscrisis, een regeerakkoord, een dialoog tussen de gemeenschap-
pen, themagroepen en vooral de inzet van formateur en later Premier
Dehaene waren nodig geweest om tot het Sint-Michielsakkoord en het
aanvullende Sint-Kwintensakkoord te komen. Aan Vlaamse zijde vormde
men aanvankelijk een vrij sterk front en startte men de onderhandelingen
op basis van een resolutie die de Vlaamse Raad op 16 oktober 1991 bijna
unaniem – met onthouding van het Vlaams Blok – had goedgekeurd.5
Hieruit werd een tienpuntenprogramma afgeleid waarin zowel de split-
sing van de provincie Brabant als van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde was opgenomen. Wat het laatstgenoemde betrof, eiste
men aan Vlaamse zijde wel waarborgen voor de Brusselse Vlamingen in
het Brussels parlement.6 De Franstaligen kwamen verdeeld aan de start

2. Els Witte, De V.B. tegen de achtergrond van het gefederaliseerde België van de jaren ’90.
In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 83-84.

3. Els Witte, Politieke Geschiedenis, pp. 380-381.
4. Elke partij stuurde vier afgevaardigden naar de samenkomst, premier Dehaene nam

namens de federale regering deel aan het gesprek en het Vlaams-Blok en Rossem wer-
den, voornamelijk op verzoek van de socialisten, niet uitgenodigd. Oud-minister
H. Schiltz (VU) en PSC-voorzitter G. Deprez leidden het gesprek.

5. J. Brassine, La Belgique Fédérale. Bruxelles, CRISP, 1994, p. 79; E. Cerexhe, Tout savoir
sur la réforme de l’Etat belge. Diegem, E.Story-Scientia, p. 78 en Els Witte, Taal en terri-
torialiteit. Een overzicht van de ontwikkelingen in België sinds 1830. In: Tijdschrift
voor geschiedenis, jg. 106, nr. 2, 1993, p. 227.
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van de gesprekken, hoewel de standpunten over de splitsing van de pro-
vincie Brabant en het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde al bij
al vrij eensgezind klonken: de belangen en rechten van de Franstaligen in
de Rand stonden bij alle partijen centraal. Ecolo en Agalev besloten met
één stem te spreken hoewel ze het niet volledig eens waren over deze pro-
blematiek. De PS was voorstander van de splitsing van Brabant op voor-
waarde dat de Franstaligen in de Rand konden blijven stemmen voor de
Franse Gemeenschap.7 Ook de PSC – geen vragende partij voor de splitsing
van Brabant – en de PRL – tegen de splitsing – wilden de band tussen de
Franstaligen in de Rand en de Franse Gemeenschap behouden. Het FDF
was bereid in te stemmen met de splitsing van de provincie in ruil voor de
herziening van de grenzen van het Brusselse gewest.8 Alle Franstalige
partijen stonden erop het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te
vrijwaren.9 

Het uiteindelijke compromis voorzag in de splitsing van de provincie
Brabant, een van de laatste institutionele overblijfselen van het unitaire
België, in twee nieuwe entiteiten: de provincies Waals- en Vlaams-Bra-
bant.10 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd niet geïntegreerd in een
provincie maar werd een gebied ‘non provincialisé’.11 Een van de gevolgen
van de scheuring was dat de zes faciliteitengemeenten niet langer behoor-
den tot een tweetalige provincie maar tot een eentalige, Vlaamse provin-
cie. Het ontstaan van Vlaams-Brabant met als hoofdstad Leuven, opende
bovendien perspectieven voor een duidelijke synergie tussen de provincie
en de Vlaamse Gemeenschap: ‘de oprichting van de provincie Vlaams-Bra-
bant met betrekking tot het toezicht en het afdwingen van de naleving van
de taalwetgeving betekent een duidelijke meerwaarde,’ aldus de Vlaamse
regering. ‘Ze is de eerste toezichthoudende overheid’ volgens het Actie-
plan.12 

6. J. Brassine, Le dialogue de communauté à communauté. In: Courrier hebdomadaire,
Bruxelles, CRISP, nr. 1369-1370, 1992, p. 73.

7. J. Brassine, Le dialogue de communauté à communauté, p. 11-12. 
8. Op.cit., p. 25-26.
9. Op.cit., p. 69.
10. De redenen voor de splitsing van de provincie Brabant zijn voldoende bekend. De pro-

vincie was als het ware onbestuurbaar geworden onder meer omdat zij als territoriaal
gedecentraliseerd bestuur opdrachten vervulde voor de staat, drie verschillende gewes-
ten en twee verschillende gemeenschappen. Als tweetalige instelling kreeg zij ook
steeds meer te lijden onder interne, communautaire conflicten en de daardoor ingegeven
typische ‘wafelijzerpolitiek’. Bovendien bleek het steeds moeilijker om nog één provinci-
aal belang af te bakenen uit de verder uiteenlopende Vlaamse, Waalse en Brusselse
belangen. Zie: P. Van Orshoven, Brussel, Brabant en de minderheden. In: A. Alen & L.P.
Suetens (red.), Het federale België na de vierde staatshervorming, Brugge, Die Keure,
1993, p. 248.

11. J. Brassine, La Belgique fédérale, p. 70.
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Naast deze concrete versterking van de Vlaamse voogdij resulteerde uit
het Sint-Michielsakkoord eveneens dat Brussel-Halle-Vilvoorde werd
gesplitst voor de rechtstreekse verkiezing van de raden. Voor de Kamer-
en Senaatsverkiezingen werd overeengekomen het tweetalige kiesarron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde te behouden. Deze toegeving van de
Vlaamse onderhandelaars aan de Franstaligen werd ingegeven door de
vrees dat de Vlamingen in Brussel er niet zouden in slagen op eigen
kracht afgevaardigden aan te duiden.13 Door verkiezingen te organiseren
op basis van de gewesten, konden de inwoners van de Vlaamse kieskring
Halle-Vilvoorde, waaronder de randgemeenten vallen, alleen nog verte-
genwoordigers aanwijzen in de Vlaamse Raad. Voorheen konden de
Franstalige inwoners van het tweetalige arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde, via het systeem van het dubbel mandaat, afgevaardigden aan-
duiden in de Franse Gemeenschapsraad. 

Brassine wees er echter op dat ‘afin de leur permettre une certaine
représentation dans le Conseil de la Communauté française, la réforme de
1993 a prévu que les conseils de communauté et de région peuvent asso-
cier des sénateurs élus directement à leurs travaux mais sans voix délibé-
rative’.14 Op deze wijze konden de Franstalige senatoren die gedomicili-
eerd waren binnen het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde,
als zij dit wensten, zetelen in de Raad van de Franse Gemeenschap en in
de Waalse Raad. Maken ze met instemming van een tweederde meerder-
heid gebruik van deze uitzonderingsmaatregel, dan moeten ze wel al hun
andere mandaten verzaken. De belangen van de Franstaligen werden dus
duidelijk ondergeschikt gemaakt aan de Vlaamse territorialiteitseis.

De eisen van de PS en de PSC – medeonderhandelaars van het Sint-
Michielsakkoord – voor concrete maatregelen ter bescherming van de
minderheden, meer bepaald van de Franstalige minderheid in Vlaams-
Brabant, werden wel diepgaand ingewilligd. Het ging dan ook om claims
die op hun beurt werden gecompenseerd met dezelfde waarborgen voor de
Vlaamse minderheid in Brussel.15 Enerzijds beweerde men aanvankelijk
aan Vlaamse zijde dat de hierboven aangehaalde gevolgen nu eenmaal
voortvloeiden uit de keuze voor een federale staatsstructuur. Anderzijds
was er zoals vanouds belangstelling voor een correcte naleving van de
taalwetgeving, in het bijzonder in Brussel. Onder andere J. Clement wees
erop dat de toenmalige discussie – of de splitsing van Brabant aanleiding

12. Actieplan van de Vlaamse regering voor de Vlaamse Rand rond Brussel, 26 juni 1996,
p. 6-7.

13. Els Witte in: Tijdschrift voor geschiedenis, p. 227. 
14. J. Brassine, La Belgique fédérale, p. 79.
15. P. Van Orshoven, Brussel, Brabant en de minderheden. In: A. Alen & L.P. Suetens (red.),

Op.cit., p. 260.
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kon geven tot nieuwe beschermingsmaatregelen voor de Franstaligen in
de zes randgemeenten – ontmijnd kon worden door artikel 65 van de op 18
juli 1966 gecoördineerde taalwetten (SWT). Daarin stond immers dat de
vice-gouverneur van de provincie Brabant belast is met het toezicht op de
toepassing van de wetten en verordeningen op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, zowel in Brussel-Hoofdstad als in de randgemeenten. Tij-
dens de onderhandelingen besliste men om in Brussel een vice-gouver-
neur te behouden, die belast werd met het taaltoezicht. Deze functie
mocht hij uiteraard niet uitoefenen in de zes Vlaamse randgemeenten, die
buiten zijn grondgebied liggen. 

Zo rees de – heel wat minder controversiële – vraag hoe men een
bestaande bevoegdheid als gevolg van de splitsing van Brabant moest
opdelen. De Vlamingen konden ermee instemmen dat de bevoegdheden
van de vice-gouverneur ten aanzien van de randgemeenten in de toekomst
uitgeoefend zouden worden door de adjunct van de gouverneur van
Vlaams-Brabant. Die moest voor de Franstaligen op gelijke voet staan
met de Brusselse vice-gouverneur. Dat de Vlamingen het hier dan weer
moeilijker mee hadden, blijkt onder meer uit het subtiele verschil tussen
de titel ‘vice-gouverneur’ en ‘adjunct-gouverneur’ of ‘adjunct van de gou-
verneur’.16 Dat de Vlaamse eis om zo veel mogelijk de eindbeslissing te
kunnen nemen in de faciliteitengemeenten niet geheel ingewilligd werd,
blijkt niet alleen uit de instelling van het ambt van ‘adjunct van de gou-
verneur’, zijn schorsingsbevoegdheid en functie van ‘taalombudsman’,
maar ook uit de uitbreiding van de bevoegdheden van de VCT. De Commis-
sie kon voortaan immers de naleving van de taalwetten afdwingen. In de
praktijk is dit echter nog niet gebeurd. Ook de macht van de adjunct van
de gouverneur is al bij al vrij beperkt: de Vlaamse regering en de gouver-
neur van Vlaams-Brabant behouden het laatste woord. Hierdoor was het
voor de Vlaamse onderhandelaars uiteraard eenvoudiger om over deze
aangelegenheden toegevingen te doen. 

5.3. Nieuwe bevoegdheden voor de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht

We hebben er reeds op gewezen dat de VCT als taak heeft te waken en te
adviseren over de toepassing van de bestuurstaalwetten. Men kwam over-
een dat vanaf 1 januari 1995 ook belanghebbende particulieren – geen
overheden – die in de faciliteitengemeenten wonen klacht konden indie-

16. J. Clement, J. Van Crombrugge, J. D’hondt & Ch. Vanderveeren, Het Sint-Michielsak-
koord en zijn achtergronden. Antwerpen, Maklu, 1993, p. 141.
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nen bij de VCT over het taalgebruik van de administratieve overheden
voor zowat alles wat te maken heeft met de betrekkingen tussen de admi-
nistratie enerzijds en de particulieren en het publiek anderzijds.17 De ver-
enigde vergadering van de Nederlandse en Franse afdeling van de Com-
missie moet dan een advies uitbrengen binnen de 45 dagen na ontvangst
van een klacht. Hoewel de adviezen volgens diverse arresten van de Raad
van State noch voor de betrokken overheid, noch voor degene die de klacht
indiende bindend zijn, kan de VCT bij haar advies een aanmaning voegen
ten behoeve van de betrokken overheid. Hierin nodigt de VCT die overheid
uit binnen een door haar bepaalde termijn hetzij de nietigheid van de
gestelde handeling vast te stellen, hetzij alle nodige maatregelen te
nemen om de naleving van de bestuurstaalwetgeving te verzekeren. Ver-
volgens wordt dit VCT-advies samen met de eventuele aanmaning bete-
kend aan de klagende partij, aan de overheid waartegen de klacht is inge-
diend en in ieder geval aan de minister van Binnenlandse Zaken.18 Als de
betrokken overheid binnen de door de Commissie gestelde termijn de aan-
maning niet in acht heeft genomen, kan zij in plaats van de in gebreke
gebleven overheid alle maatregelen nemen die nodig zijn om te verzekeren
dat de bestuurstaalwetgeving nageleefd wordt. Bovendien werd bepaald
dat de Commissie de kosten van de door haar genomen maatregelen kan
verhalen op de betrokken overheid.19 

Deze nieuwe bepalingen geven de indruk dat de VCT momenteel, meer
dan vroeger het geval was, gemachtigd is actief op te treden om een einde
te stellen aan schendingen van de taalwetgeving.20 Premier Dehaene oor-
deelde echter dat ‘het enige wat door het Sint-Michielsakkoord wordt toe-
gevoegd, is dat de VCT zich (na een niet gevolgde suggestie te hebben
gedaan) voor vertalingen in de plaats van het in gebreke blijvende
gemeentebestuur kan stellen’.21 L. Deridder, als jurist verbonden aan de
KUL, repliceerde hierop dat de materies waarvoor men een klacht kan

17. J. Brassine, La Belgique fédérale, p. 81.
18. P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., pp. 261-262.
19. Dit verhaal wordt letterlijk hernomen in de nieuwe §8 van artikel 61 van de gecoördi-

neerde bestuurstaalwetten, ditmaal toegevoegd met de gewone wet van 16 juli 1993,
met het enige verschil dat het hier gaat om particulieren die wonen in een van de
gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Dit alles kon
trouwens bij gewone meerderheid geregeld worden. Voor de faciliteitengemeenten moest
deze regeling echter bij bijzondere meerderheid worden getroffen omdat voor die
gemeenten de bestuurstaalwetgeving, die tot de voorbehouden bevoegdheid van de fede-
rale wetgever behoort, bij de derde staatshervorming immers werd ‘vergrendeld’. Zie:
P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., pp. 261-262.

20. L. Deridder, De ‘nieuwe’ bevoegdheden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en
Brussel en de faciliteitengemeenten. In: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiek Recht, nr. 6, 1997, p. 382.

21. Ibidem. 
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indienen veel ruimer zijn dan het louter bekomen van een vertaling: ook
als in andere ‘materies een schending van de taalwetgeving wordt vastge-
steld, zou de VCT een beroep kunnen doen op haar bevoegdheid tot het
nemen van alle nodige maatregelen’.22 

Hoe dan ook, de VCT heeft tot op heden nog geen gebruik gemaakt van
haar dwangtoezicht. De voornaamste reden is wellicht dat er voor de toe-
passing van het subrogatierecht een meerderheid moet worden gevonden
onder de politiek aangeduide Nederlands- en Franstaligen in de verenigde
vergadering. Een beslissing om zich in de plaats te stellen van bijvoor-
beeld het OCMW van een faciliteitengemeente dreigt de eerbiedwaardige
instelling communautair te verdelen.23 Als de VCT haar dwangtoezicht
effectief toepast, kan ze bovendien met juridische procedures geconfron-
teerd worden. De Commissie lijkt er echter voor terug te deinzen om als
administratief rechtscollege te worden beschouwd waarvan de beslissin-
gen aangevochten kunnen worden bij de Raad van State.24 Als de VCT echt
macht zou verwerven is het tevens niet ondenkbaar dat de Commissie de
speelbal wordt van politieke machten, wat haar werking nog moeilijker
zou maken. 

Praktische problemen duiken eveneens op: het is nogal moeilijk voor de
VCT om bijvoorbeeld de overtredingen van de taalwetgeving in de Brus-
selse OCMW-ziekenhuizen – waar Vlamingen al decennia lang over klagen
– op te lossen door het personeelsbeleid van de OCMW’s over te nemen. En
ten slotte ontkomt ook de Commissie niet aan de koppeling van Brussel
en de Rand: als de Commissie haar subrogatierecht aanwendt om Frans-
talige onwil in Brussel om te buigen, zullen de Franstaligen dit bijvoor-
beeld ook eisen voor de omzendbrieven van Peeters en omgekeerd.25

Deridder concludeerde dan ook dat de ‘eerste (schuchtere) stappen naar

22. L. Deridder, Op.cit., p. 382.
23. Machteld De Metsenaere, Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). In: Nieuwe Encyclo-

pedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, p. 3157.
24. De provincie Vlaams-Brabant liet zich naar aanleiding van het conflict rond het verstu-

ren van de Nederlandstalige brochures, waarover in een volgend deel meer, door de pro-
fessoren K. Rimanque, P. Van Orshoven en J. Velaers informeren over eventuele
rechtsmiddelen die konden worden aangewend tegen dit dwangtoezicht, mocht het door
de VCT ooit worden toegepast. Hierop werd als volgt geantwoord: ‘Wanneer de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht een dwangtoezicht uitoefent, treedt zij op als administra-
tieve overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State, zodat elke belanghebbende tegen haar beslissing een beroep tot nietigverklaring
kan instellen bij de Raad van State, afdeling administratie, onder meer wegens machts-
overschrijding.’ ‘De uitoefening van dit dwangtoezicht kan eventueel “een moeilijk te
herstellen ernstig nadeel” berokkenen. In voorkomend geval kan tegen die beslissing
ook nog een administratief kortgeding bij de Raad van State worden ingespannen.’ Zie:
P. Van Orshoven, K. Rimanque & J. Velaers, Advies betreffende de toepassing, door de
provincie Vlaams-Brabant, van artikel 34, § 1, derde lid van de gecoördineerde wetten op
het gebruik in bestuurszaken. 4 september 1996, p. 7.
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een werkbare wetgeving zijn gezet’ maar dat dit ‘op een ongestructureerde
en ondoordachte wijze is gebeurd’.26 De toepassing van het subrogatie-
recht werd met andere woorden onvoldoende geregeld en blijkt voorlopig
dan ook niet meer dan een lege doos. 

5.4. De adjunct van de gouverneur van Vlaams-
Brabant

5.4.1. Creatie van het ambt

In aansluiting op de instelling van de ambten van gouverneur en vice-gou-
verneur voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad, waarbij het ambt
van vice-gouverneur van de provincie Brabant werd opgeheven, werd een
‘commissaris van de federale regering’ in het leven geroepen, namelijk de
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. De taken van de voor-
malige vice-gouverneur van Brussel en de adjunct-gouverneur van Bra-
bant werden verdeeld over de vice-gouverneur van Brussel enerzijds en de
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant anderzijds. Als gevolg
van de nieuwe artikelen 65 en 65bis van de SWT zijn ze immers, in iden-
tieke bewoordingen, belast met het toezicht op de toepassing van de wet-
ten en verordeningen op het gebruik der talen in bestuurszaken en in het
onderwijs in respectievelijk de gemeenten van het administratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad en de randgemeenten.27

Aan de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant werd het sta-
tuut van de provinciegouverneurs toegekend.28 Zijn toezicht hoort thuis in
de subcategorie ‘algemeen specifiek administratief toezicht’. Zowel de
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant als de vice-gouverneur
voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad draagt boven-
dien de titel ‘regeringscommissaris’. Het verschil tussen beide bestaat
erin dat de laatstgenoemde de gouverneur van Brussel-Hoofdstad mag
vervangen terwijl de eerstgenoemde de gouverneur van Vlaams-Brabant
niet mag vervangen of vertegenwoordigen. Net zoals de vice-gouverneur
van Brussel moet de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant
trouwens blijk geven van een grondige kennis van het Nederlands en
het Frans.29

25. Commissie voor Taaltoezicht blaft soms maar beet nog nooit. In: De Standaard, 8 sep-
tember 1998.

26. L. Deridder, Op.cit., p. 385.
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5.4.2. Functie

Zoals vastgelegd moesten de burgemeesters van de randgemeenten bin-
nen de acht dagen aan het gouvernement van de adjunct van de gouver-
neur de afschriften van de besluiten sturen van de gemeenteoverheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en veror-
deningen over het gebruik van de talen in bestuurszaken betroffen.30 Bij
een met redenen omkleed besluit kan de adjunct van de gouverneur dan
binnen de veertig dagen de uitvoering schorsen van de beslissing waarbij
de gemeenteoverheid of het OCMW de wetten en verordeningen op het
gebruik van de talen in bestuurszaken schendt.31 Het schorsingsbesluit
wordt dadelijk kenbaar gemaakt aan de gemeenteoverheid of het OCMW,
die er kennis van neemt en het geschorste besluit kan rechtvaardigen.
Aangezien het besluit van de overheid regelmatig werd geschorst, was
bepaald dat ze het kon intrekken. De schorsing wordt opgeheven veertig
dagen nadat het besluit waaruit blijkt dat de gemeenteoverheid of het

27. P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., p. 263. In zijn eerste activitei-
tenverslag pleitte de huidige adjunct van de gouverneur G. Desolre ervoor om zijn
bevoegdheid uit te breiden tot de gemeente Bever. Hij wees op ‘het bijna-tweeling-ver-
wantschap tussen de taalregimes van de randgemeenten enerzijds en van de taalgrens-
gemeente Bever anderzijds’ en stelde dat een dergelijke regeling de beleidsefficiëntie
en de homogeniteit van de bevoegdheidsverdeling ten goede zou komen. Nadat premier
J.-L. Dehaene na 16 oktober 1992 in informele onderhandelingen steun had gezocht bij
de VU en de groene partijen voor het Sint-Michielsakkoord, en op 28 oktober een over-
eenkomst met Agalev en de VU had bereikt, werden formele onderhandelingen aange-
knoopt met Ecolo die in de nacht van 30 op 31 oktober uitmondden in een compromis.
Uit verklaringen van Ecolo-woordvoerders bleek echter dat er in dit compromis wijzi-
gingen aan regelingen in Brabant werden aangebracht: de kleine taalgrensgemeente
Bever werd gelijkgesteld met de zes randgemeenten rond Brussel voor de bescherming
van de Franstaligen door de nieuwe adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant.
Dehaene deed dit af als een ‘juridische verfijning’, maar VU-voorzitter B. Anciaux vroeg
onmiddellijk opheldering over die veranderingen. Toen Ecolo-kamerlid H. Simons vast-
hield aan de wijziging voor Bever, dreigde Anciaux zijn steun aan het akkoord op te
zeggen. Dehaene riep vervolgens de voorzitters van de meerderheid, de groene partijen
en VU bijeen: na een uur waren ze het eens over de intrekking van de wijziging aan het
statuut van Bever. Zie: Guy Desolre, Activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant (1 januari 1995-29 februari 1996), juni 1996, p. 29 en
M. Deweerdt & R. Falter, Overzicht van het Belgisch politiek gebeuren in 1992. In: Res
Publica, volume XXXV, nrs. 3-4, 1993, p. 316.

28. P. Renauld, Les Autorités locales. In: F. Delperee, La Belgique Fédérale, Bruxelles, Bruy-
lant, 1994, p. 180 en Guy Desolre, Derde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant (1 maart 1997-31 december 1997), januari 1998, p. 9.

29. J. Brassine, Op.cit., p. 82.
30. Dezelfde regeling wordt getroffen voor de gemeenteoverheden die onder het toezicht van

de vice-gouverneur van Brussel vallen.
31. P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., p. 263.
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OCMW kennis heeft genomen van de schorsing, bij de adjunct van de gou-
verneur is aangekomen.32 

In tegenstelling tot de vice-gouverneur van Brussel maakt de adjunct
van de gouverneur slechts zeer zelden gebruik van zijn schorsingsbe-
voegdheid.33 Omdat de wet het verdere lot van de schorsingen niet
bepaalt, moeten de regels van het gewoon administratief toezicht worden
toegepast. Het behoort dus tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering
en van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant om uit te maken
of de geschorste beslissingen al dan niet vernietigd moeten worden.34 In
de periode na 1995 waren de Vlaamse voogdijministers Leo Peeters (Bin-
nenlandse Aangelegenheden – SP) en Luc Martens (OCMW’s – CVP), zij
werden in 1999 opgevolgd door Johan Sauwens (Binnenlandse Aangele-
genheden en OCMW’s – VU), die op zijn beurt in 2001 vervangen werd door
Paul van Grembergen (VU – later SPIRIT). Met het ontstaan van de pro-
vincie Vlaams-Brabant werd de SP’er Lodewijk De Witte, voormalig kabi-
netschef van Louis Tobback, tot gouverneur benoemd. 

We moeten beklemtonen dat in taalkwesties de adjunct van de gouver-
neur niet het laatste woord heeft, de Vlaamse regering en de provincie
Vlaams-Brabant hebben dat wel. Algemeen geldt trouwens dat voor de
randgemeenten en de gemeente Voeren de gouverneur, bij een met rede-
nen omkleed besluit, de uitvoering kan schorsen van een beslissing waar-
bij een gemeenteoverheid haar bevoegdheid te buiten gaat, de wet schendt
of het algemeen belang schaadt. De Vlaamse regering en de gouverneur
kunnen deze beslissing vernietigen als het gaat om een van de randge-
meenten die 20.000 of minder inwoners telt, wat steeds het geval is.35

32. Zo onderzocht de adjunct van de gouverneur in 1999 een groot aantal individuele benoe-
mingsbesluiten, toegezonden door de gemeenteoverheden van Kraainem, Sint-Gene-
sius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem. Geen enkele benoeming werd geschorst.
Uiteraard hebben de overwegend Franstalige gemeenteoverheden er alle belang bij om
personeel aan te werven dat het bewijs levert van een elementaire kennis van het
Frans. We kunnen echter opmerken dat Drogenbos en Linkebeek verzuimden dossiers
aan de adjunct van de gouverneur over te maken. Globaal beschouwd waren de gemeen-
telijke overheden en de OCMW-instanties de afgelopen jaren weinig geneigd om hun
besluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de taalwetgeving betrof-
fen (tijdig) over te maken aan de adjunct van de gouverneur. Zie: Guy Desolre, Vijfde
activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (1
januari 1999-31 december 2000), januari 2000, p. 13. 

33. Van deze bevoegdheid werd één keer gebruikgemaakt in 1996, één keer in 1997 en één
keer in 1999. Hierover meer in het deel over de conflicten in de periode 1990-2000. Zie:
Guy Desolre, Vijfde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant (1 januari 1999-31 december 2000), januari 2000, p. 13.

34. A. Alen, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Syllabusuitgave. Deurne, Kluwer,
1997, p. 338.

35. M. Van Damme, J. Dujardin, A. Mast & J. Vandelanotte, Overzicht van het Belgisch
administratief recht. Antwerpen, Kluwer, pp. 455-456.
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Aanvullend kreeg de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant een
soort taalombudsfunctie toebedeeld.36 Het behoort immers tot zijn
bevoegdheid alle mondelinge of schriftelijke klachten te onderzoeken,
tegen de niet-naleving van de bestuurstaalwetgeving door een natuurlijke
of rechtspersoon in verband met zaken die gelokaliseerd of lokaliseerbaar
zijn in een randgemeente. Hierbij is – in tegenstelling tot bij de procedure
bij de VCT – niet vereist dat de klager enig belang kan aantonen, laat
staan dat hij in de betrokken gemeente moet wonen. In theorie betekent
dit dat de adjunct van de gouverneur met klachten kan worden over-
stelpt.37 Let wel, aangezien elke natuurlijke of rechtspersoon een klacht
kan indienen, kunnen ook de randgemeenten zelf of de OCMW’s van deze
gemeenten, de mandatarissen van hun organen en zelfs de Franse
Gemeenschap van dit klachtrecht gebruikmaken.38

De adjunct van de gouverneur deelt de betrokken overheden de klach-
ten mee die hij ontvangt. Hij kan alle betrokken personen horen, ter
plaatse alle constateringen doen en zich alle bescheiden of inlichtingen
laten mededelen die hij nodig acht voor het onderzoek van de klachten.
Verder behoort het tot zijn mogelijkheden een bindende termijn voor een
antwoord op te leggen aan de betrokken overheden en probeert hij de
standpunten van de klager en de overheid met elkaar te verzoenen, even-
tueel door hen met elkaar te confronteren. Als de adjunct van de gouver-
neur tot het inzicht komt dat de standpunten van beide partijen onver-
zoenbaar zijn, kan hij de klacht overmaken aan de verenigde vergadering
van de VCT die optreedt volgens de eerder beschreven procedure.39 

‘Gezien de randgemeenten (kunnen) bestuurd worden door een Frans-
talige meerderheid ziet het er niet naar uit dat veel zal kunnen worden
opgekomen tegen wat door de plaatselijke besturen wordt gedaan, doch is
de bescherming veeleer gericht tegen de provincie Vlaams-Brabant en de
Vlaamse Gemeenschap,’ zo stelde P. Van Orshoven in zijn Bijdrage Brus-
sel, Brabant en de minderheden.40 Renauld vestigde de aandacht op de

36. Bij de Brusselse vice-gouverneur kunnen uitsluitend particulieren klacht indienen: de
Vlaamse Gemeenschap kan bij dit orgaan dus niet terecht als de Vlamingen in Brussel
door welk bestuur dan ook onheus worden behandeld.

37. Ook dit geldt voor de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad.
38. P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., p. 263.
39. B. Renauld in: F. Delperee, Op.cit., p. 182. De huidige adjunct van de gouverneur wees

erop dat de VCT slechts kennis kan nemen van klachten van particulieren die een belang
kunnen aantonen. Hij vestigde er de aandacht op dat de VCT – technisch-juridisch
gesproken – dus niet elk dossier dat toegestuurd wordt kan onderzoeken. Dat is bijvoor-
beeld het geval als de klacht oorspronkelijk bij de adjunct van de gouverneur ontvanke-
lijk was bevonden, of afkomstig is van een publieke rechtspersoon of als de klager het
belang van de klacht niet kan aantonen. Zie: Guy Desolre, Tweede activiteitenverslag
van de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (1 maart 1996-28 februari
1997), maart 1997, p. 31.
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dubbele rol van de adjunct van de gouverneur en veronderstelde dat die
hem weleens voor ambigue situaties zou kunnen plaatsen. ‘D'une part, sa
fonction de médiateur devrait le conduire à adopter une attitude souple et
conciliante dans les conflits en matière linguistique. D'autre part, sa mis-
sion de surveillance de l'application de la législation linguistique peut
l'amener à être intransigeant quant au respect de cette même législa-
tion.’41 De auteur besloot met de stelling dat ‘la manière dont le gouver-
neur adjoint exercera ses attributions aura une influence déterminante
sur le maintien de la « paix communautaire » dans ces communes’. In elk
geval probeert de huidige adjunct van de gouverneur, de tweetalige PS’er
Guy Desolre, communautaire polarisatie te vermijden, waardoor de oor-
spronkelijke enigszins offensieve Vlaamse opstelling luwde.42

5.4.3. Controverse

Over de officiële titel van Guy Desolre blijft er discussie bestaan. Hijzelf
verkiest de benaming ‘adjunct-gouverneur’, omdat zijn ambt met die titel
in het Belgisch Staatsblad staat vermeld. Het provinciebestuur houdt het
echter bij ‘adjunct van de gouverneur’, om verwarring met de term ‘vice-
gouverneur’ te vermijden.43 Niet iedereen op het politieke toneel, zowel op

40. P. Van Orshoven in: A. Alen & L.P. Suetens (red.), Op.cit., p. 264.
41. B. Renauld in: F. Delperee, Op.cit., p. 182.
42. We kunnen immers opmerken dat Desolres benoeming tot 'adjunct-gouverneur van

Vlaams-Brabant' geenszins van een leien dakje liep, zoals hij zelf aangeeft in zijn eerste
activiteitenverslag. De adjunct van de gouverneur wees op de 'minibetoging' (59 critici)
die op 12 maart plaatsvond in Bierbeek, op het op de korrel nemen van zijn benoeming
in de Vlaamse Raad onder de vorm van een 'actuele vraag', op interpellaties die op 2 en
15 maart in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot de bevoegde minister werden
gericht, op de motie die de Provincieraad van Vlaams-Brabant goedkeurde op 21 maart
1995 tegen zijn benoeming en ten slotte op het verzoekschrift tot nietigverklaring dat op
4 juni 1995 werd ingediend bij de Raad van State. Feit is dat de adjunct van de gouver-
neur zes maanden na zijn aanstelling nog geen vaste verblijfplaats had of over een offi-
cieel adres beschikte. Ook klaagde hij over het ontbreken van personeel, een
dienstwagen enzovoort. Naast een aantal bureaucratische moeilijkheden wees hij in Le
Soir ook op de volgende oorzaak: ‘Je perçois un dédain réel pour les institutions provin-
ciales au niveau fédéral. Mais il y a sans doute aussi la volonté de m'ignorer. Les servi-
ces d'un gouverneur adjoint taxé de francophone constituent sans doute la dernière des
dernières priorités pour certains Flamands du gouvernement.’ In Le Soir van 5 januari
1996 gaf hij aan dat ‘beaucoup croyaient que j'allais être une espèce de sous-marin fran-
cophone dans la province’. Zie: Guy Desolre, Activiteitenverslag van de adjunct-gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant (1 januari 1995-29 februari 1996), juni 1996, p.
31; Situation kafkaïenne à la province du Brabant flamand – Desolre sur un pétard
communautaire. In: Le Soir, 30 augustus 1995, p. 20 en Enquête un an après la scission
de la province du Brabant (IV) – Le vice rit à Bruxelles et l'adjoint pleure à Louvain. In:
Le Soir, 5 januari 1996.
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lokaal als op hoger niveau, ziet echter het nut van deze functie in.44 Dat
bleek ook uit de praktische moeilijkheden waarmee de adjunct van de gou-
verneur in de beginperiode na zijn aanstelling geconfronteerd werd: geen
kantoor, geen officieel adres, geen dienstwagen, geen personeel.45 Toch
had de functie op de eerste plaats de bedoeling een klankbord te zijn voor
inwoners van de zes randgemeenten met klachten over overtredingen van
de taalwetgeving. In juridische taal betekende dit dat ‘het gouvernement
van de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant een gewes-
telijke dienst is waarvan de werkkring gemeenten met een speciale taal-
regeling of met verschillende regelingen uit het Franse of uit het Neder-
landse taalgebied bestrijkt’.46

In de loop van 1995 diende men betrekkelijk weinig klachten in bij de
adjunct van de gouverneur. De functie was nieuw, het bestaan ervan was
ook niet echt bekend bij het grote publiek, en volgens Desolre deed men
ook weinig inspanningen om aan dit ambt publiciteit te geven: ‘Dit is
ongetwijfeld te wijten aan de volstrekte discretie waarvan de provinciale
overheden van Vlaams-Brabant blijk hebben gegeven met betrekking tot
het bestaan van de dienst van de adjunct-gouverneur. Daarnaast hebben
de opeenvolgende adreswijzigingen de bereikbaarheid van de dienst even-
min bevorderd.’47 

Bovendien is de vergelijking tussen de adjunct van de gouverneur van
Vlaams-Brabant en zijn tegenhanger in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, die wel nog vice-gouverneur genoemd wordt, paradoxaal. Deze
vice-gouverneur waakt over de toepassing van de taalwetten vanuit de

43. Jean-Luc Dehaene verkiest de term ‘adjunct van de gouverneur’, omdat ‘adjunct-gouver-
neur’ zou impliceren dat hij zijn bevoegdheden rechtstreeks van de provinciegouverneur
zou afleiden, wat niet zo is. Uit: Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9
mei 2000.

44. We kunnen enkele voorbeelden aanhalen. Burgemeester Jean Calmeyn van Drogenbos
toonde respect voor de persoon van Guy Desolre, maar moest toegeven dat de adjunct
van de gouverneur in de praktijk weinig realiseerde. Voormalig Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters had er een andere omschrijving voor: ‘Dat
is een functie waar ik niet echt in geloof. Ik heb daar ook nooit heel veel van gezien. Ik
denk dat dat meer folklore is dan wat anders (…). Men heeft daar misschien veel van
verwacht, maar in feite stelt dat niets voor.’ Burgemeester Léon Maricq van Kraainem
ging echter nog een stap verder en noemde de adjunct een ambtenaar die eigenlijk geen
enkele bewegingsvrijheid had. Uit respectievelijk: Interview van J. Koppen met J. Cal-
meyn, donderdag 4 mei 2000; interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni
2000 & interview van J. Koppen met L. Maricq, dinsdag 20 juni 2000.

45. Situation kafkaïenne à la province du Brabant flamand. In: Le Soir, 30 augustus 1995.
46. Citaat van G. Desolre uit de verantwoording van het (eerste) Activiteitenverslag van de

adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 1 januari 1995-29 februari 1996,
p. 3.

47. Guy Desolre, Activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur, 1 januari 1995-29 februari
1996, p. 23.
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minderheid (het Nederlands), terwijl de adjunct van de gouverneur dat
doet vanuit de meerderheid (het Frans). Hierbij kunnen we ons afvragen
of de adjunct van de gouverneur de wet niet ruimer probeert toe te passen
dan ze eigenlijk is. Zowel de adjunct van de gouverneur als de VCT moet
de dagelijkse problemen in die gemeenten oplossen.48 Aan de hand van het
volgende deel kunnen we de precieze plaats schetsen die organen zoals de
adjunct van de gouverneur en de VCT in allerhande taalkwesties innemen.
In de loop der jaren heeft de adjunct van de gouverneur geprobeerd zijn
bemiddelingsopdracht concrete vorm en vaste grond te geven. Hoe hij dit
deed komt aan bod bij de bespreking van de verschillende conflicten. Al bij
al blijft het aantal klachten dat de adjunct van de gouverneur ontvangt –
en dat ontvankelijk beschouwd wordt – vrij gering. Wel zien we tot 1998
een gevoelige toename van de klachten. Zo liep het aantal ingediende
klachtendossiers op van minder dan twintig in 1995 tot meer dan negentig
in 1998. In 1999 daalde het aantal tot op het niveau van 1997, namelijk
ongeveer vijftig klachten. De adjunct van de gouverneur Desolre weet de
algemene stijging onder andere aan het gegeven dat zijn dienst in de loop
der jaren beter bekend geraakte bij het publiek. Wie zich vroeger recht-
streeks tot de VCT wendde, doet nu volgens hem steeds meer een beroep
op zijn tussenkomst.49 De daling van het klachtenaantal in 1999 schrijft
de adjunct van de gouverneur toe aan het feit dat vele, voornamelijk
Franstalige klagers van 1998 hun klachten, onder meer over de zoge-
naamde omzendbrief-Peeters, niet meer herhaald hebben nu hun stand-
punt duidelijk is.50 De inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem
uitten de meeste klachten. Elk jaar kwamen er uit Drogenbos het minst
aantal klachten.51 De verhouding tussen Nederlands- en Franstalige
klachten is in evenwicht, behalve in 1998. Intussen behandelde de adjunct
van de gouverneur zowel voor 2000 als voor 2001 vierentwintig klachten.
Meestal gaat het hierbij om Franstalige inwoners die klagen omdat ze een
bepaalde informatiebrochure niet in hun taal kunnen verkrijgen of die
niet automatisch in hun taal verkregen hebben. Grote en onoverkomelijke
problemen komen niet aan bod. 

48. Interview van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.
49. Guy Desolre, Tweede activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie

Vlaams-Brabant (1 maart 1996-28 februari 1997), maart 1997, p. 25.
50. Guy Desolre, Vijfde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie

Vlaams-Brabant (1 januari 1999-31 december 2000), januari 2000, p. 9.
51. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie

Vlaams-Brabant (1 januari 1998-31 december 1998), januari 1999, p. 24-25 en
G. Desolre, Vijfde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant (1 januari 1999-31 december 2000), januari 2000, p. 9.
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– 6 –

Het Lambermontakkoord (2001):
de regionalisering van de gemeente-

en provinciewet

6.1. Van Hermes naar Lambermont 

Overeenkomstig het federale regeerakkoord dat liberalen, socialisten en
groenen op 11 juli 1999 sloten, werd op 20 oktober 1999 de Intergouverne-
mentele en Interparlementaire Conferentie voor Institutionele Vernieu-
wing geïnstalleerd. Het globale doel van de Conferentie voor de Staatsher-
vorming of Costa was de structuren en instellingen van de Belgische staat
te verbeteren. De gesprekken tussen de Costa-deelnemers die in de eerste
plaats hun partij bleken te verdedigen in plaats van hun regering of par-
lement, verzandden. De bereidheid tot dialoog tussen Franstaligen en
Vlamingen nam af.1 

Onder meer op aandringen van VU-voorzitter Bourgeois ging premier
Verhofstadt een meer actieve rol spelen in het staatshervormingsproces.
Eind maart 2000 bevestigde de premier in de VRT-uitzending De zevende
dag dat hij samen met de vice-premiers Michel (PRL) en Vande Lanotte
(SP), beiden bevoegd voor institutionele hervormingen, aan een politiek
akkoord over homogenere bevoegdheidspakketten werkte, meer bepaald
voor Landbouw en Buitenlandse Handel. Bovendien kondigde hij aan dat
tegen het jaareinde de Gemeente- en Provinciewet zouden worden geregi-
onaliseerd. De herziening van de Financieringswet werd gepland voor
begin 2001. Het kernkabinet bereikte op basis van een nota van de Costa
covoorzitters Moureaux (SP) en Vankrunkelsven (VU&ID) en na discrete
voorbereidende gesprekken op 4 april 1999 een principieel akkoord.2 Na
de vergadering van de ministerraad maakte de premier de volgende dag
het Hermesakkoord bekend dat de gewesten bevoegd maakte voor het
landbouwbeleid, de zeevisserij en de buitenlandse handel, op voorwaarde
dat ze een aantal uitzonderingen erkenden. Onder meer ten gevolge van
meningsverschillen tussen de Vlaamse en Franstalige regeringspartijen

1.  Mark Deweerdt, Res Publica, Politiek Jaarboek 2000, volume XLIII, 2-3, p. 254.
2.  Res Publica 2000, p. 256.
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liet de omzetting van dit politieke compromis in een voorstel van bijzon-
dere wet een hele tijd op zich wachten. Op 5 juli aanvaardden de vertegen-
woordigers van de zes regeringspartijen (VLD, SP, Agalev, PS en Ecolo) en
VU&ID in de Costa uiteindelijk het licht geamendeerde voorstel van bij-
zondere wet. De oppositiepartijen CVP en PSC kantten zich tegen het
akkoord. Over de financiële aspecten van de verdere regionalisering van
Landbouw en Buitenlandse Handel werd nog geen overeenstemming
bereikt.3

Nochtans waren de Franstalige partijen voor de parlements- en
gemeenteraadsverkiezingen van 1999 overeengekomen tijdens de vol-
gende zittingsperiode geen institutionele hervormingen door te voeren.4
Ook na de installatie van de paars-groene regering-Verhofstadt, die ver-
dere stappen in de staatshervorming had toegezegd om de steun van de
Volksunie te krijgen voor de vorming van een VLD-SP-Agalev en VU&ID-
coalitie in Vlaanderen, lieten de Franstalige partijen uitschijnen dat het
de Vlaamse partijen waren die aanstuurden op een nieuwe fase in de
staatshervorming. Uiteindelijk bleek de structurele herfinanciering van
de Franse gemeenschap aan Waalse zijde een politieke topprioriteit. De
geldnood van de Franse Gemeenschap was door het Sint-Elooisakkoord
van 1 december 1999 slechts gedeeltelijk opgelost. De Franstalige meer-
derheidspartijen bleken bereid om met de Vlamingen over fiscale autono-
mie te onderhandelen in ruil voor de herfinanciering van de Franse
Gemeenschap en dus voor een bijkomende financiële impuls voor het
Franstalig onderwijs.5

De herziening van de Financieringswet werd voorbereid door premier
Verhofstadt, de vice-premiers Michel en Vande Lanotte en de minister-
presidenten van de gemeenschaps- en gewestregeringen. Ook de Costa-
voorzitters Vankrunkelsven (VU) en Moureaux (PS) werden in een tweede
fase betrokken bij de discrete onderhandelingen. Het kernkabinet verga-
derde van zaterdagavond 14 tot dinsdagochtend 17 oktober 2000 nage-
noeg non-stop in de ambtswoning van de eerste minister aan de Lamber-
montstraat. Ook de Costa-covoorzitters namen vanaf zondagnamiddag
opnieuw deel aan het overleg, waardoor de Volksunie – nodig om de twee-
derde meerderheid te behalen – betrokken werd bij de totstandkoming
van het akkoord. Op maandag 16 oktober werd na twintig uur onderhan-
delen overeenstemming bereikt over een communautair compromis, het
zogenaamde Lambermontakkoord.6 

3. Res Publica 2000, p. 258.
4. Parlementaire Handelingen.Senaat, Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering, dins-

dag 29 mei 2001, ‘Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende over-
dracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen’, p. 6.

5. Res Publica 2000, pp. 258-260.
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Met als opzet de verruiming van de fiscale autonomie van de gewesten en
de herfinanciering van de gemeenschappen werd voorzien in de aanpas-
sing van de bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989. Een tweede
belangrijk onderdeel betrof de regionalisering van de Gemeentewet en de
Provinciewet, overigens reeds opgenomen in het Sint-Michielsakkoord
van 1992.7 

Bepalend voor de verdere afhandeling van het Lambermontakkoord en
de goedkeuring van de regionalisering van de Gemeente- en Provinciewet
bleek de situatie van de Nederlandstaligen in Brussel. De Vlaamse CVP-,
VLD-VU&ID- en SP-Agalev-fracties in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
uitten hun ontevredenheid over de onvoorwaardelijke overdracht van de
Gemeentewet naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij pleitten voor
de opname van waarborgen voor de Vlamingen in de Brusselse gemeente-
besturen. Ook wilden ze dat wijzigingen aan de geregionaliseerde
Gemeentewet met een meerderheid in elke taalgroep van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad zouden worden goedgekeurd. Deze en enkele andere
eisen stonden in een resolutie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC) reeds in juni had goedgekeurd. Hoewel het partijbestuur van de VU
het Lambermontakkoord zogoed als unaniem had goedgekeurd en ook de
partijraad het licht op groen zette, ontstond er nadien binnen de partij kri-
tiek. Net zoals bij de Vlaamse fracties in de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad werd de goedkeuring van het akkoord door de VU-parlementsfracties
afhankelijk gemaakt van een voorafgaande regeling voor de vertegen-
woordiging van de Vlamingen in de Brusselse instellingen.8 Ook de
Vlaamse oppositiepartijen CVP en Vlaams Blok hekelden onder meer dat
de Gemeentewet zou worden geregionaliseerd zonder dat er waarborgen
waren voor de vertegenwoordiging van de Vlamingen in de raden en sche-
pencolleges van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aan Franstalige zijde uitte vooral het FDF, een federatie vormend met de
PRL, kritiek op de regionalisering van de Gemeente- en Provinciewet. Par-
tijvoorzitter Maingain zag er een ‘zware bedreiging’ in voor de Franstali-
gen in de Rand. Hij dreigde er dan ook mee de wetsontwerpen ter uitvoe-
ring van het Lambermontakkoord niet goed te keuren.9 

6. Res Publica 2000, pp. 262 & Regering spreidt beloften over zes jaar. In: De Standaard,
17 oktober 2000.

7. Res Publica, 2000, pp. 262-263.
8. Res Publica 2000, p. 266.
9. Res Publica 2000, pp. 264-265.
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6.2. Van Lambermont naar Lambermont-bis

In januari 2001 achtten de topministers de tijd rijp om de twee politieke
compromissen, Hermes en Lambermont, in wetteksten te gieten. Verte-
genwoordigers van de federale regeringen en deelregeringen werden
betrokken bij deze opdracht. Voor de Volksunie namen Anciaux en Van-
krunkelsven deel aan het overleg. Op 23 januari 2001 stelde de premier
Lambermont-bis voor, een veelomvattend pakket ‘communautaire’ wets-
ontwerpen. Naast fiscale autonomie voor de gewesten en de federalisering
van diverse nationale departementen, werd ook de overheveling van de
Gemeente- en Provinciewet in een wet gegoten.10 

Uit de werkzaamheden van de Senaatscommissie voor Institutionele
Aangelegenheden in het kader van bovenstaand wetsontwerp, waarvan
Monfils (PRL-FDF-MCC) verslag uitbracht bij het aanvatten van de alge-
mene bespreking van het ontwerp in de Senaat, kwam de inhoud van het
ontwerp duidelijk tot uiting. Er werd overeengekomen de gewesten
voortaan bevoegd te maken voor de regels met betrekking tot de gemeen-
telijke en provinciale instellingen, zowel voor hun samenstelling, hun
organisatie, hun bevoegdheden als voor hun werking. Hoewel de regiona-
lisering ook betrekking had op de gemeenten in de Rand en de faciliteiten-
gemeenten, legde men in de bijzondere wet bepalingen vast die de
bestaande waarborgen voor de Franstaligen in deze gemeenten bevestig-
den. De bepalingen van de Pacificatiewet van 9 augustus 1988 werden
niet aan de gewesten overgedragen maar bleven federaal. Dit gold ook
voor de organisatie en het beleid van politie en brandweer, en voor de
bepalingen van de nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de burgerlijke
stand. 

De provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gou-
verneur van de provincie Vlaams-Brabant, de arrondissementscommissa-
rissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen zouden voortaan
benoemd en afgezet worden door de gewestregering, zij het op eensluidend
advies van de federale ministerraad. De adjunct-gouverneur van Vlaams-
Brabant wees echter op een tegenstrijdigheid in de regelgeving. De
nieuwe tekst onttrekt artikel 5bis van de Provinciewet, waarin onder
meer gesteld wordt dat de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Bra-
bant benoemd en ontslagen wordt door de Koning, aan de overdracht van
de bevoegdheden aan de gewesten. De adjunct-gouverneur merkte op dat
de bijzondere wetgever de uitzondering invoerde om te beklemtonen dat
niets gewijzigd werd aan het statuut van de adjunct-gouverneur. Hij

10.  Dossier Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be.
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vroeg zich echter af of de tegenstrijdigheid betekende dat de Vlaamse
regering voortaan inspraak kreeg bij de benoeming en afzetting van de
adjunct-gouverneur of dat de federale regering een wetsontwerp zal voor-
bereiden om zijn statuut opnieuw vast te stellen.11 

Volgens het ontwerp zou de regionale wetgever de gemeentegrenzen
kunnen wijzigen, behalve voor de zes gemeenten in de Rand met een bij-
zonder taalstatuut en voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren. De
gewesten zouden voortaan bevoegd zijn voor de tuchtregeling van de bur-
gemeesters. Er werd op dit vlak echter een opschortende beroepsproce-
dure georganiseerd voor de Raad van State die in laatste aanleg zou
beslissen. Ook de gemeente- en provinciekieswetgeving ging tot de
bevoegdheid van de gewesten behoren, behalve de desbetreffende bepalin-
gen van de zogenaamde Pacificatiewet. De gewesten zouden voortaan
onder meer de verkiezingen van de lokale overheden regelen en bevoegd
worden voor de controle op de verkiezingsuitgaven, ook die voor de verkie-
zingen van de deelstaatparlementen.12 

Verder bepaalde men dat de gewesten het toezicht op de randgemeen-
ten en de gemeenten Komen-Waasten en Voeren voortaan zouden uitoefe-
nen, behalve voor de regelingen die opgenomen zijn in de Pacificatiewet.
Deze bepalingen werden aangevuld met twee principes die volgens Mon-
fils essentieel waren voor de politieke coherentie van het ontwerp. 

Zo voorzag artikel 8 in een gelijke behandeling van alle gemeenten op
eenzelfde gewestelijk grondgebied. Dit artikel legde de gewesten op om bij
de uitoefening van hun nieuw verworven bevoegdheden met betrekking
tot de samenstelling, organisatie, bevoegdheid, werking, aanstelling of
verkiezing van hun organen, evenals het toezicht, dezelfde regels toe te
passen op alle gemeenten die deel uitmaakten van hun grondgebied,
onverminderd sommige van de in artikel 9 opgesomde bepalingen die
garanties bevatten voor bepaalde gemeenten en bijgevolg een specifieke
regeling inhielden. Deze bepaling werd onder meer opgenomen om te
voorkomen dat men ten aanzien van de gemeenten met een bijzonder taal-
statuut een beleid zou kunnen voeren om deze gemeenten een deel van
hun autonomie of van hun bevoegdheid te ontnemen, terwijl de andere
gemeenten in rechte of in feite deze bevoegdheden of deze autonomie wel
zouden genieten. 

11. Guy Desolre, De 5de staatshervorming en haar administratieve gevolgen voor het ambt
van Adjunct van de gouverneur. Leuven, Dienst van de Adjunct-gouverneur, december
2001, p. 22.

12. Parlementaire Handelingen Senaat, Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering, dins-
dag 29 mei 2001, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende over-
dracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen, p. 12-13 &
Gewesten kunnen op andere dag stemmen voor gemeenten. In: De Standaard, 24
januari 2001.
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Ten slotte moeten we artikel 9 vermelden, dat neerkwam op een ‘stand-
still-bepaling’. Opzet was de rand- en faciliteitengemeenten te garanderen
dat de reeds bestaande garanties ook na regionalisering van de Gemeen-
tewet en Gemeentekieswet onverkort zouden worden gehandhaafd. Mon-
fils wees er bovendien op dat de vereiste taalkennis voor de mandataris-
sen in de rand- en taalgrensgemeenten geregeld was in de Pacificatiewet,
waarvan de bepalingen bleven behoren tot de federale bevoegdheid.
Tegenover artikel 9 van het ontwerp dat de eerbiediging van de waarbor-
gen voor de Franstalige minderheden beoogde, stond artikel 15, waarin
het integrale behoud van de bestaande waarborgen voor de Nederlandsta-
ligen in het Brusselse Gewest werd gegarandeerd. Door deze bepaling
zouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bijkomende kiesbe-
voegdheids- of verkiesbaarheidsvoorwaarden voor taalaanhorigheid kun-
nen worden opgelegd.13 

Viseur (PSC) merkte in de Kamer echter op dat bovenstaande waarbor-
gen volgens de Raad van State hetzij nutteloos hetzij ongrondwettelijk
waren en dat bijkomende, reële beschermingsmaatregelen voor de Frans-
talige minderheid in de Rand noodzakelijk waren. In dit kader kan de eis
van de PSC om het zogenaamde Europese Minderhedenverdrag te ratifice-
ren worden gesitueerd. Maar hierover later meer.14 Janssens betoogde
voor de PS dat hoewel de garanties niet perfect waren ‘des garanties ont
bel et bien été intégrées dans cet accord’.15 Bacquelaine (PRL-FDF-MCC)
duidde het als volgt: ‘On le voit, ces acquis sont importants. J’oserais pres-
que dire qu’ils sont historiques. Les garanties prévues par le texte sont
nombreuses, elles m’apparaissent surtout comme étant efficaces, car à
même d’assurer dans la durée, la protection des minorités linguistiques de
notre pays.’16 Ook Gobert (Ecolo-Agalev) benadrukte dat ‘demain, après le
vote de l’accord, les minorités linguistiques ne seront pas moins bien pro-
tégées qu’aujourd’hui’.17 

Interessant waren de vragen van PSC-kamerlid Smets aan minister
Vande Lanotte: ‘Demain, dans les communes dites ‘à facilités’, quelles
garanties les gens ont-ils de voir maintenir de façon définitive le droit à

13. Ibidem, p. 14 & Res Publica 2000, pp. 263-264. 
14. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, woensdag

27 juni 2001, 10:00 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 32.
Over het Europese Minderhedenverdrag: zie hoofdstuk 5.4.

15. Integraal Verslag Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering,
woensdag 27 juni 2001, 14:15 uur, ‘Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet
houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschap-
pen, p. 32.

16. Ibidem, p. 15.
17. Ibidem, p. 41.
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l’enseignement dans leur langue maternelle?’ En: ‘A-t-on des garanties
que demain, il y aura encore à la tête d’une commune, un bourgmestre
choisi démocratiquement par la population?’ Vande Lanotte antwoordde
dat wat betreft het functioneren van de (Franstalige) burgemeesters (in
Vlaanderen) de toestand ongewijzigd bleef. De minister beklemtoonde
bovendien dat we ‘meer dan waarschijnlijk gaan – het is een politiek enga-
gement – naar rechtstreeks verkozen burgemeesters’. ‘Dat betekent dat,
als er een meerderheid is, hetzij voor een Franstalige, hetzij voor een
Nederlandstalige kandidaat, deze persoon legitiem is verkozen.’ Vande
Lanotte haalde verder aan dat deze burgemeester de taalwetgeving en
faciliteiten zal moeten respecteren. ‘Men zal in elk geval de werking van
de burgemeesters niet in die zin kunnen beperken dat men gaat zeggen
“wij gaan een regime maken dat geldt voor de ene burgemeester en niet
voor de andere”.’ De minister bevestigde nogmaals dat men ervoor moet
zorgen dat alle gemeenten in een bepaald gewest op een gelijke manier
worden behandeld en dat er geen uitzonderingen gelden. ‘Wij gaan ervan
uit dat de vertegenwoordigers noch van het Vlaamse Parlement, noch van
het Waalse Parlement, die ook vaak een functie uitoefenen op gemeente-
lijk niveau, de zottigheid gaan doen, indien ik mij zo mag uitdrukken, om
een pesterij in de ene gemeente te organiseren en dan te reageren met een
pesterij in een andere gemeente, waarna iedereen zichzelf pest.’ ‘Er zal
een nieuwe gemeentelijke wet- of decreetgeving komen die, net zoals van-
daag het geval is, voor elke burgemeester zal gelden, welke ook zijn moe-
dertaal is. Ik denk dat de grote vrees die men heeft, namelijk dat wanneer
de Gemeentewet eenmaal is geregionaliseerd er plots allerlei problemen
zullen ontstaan, ongegrond is, omdat er voldoende garanties zijn inge-
bouwd. Dat is de hele filosofie van de wet, versterkt door het gegeven dat
de burgemeester rechtstreeks verkozen wordt. Dit staat niet in het Lam-
bermontakkoord, maar het politiek akkoord bestaat op het Vlaams
niveau. Deze rechtstreekse verkiezing schept een extra legitimiteit en legt
een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de verkozen burge-
meester die zal trachten correct op te treden ten opzichte van al zijn bur-
gers.’18 

De uitspraken van de Vlaams-Brabantse gouverneur De Witte, aange-
haald door de fractieleider van de CVP in de Kamer, sloten hierbij aan. Vol-
gens De Witte zouden de Franstalige mandatarissen in de faciliteitenge-
meenten, na de regionalisering van de Gemeente- en Provinciewet,
voldoende waarborgen overhouden tegen een discriminerende behande-
ling. Men beklemtoonde dat de garanties in de Pacificatiewet van kracht
bleven en slechts door de federale overheid gewijzigd kunnen worden.

18. Ibidem, p. 21.
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Enerzijds meldde de gouverneur dat de Franstalige burgemeesters bang
waren dat de Vlaamse overheid haar nieuwe bevoegdheid om burgemees-
ters te benoemen en te sanctioneren, zou gaan misbruiken ten aanzien
van wie zich bijvoorbeeld verzet tegen de circulaire-Peeters. Anderzijds
wees hij er ook op dat gemeenten autonome besturen zijn die het recht
hebben om het niet eens te zijn met de Vlaamse regering en om de inter-
pretatie die zij geeft aan een wet te contesteren. Van insubordinaties en
tuchtsancties kan pas sprake zijn als men zich niet wil schikken naar de
definitieve uitspraken van rechtbanken, aldus De Witte.19 

De Vlaamse oppositiepartijen CVP en Vlaams Blok, die niet bij het over-
leg waren betrokken, bleken Lambermont-bis niet genegen om diverse
redenen. Zo meldde de CVP dat de nieuwe bevoegdheden minimaal waren
en dat Vlaamse eisen als de overheveling van het wetenschappelijk onder-
zoek en gezinsbeleid niet in het akkoord vervat bleken.20 Bovendien bekri-
tiseerden beide partijen het feit dat in het overwegend Franstalige Brus-
selse Gewest de Vlamingen aan hun lot werden overgelaten aangezien de
controle over de gemeenten naar de gewesten werd getransfereerd.
Ondertussen werden de waarborgen voor de Franstaligen in de rand- en
taalgrensgemeenten gebetonneerd en uitgebreid met een specifieke juris-
dictionele procedure.21 De CVP benadrukte dat de geformuleerde waarbor-
gen voor de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
geen nieuwe waarborgen waren en hooguit een slordige herhaling inhiel-
den van de bestaande regels.22 Hoe dan ook repliceerde Verhofstadt dat de
positie van de Vlamingen in Brussel geen deel uitmaakte van het federaal
regeerakkoord.23 Vandenberghe (CVP) wees er in de Senaat op dat ‘de over-
heveling van de gemeente- en provinciewet geen louter Vlaamse eis is’.
‘Het voorstellen alsof de Vlamingen dat geld moeten toestaan in ruil voor
de regionalisering van die wet, is een totaal foute voorstelling. Die overhe-
veling wordt door alle gewesten en gemeenschappen gevraagd.’24 Hij werd
in deze visie bijgetreden door Janssens die voor de PS verklaarde dat ‘nous
avons toujours été partisans de la régionalisation de la loi communal car

19. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, woensdag
27 juni 2001, 20:15 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 88.

20. Ook na Brussels Costa-akkoord voldoet Lambermont-bis niet. Zie: 
http://www.cvp.be/senaat/rondom/pers_2001/persmei1.htm.

21. Ibidem & Dossier Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be, p. 2.
22. Ook na Brussels Costa-akkoord voldoet Lambermont-bis niet. 

Zie: http://www.cvp.be/senaat/rondom/pers_2001/persmei1.htm.
23. Verhofstadt verwijst Vlamingen in Brussel door naar gewestregering. In: De Standaard,

26 januari 2001.
24. Parlementaire Handelingen Senaat, Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering, dins-

dag 29 mei 2001, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende over-
dracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen, p. 37.
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nous pensons que, dans un régime fédéral, ce système est beaucoup plus
efficace’.25 

Hoewel het francofone FDF niet van plan bleek voor Lambermont-bis de
PRL-FDF-MCC-federatie te beëindigen, weigerde de partij het akkoord goed
te keuren. Het Vlaams Blok verklaarde in de Kamer dat Vlaanderen ‘mil-
jarden moet ophoesten voor het Franstalig onderwijs om te verkrijgen wat
eigenlijk al veel eerder was afgesproken’. ‘Het monster van de Pacificatie-
wet van 1988 blijft overeind. Dat betekent dat de rechtstreekse verkiezing
van de schepenen en OCMW-leden in de zes randgemeenten behouden
blijft; het betekent dat de contradictio in terminis die onweerlegbaar ver-
moeden van taalkennis heet, eveneens behouden blijft. Het betekent zeer
duidelijk dat met wat hier vandaag voorligt niet aan de faciliteiten kan
worden geraakt. Het betekent dat de adjunct-gouverneur blijft bestaan en
dat er voor zijn benoeming een eensluidend advies van de federale minis-
terraad nodig is. Er komen dus nog garanties bij.’ En verder: ‘Aan de
gemeentegrenzen van de faciliteitengemeenten mag niet worden geraakt.
De zes randgemeenten kunnen dus ook niet worden opgenomen in federa-
ties van gemeenten die Vlaanderen zou willen opzetten en bovendien is de
bevoegdheid inzake de tuchtprocedure voor burgemeester en schepenen
zodanig opgesteld dat de Vlaamse overheid weinig of geen armslag heeft.
Dit gebeurt allemaal om de burgemeesters van de zes ter wille te zijn.’ ‘Als
men de bevoegdheid inzake de Gemeente- en Provinciewetten overdraagt
aan de Gewesten is het niet meer dan logisch dat ook de tuchtprocedure
wordt overgeheveld. Dat is gebeurd, maar met die bijzonderheid dat de
burgemeesters tegen wie een tuchtprocedure loopt hun rechten kunnen
doen gelden voor de tweetalige kamers van de Raad van State. De
Vlaamse Lambermont-partijen zetten dus inderdaad de toekomstig
bevoegde Vlaamse overheid inzake de faciliteitengemeenten compleet
vast.’26 Ook de CVP kantte zich tegen het principe dat wordt uitgesloten
dat een Nederlandstalige Kamer van de Raad van State alleen oordeelt
over het wettelijk karakter van verordeningen of rondzendbrieven van de
Vlaamse overheid. De partij merkte op dat dergelijke normen voortaan
altijd zullen moeten worden getoetst in een tweetalig rechterlijk orgaan,
de algemene vergadering van de Raad van State of als het om een decreet
gaat, het Arbitragehof.27 

25. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, woensdag
27 juni 2001, 14:15 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 32.

26. Idem, pp. 38-39.
27. Ook na Brussels Costa-akkoord voldoet Lambermont-bis niet. Zie: 

http://www.cvp.be/senaat/rondom/pers_2001/persmei1.htm.
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In tegenstelling tot de CVP, de PSC, het FDF en het Vlaams Blok besloot de
VU wel haar goedkeuring te verlenen, zij het onder strikte voorwaarden.
Tot de tegenstanders van het akkoord behoorden echter de VU-kamerle-
den van Hoorebeke, Brepoels en Pieters. In elk geval bracht de discussie
over het akkoord de latente tegenstellingen binnen de partij uitdrukkelijk
naar voren. Het voorlopig hoogtepunt was het ontslag van voorzitter
Bourgeois op 26 januari 2001. Onder meer de gewaarborgde vertegen-
woordiging van Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
modaliteiten voor de (gedeeltelijke) overheveling van Landbouw, Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bleken pijnpunten.28 

Inmiddels bestempelde VLD-voorzitter De Gucht in het VRT-praatpro-
gramma De Zevende Dag, de omzendbrief van de gewezen Vlaamse minis-
ter van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters, als pesterij. De uit-
spraak werd door De Standaard beschouwd als een poging om het FDF wat
gunstiger te stemmen voor het Lambermont-bis-akkoord. Het voornemen
van het FDF om tegen het akkoord te stemmen, had tot gevolg dat de rege-
ring alle stemmen van de VU nodig had om een tweederde meerderheid te
bekomen. Het FDF bleef echter aandringen op bijkomende garanties voor
de Franstaligen in de Rand.29 De Vlaamse minister-president Dewael,
partijgenoot van De Gucht, liet via zijn woordvoerder weten dat er geen
sprake kon zijn van een ‘eenzijdige intrekking van de rondzendbrief-Pee-
ters’. ‘Het subsidiëren van Franstalige verenigingen is zeker uit den boze’,
aldus de woordvoerder. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangele-
genheden Sauwens meldde dat hij er niet aan dacht de omzendbrief-Pee-
ters in te trekken. PS-voorzitter Di Rupo waarschuwde het FDF dat het
‘geen chantage kan plegen die kan leiden tot het failliet van het Fransta-
lige onderwijs’. CVP-kopman Herman Van Rompuy verklaarde ten slotte
dat ‘de CVP desgevallend constructief wil meewerken aan een communau-
tair akkoord, na nieuwe onderhandelingen’.30 

 

6.3. Via Lombard op zoek naar een tweederde 
meerderheid

Uiteindelijk verwerpt de VU-partijraad het pact met 61 stemmen voor en
69 tegen. Bijgevolg nam de druk op de Brusselse Costa gevoelig toe om het
dossier te deblokkeren door meer waarborgen te geven voor de Vlamingen
in Brussel. Brussels minister-president de Donnea (PRL) die er tegen

28. Ontslag Bourgeois lost niets op. In: De Standaard, 27 januari 2001.
29. Lambermont-bis-akkoord nog niet in veilige haven. In: De Standaard, 29 januari 2001.
30. Ibidem. 
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gekant was de Costa- en de Lambermontakkoorden aan elkaar te koppe-
len, riep de Brusselse Costa in de tweede helft van februari 2001 opnieuw
samen. De nieuwe voorzitter Ducarme gaf aan te willen nadenken over
een gewaarborgde aanwezigheid van de Vlamingen in het Brussels parle-
ment maar niet in de Brusselse gemeenteraden.31 

Inmiddels probeerden VU-interim-voorzitter Borginon en een midden-
groep in de partij met kopstukken als Van Vaerenbergh, Sauwens, Kuij-
pers en Maes te werken aan de partijeenheid. Na gesprekken met zowel
de links-liberale groep Anciaux-Vankrunkelsven als met de Vlaams-radi-
cale groep rond Bourgeois en na het onderhouden van nauwe contacten
met de federale regering en met het overlegcomité tussen de diverse rege-
ringen, slaagde VLD-voorzitter De Gucht er ten slotte in het Lambermont-
bis-akkoord (voorlopig) veilig te stellen. Hiervoor waren een aantal preci-
seringen en harde garanties nodig, onder meer over de termijn waarop de
samenwerkingsakkoorden rond fiscaliteit, buitenlandse handel en de
Nationale Plantentuin moesten worden afgewerkt, over de (financiële)
vertaling van de principiële beslissing om ontwikkelingssamenwerking
over te hevelen naar de deelstaten, over de invoering van een vervalter-
mijn van 60 dagen waarbinnen in het kader van de beroepsmogelijkheid
in tuchtprocedures tegen burgemeesters een prejudiciële vraag kon wor-
den gesteld aan de Raad van State, enzovoort. De problematiek van de
Brusselse mini-Costa viel buiten deze overeenkomst.32 

Naast de crisis in de VU vormde het advies van de Raad van State een
bijkomend obstakel. Geoordeeld werd dat artikel 4 van het ontwerp
slechts zou kunnen leiden tot een regionalisering van de organieke wetge-
ving over de provincies, de gemeenten en de intergemeentelijke organen
als artikel 162 van de Grondwet werd herzien. Dit artikel waarin de pro-
vinciale en gemeentelijke instellingen letterlijk bij wet worden geregeld,
werd niet voor herziening vatbaar verklaard. De regering legde het advies
van de Raad van State echter naast zich neer. Vande Lanotte sloot zich
aan bij de Leuvense hoogleraar staatsrecht Alen die aangaf dat het vol-
gens de rechtspraak van het Arbitragehof niet nodig was de Grondwet te
wijzigen om bevoegdheden, die volgens de Grondwet aan de federale wet-
gever waren voorbehouden, over te dragen aan de gewesten en gemeen-
schappen. Wel was in laatstgenoemd geval een bijzondere wet vereist,
waarvoor een tweederde meerderheid noodzakelijk was. Toch drongen De
Gucht en vooral Bourgeois aan op een verfijning van het akkoord om het
niet op juridische basis te zien stranden.33 

31. Brusselse Conferentie Staatshervorming moet federale regering dienen. In: De Stan-
daard, 12 februari 2002.

32. Eerste doorbraak rond Lambermont. In: De Standaard, 17 februari 2001.
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Vandenberghe (CVP) meldde alvast tijdens de bespreking van het ontwerp
in de Senaat dat de manier waarop met de adviezen van de Raad van
State werd omgesprongen ‘lichtzinnig’ was en dat ze ‘zonder blijk van juri-
dische sensibiliteit’ van tafel werden geveegd. Hij verklaarde dat er geen
inhoudelijke consequenties werden getrokken uit het advies en dat het
recht werd geminacht.34 Tijdens de bespreking in de Kamer wees ook
Viseur (PSC) erop dat ‘nous revelons les graves critiques qui ont été formu-
lées par le Conseil d’Etat, la réponse du gouvernement et les conséquences
liées à ce que nous considérons comme une atteinte grave à la Constitu-
tion belge’.35 Hierbij merken we op dat op het ogenblik van Viseurs inter-
ventie de medewerking van de PSC om het akkoord goed te keuren geens-
zins vaststond. Laeremans van het Vlaams Blok sloot zich bij de visie van
Viseur aan en vroeg vervolgens of de PSC ‘ditmaal consequent zal hande-
len’ en of ze het wetsvoorstel, in tegenstelling tot de Financieringswet,
niet zou goedkeuren.36 

Hoe dan ook ontstond er een juridische betwisting waarop tegenstan-
ders van het akkoord zich later zouden baseren om beroep aan te tekenen
bij het Arbitragehof. De CVP kondigde aan zo grote delen van de jongste
staatshervorming via juridische weg ongedaan te willen maken. Het
Vlaams Blok en de N-VA, inwoners van de faciliteitengemeenten en een
Vlaamse culturele vzw dienden allemaal verzoekschriften in.37 Ook FDF-
voorzitter Maingain kondigde ondanks de alliantie met de PRL, juridische
acties aan tegen twee essentiële onderdelen van het Lambermontakkoord:
de regionalisering van de Gemeente- en Provinciewet en de gewaarborgde
vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel. Volgens Maingain zou-
den tientallen burgers zich tot zijn partij hebben gericht met de vraag wat
te doen aan de Vlaamse voogdij over de zes faciliteitengemeenten. De PSC,
die de Lambermontakkoorden met het oog op de herfinanciering van de

33. Dossier Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be Regering legt negatief advies
Raad van State naast zich neer. In: De Standaard, 23 februari 2001. Voor een omstan-
dige bespreking van de juridische betwisting die door het standpunt van de regering en
het advies van de Raad van State is ontstaan, zie: Parlementaire Handelingen. Senaat,
Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering, dinsdag 29 mei 2001, Algemene bespre-
king Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan
de gewesten en gemeenschappen, pp. 4-12.

34. Parlementaire Handelingen. Senaat, Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering,
dinsdag 29 mei 2001, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende over-
dracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen, pp. 34-35.

35. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, woensdag
27 juni 2001, 10:00 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 21.

36. Ibidem, p. 23.
37. Al vijftien keer beroep tegen Lambermont aangetekend. In: De Standaard, 5 februari

2002.
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gemeenschappen mee goedkeurde, liet weten er geen problemen mee te
hebben als haar mandatarissen uit de Rand hetzelfde zouden doen als
de FDF-collega’s.38 

In de Senaatscommissie vroeg echter een aantal commissieleden of het
Arbitragehof de door de Raad van State gewraakte ongrondwettigheid wel
kon toetsen. Andere commissieleden wierpen op dat zolang de procedure
liep de gemeenten gemakkelijk konden weigeren om de eventuele wijzi-
gingen aan de Gemeentewet toe te passen waartoe de decretale wetgevers
hadden besloten. Zo konden ze de uitwerking van de regionalisering voor
de duur van het onderzoek van de annulatieberoepen verlammen.39 Hoe
dan ook bereikte het kernkabinet een akkoord over de aanpassing van de
twee bijzondere wetten in uitvoering van de Lambermontakkoorden. Op
basis van nieuwe onderhandelingen en de adviezen van de Raad van State
paste de regering Lambermont-bis gedeeltelijk aan. Voor de overheveling
van de Gemeente- en Provinciewet werd in de bijzondere wet verduidelijkt
dat ervan uit gegaan wordt dat alles wat voor 1980 in de grondwet
geplaatst werd voorbehouden is aan de wet, en alles na 1980 aan de bij-
zondere wet.

In de faciliteitengemeenten verzetten de Vlaamse mandatarissen zich
inmiddels tegen de oproep van de burgemeesters van de zes faciliteitenge-
meenten om een volksraadpleging te houden over de regionalisering van
de Gemeentewet. Later vernietigde de gouverneur van Vlaams-Brabant
De Witte de gemeenteraadsbesluiten over het referendum, waarna de
burgemeesters meedeelden het niet te zullen laten doorgaan.40 

In de Brusselse Costa bleven de Vlaamse onderhandelaars een gega-
randeerde vertegenwoordiging eisen voor de Nederlandstaligen in de
Brusselse gemeenten en instellingen. De Franstaligen, geleid door een
militant optredende Philippe Moureaux (PS), wilden onder geen beding
spreken over een gegarandeerde vertegenwoordiging op gemeentelijk vlak
voor de Nederlandstaligen.41 Wel was men vragende partij voor extra
financiële middelen voor het Brussels gewest, als dit gewest 25 miljoen
euro moest afstaan aan de gemeenschappen. Een aantal Franstalige
Costa-onderhandelaars zou bovendien bijeengekomen zijn op uitnodiging
van Costa-lid Moureaux. Ze zouden overeengekomen zijn eisen te stellen
in verband met het statuut van de Franstalige inwoners in de zes facilitei-
tengemeenten als de Vlaamse Costa-deelnemers waarborgen bleven vra-

38. Franstalig offensief tegen Lambermontakkoord. In: De Standaard, 26 januari 2002.
39. Parlementaire Handelingen. Senaat, Plenaire vergaderingen, Ochtendvergadering,

dinsdag 29 mei 2001, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende over-
dracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen, p. 11.

40. Vlaamse mandatarissen tegen referendum in Rand. In: De Standaard, 24 maart 2001.
41. Brussel wacht op Verhofstadt na mislukking Costa. In: De Standaard, 18 april 2001.
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gen voor de Nederlandstalige Brusselaars in de negentien Brusselse
gemeenten.42 

Uiteindelijk giet Verhofstadt het principe geld-voor-bevoegdheden in
een akkoord.43 In ruil voor het Franstalige onderwijsgeld kregen de Vla-
mingen een vorm van gegarandeerde aanwezigheid in de Brusselse sche-
pencolleges en meer gekozenen in het Brussels parlement. Nogmaals wer-
den ultieme onderhandelingen gevoerd waaraan naast Verhofstadt ook
vice-premier Michel, VLD-voorzitter De Gucht en VU&ID-waarnemend
voorzitter Borgignon deelnamen. Zij ontvingen die nacht een delegatie
van Franstalige onderhandelaars onder leiding van Moureaux. Aanvan-
kelijk kwam er reeds een gedeeltelijke doorbraak toen Ducarme, voorzit-
ter van de Brusselse Costa, de CVP uitsloot van de onderhandelingen. De
gesprekken verzandden wederom waarna op initiatief van de Brusselse
gewestminister Vanhengel (VLD) een beroep werd gedaan op het federale
niveau. Een van de belangrijkste elementen van het zogenaamde Lom-
bardakkoord was dat de Nederlandstaligen in de Brusselse gemeenten
met wie ze de meerderheid vormen gegarandeerd een ambt van schepen
of OCMW-voorzitter kregen toevertrouwd. De gemeenschapscommissies in
Brussel kregen elk jaar 25 miljoen euro uit de begroting van het Brussels
Gewest, 20 miljoen euro voor de Franstalige gemeenschapscommissie, 5
miljoen euro voor de Nederlandstalige gemeenschapscommissie. Als com-
pensatie voor de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in
de Brusselse gemeenten besloot men dat het federale niveau hier nog 25
miljoen euro aan toe zou voegen. Ook de Vlaamse schepenen of OCMW-
voorzitters bleken nog eens goed zijn voor een financiële tegemoetkoming
van 25 miljoen euro aan de betreffende gemeenten. Men liet in het midden
aan welke gemeentelijke beleidsinitiatieven de bijkomende financiën
moesten worden besteed of welke de bevoegdheden van de Vlaamse sche-
pen zullen zijn.44 In het licht van de faciliteitenproblematiek gaan we hier
niet dieper in op de inhoud van het Lombardakkoord, noch op de reacties
van de politieke partijen op het bereikte compromis. Het volstaat hier te
stellen dat het Brusselse Costa-akkoord noch voor de CVP, noch voor het
Vlaams Blok voldoende garanties bood voor de Brusselse Vlamingen.

Fundamenteel voor de goedkeuring van het Lambermontakkoord was
echter dat ook het bereikte compromis over Brussel niet op unanieme
goedkeuring kon rekenen binnen de Volksunie. Interim-voorzitter Borgig-
non verdedigde het compromis en zowel het partijbureau als het partijbe-
stuur keurde het goed. In de partijraad gebeurde dit met 78 stemmen
voor, 67 tegen en twee onthoudingen. In het partijbestuur stemden 10

42. Brusselse Costa botst op oude spoken. In: De Standaard, 18 april 2001.
43. Dossier-Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be. 
44. Verhofstadt ontmijnt Brusselse Costa. In: De Standaard, 30 april 2001.

BrusselseThemas9.book  Page 116  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Het Lambertmontakkoord: regionalisering van gemeente- en provinciewet

117

leden voor en 4 tegen. Opnieuw weigerde de groep-Bourgeois zich bij dit
resultaat neer te leggen. Zij zetten hun woorden kracht bij door deel te
nemen aan een Lambermontdemonstratie begin mei 2001 in Gent. In elk
geval bleek een tweederde meerderheid in de Kamer voor het akkoord
geenszins gegarandeerd.45 Na de breuk tussen ID21 en de VU probeerde
voorzitter Borgignon nogmaals de kloof tussen beide VU-strekkingen te
overbruggen. De partijraad schaarde zich op 20 mei 2001 achter zijn
motie, die van de VU een progressieve Vlaams-nationalistische partij
moest maken. Men kwam overeen Lambermont niet tegen te houden in
het parlement. De groep-Bourgeois mocht zich tijdens de stemming in de
Kamer onthouden, maar niet tegenstemmen.46 Zo zou de goedkeuring van
het Lambermontakkoord niet worden verhinderd. 

Hoewel het FDF van Maingain zeer sterk gekant was tegen de aanwij-
zing van Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in de Brusselse
gemeenten en een barst in de federatie PRL-FDF-MCC niet denkbeeldig
was, riep de Waalse minister-president Van Cauwenberghe PS) de parle-
mentsleden van het FDF alsnog op om voor de Lambermontakkoorden te
stemmen. Als Lambermont niet door het parlement werd goedgekeurd
zou het FDF deels verantwoordelijk zijn voor het faillissement van de
Franse Gemeenschap, volgens Van Cauwenberghe. Ook minister-presi-
dent van de Franse gemeenschap Hasquin (PRL-FDF) drong er zowel bij het
FDF als bij de PSC op aan de Lambermontakkoorden mee goed te keuren. 

Hoewel de VU-top bepaalde garanties bood voor de houding van de
groep-Bourgeois keek de regeringstop op discrete wijze uit naar een rui-
mere meerderheid. Omdat Lambermont-bis voorzag in miljarden voor het
Waalse onderwijs werd de vraag opgeworpen of oppositiepartij PSC
onder leiding van Milquet het zich wel kon veroorloven tegen het
akkoord te stemmen.47 Dat De Gucht in een gesprek met De Standaard
opnieuw de versoepeling van de omzendbrief-Peeters ter sprake bracht,
kon als een welwillend signaal beschouwd worden voor deze oppositiepar-
tij.48 De Vlaamse zusterpartij bleek op zijn minst verbaasd toen ze inzag
dat de PSC besloot alvast de Financieringswet, het financiële gedeelte van
Lambermont ‘mee goed te keuren’. Bij de stemming op 6 juni 2001 ont-
hield de PSC zich en maakte op die manier de goedkeuring mogelijk. De
groep-Bourgeois stemde tegen.49

Zowel het FDF als de groep-Bourgeois liet weten ook tegen het Lamber-
mont-gedeelte over de bevoegdheidsoverdracht te zullen stemmen.

45. Betoging versterkt vertrouwen en verzet Bourgeois. In: De Standaard, 7 mei 2001.
46. Dossier Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be. 
47. Ibidem.
48. Lambermont klinisch dood. In: De Standaard, 7 mei 2001.
49. Dossier-Lambermont. Zie: http://www.destandaard.be. 

BrusselseThemas9.book  Page 117  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Deel I – Hoofdstuk 6

118

Opnieuw werden gesprekken aangeknoopt met de PSC. Voorzitster Mil-
quet streefde naar een ja-onder-voorwaarden. Haar voornaamste oppo-
nent was de PSC-fractieleider in de Kamer, Poncelet, die niet geneigd was
om het akkoord goed te keuren. Hoewel de PSC elk verband met het Lam-
bermontdossier ontkende, steunde in dezelfde periode de regering-Verhof-
stadt de kandidatuur van Poncelet voor een topfunctie bij de Europese
Ruimtevaartorganisatie ESA. Op deze wijze werd het verzet gedeeltelijk
geneutraliseerd.50 De PSC legde echter als belangrijkste eis op tafel dat
België de Europese Conventie van nationale minderheden zou erkennen.
Net zoals het FDF, dat hiervoor reeds jaren ijverde, hoopte de partij dat zo
de deur zou worden opengezet voor de erkenning van de Franstaligen in
de Rand als nationale minderheid. 

Op 28 juni zei premier Verhofstadt in de Kamer dat ‘Het Koninkrijk
België verklaart dat de toepassing van het raamverdrag geen afbreuk
doet aan de grondwettelijke bepalingen, garanties of beginselen en even-
min aan de wetgevende normen die op het ogenblik het taalgebruik rege-
len. Het Koninkrijk België verklaart dat het begrip nationale minderheid
gedefinieerd zal worden door de interministeriële conferentie van buiten-
lands beleid’, zijnde ‘een verzamelplaats van de deelgebieden en van de
federale overheid die in consensus beslissingen neemt’. ‘Het gaat wel
degelijk over de ondertekening. We hebben dus allemaal de minister van
Buitenlandse Zaken gemachtigd om tot ondertekening over te gaan. Het
is niet de ratificatie, dat is een aangelegenheid van het Parlement.’ Nadat
de ICBB het begrip minderheid heeft gedefinieerd, wat vermoedelijk lang
op zich zal laten wachten, moeten zowel de deelparlementen als het fede-
raal parlement het raamverdrag ondertekenen.51 De CVP drukte alvast
haar angst uit dat de ratificatie van de Europese conventie over de Min-
derheden misbruikt zal worden door Franstaligen. Franstaligen of Vla-
mingen vormen in dit land geen nationale minderheden in de geest van de
conventie, aldus de partij. ‘De toegeving van het tegendeel kan en zal
gebruikt worden om de verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de
helling te zetten.’52 Tegelijkertijd werd aangekondigd dat CVP-minister
Chabert noch in de Brusselse regering, noch in het Verenigd College het
minderhedenverdrag zal ondertekenen.

50. Paars-groen wint eerste veldslag. In: De Standaard, 19 juni 2001.
51. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, donderdag

28 juni 2001, 14:15 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 2.

52. Integraal Verslag Kamer van Volksvertegenwoordigers, Plenumvergadering, donderdag
28 juni 2001, 20:30 uur, Algemene bespreking Ontwerp van bijzondere wet houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, p. 54.
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Terwijl de onderhandelingen tussen de topministers en de PSC een finale
fase bereikten en de tweederde meerderheid nog niet gegarandeerd was,
besprak de Kamer het bevoegdheidsgedeelte van Lambermont-bis. Zowel
CVP als Vlaams Blok benadrukten dan ook meermaals dat het om een vir-
tueel debat ging. In de nacht van 28 op 29 juni 2001 werd Lambermont-
bis goedgekeurd. CVP, Vlaams Blok, vier VU’ers en het FN-kamerlid stem-
den tegen, FDF en PSC onthielden zich. 
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Algemeen besluit deel I

In dit onderdeel hebben we de belangrijkste historische gebeurtenissen in
verband met het faciliteitenstelsel chronologisch weergegeven. De vast-
legging van de taalgrens en de installatie van een taalfaciliteitenregime
in een aantal gemeenten aan deze taalgrens en in de Rand rond Brussel
waren enerzijds een verdere stap in de taalwetgeving, zoals die in 1932
werd uitgestippeld. Anderzijds kwam dit voort uit de commotie die er rond
de talentellingen ontstonden. Aan de hand van een talentelling konden
gemeenten rond Brussel de facto en de iure tweetalig worden, waardoor
een aanhechting bij de grootstad de volgende stap zou kunnen zijn. De
gemeenten waar aan de hand van deze talentelling de verhouding tussen
Franstaligen en Nederlandstaligen veel minder in evenwicht bleek, wer-
den tot faciliteitengemeenten omgevormd, waar de Franstalige of Neder-
landstalige minderheid in staat gesteld werd haar omgang met het lokale
bestuur in de eigen moedertaal te voeren. 

De afschaffing van de gecontesteerde talentellingen in 1954 en de vast-
legging van de taalgrens in 1962 moeten begrepen worden in de context
van de indamming van Brussel en tegen de vermenging van taalgebieden.
Dit bood echter niet onmiddellijk een oplossing voor de rand- en taalgrens-
gemeenten die de facto een faciliteitenregime hadden. Het taalcompromis
van Hertoginnedal uit 1963 bevestigde eigenlijk deze situatie. Het compro-
mis bouwde voort op een aantal aanbevelingen van het onderzoekscentrum
van Pierre Harmel, waarbij men naar een evenwicht zocht tussen het per-
sonaliteits- en het territorialiteitsprincipe. Aan Franstalige zijde haalde
men vaak dit personaliteitsprincipe aan om te onderstrepen dat men het
recht had de eigen taal zowel in de privé- als in de publieke sfeer te gebrui-
ken. De Vlaamse visie benadrukte met het territorialiteitsbeginsel echter
dat het belangrijk was om de taalzones die of het Nederlands of het Frans
als bestuurstaal hanteerden strikt af te bakenen. Alleen in de hoofdstad
mocht er een tweetalig regime heersen. De bevestiging van het bestaan van
taalfaciliteitengemeenten was inderdaad een uitzondering op deze regels. 

Toch had de wetgever geen eenduidig standpunt ingenomen over de
concrete invulling van het faciliteitenstelsel. Waren faciliteiten bedoeld
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om de integratie van anderstaligen in een officieel eentalig gebied te ver-
soepelen? Was het stelsel beperkt in tijd? Het is misschien een typische
eigenschap van een compromis dat een aantal bepalingen vaag gehouden
werden en dat de wetgevers van 1963 een mogelijke herziening van het
akkoord in het vooruitzicht stelden.

Met de grondwetsherziening van 1970 kwam het faciliteitenstelsel
opnieuw op de politieke agenda te staan, wat tot resultaat had dat de zes
randgemeenten expliciet tot het Vlaams Gewest gingen behoren. Het
zeven jaar eerder ingestelde ‘arrondissement en l’air’, waartoe de zes
behoorden, werd weer afgeschaft. Aan de eigenlijke invulling van het stel-
sel veranderde weinig. 

De akkoorden van Egmont en Stuyvenberg uit 1977 en 1978 probeer-
den tevergeefs een verdere aanpassing van het stelsel door te voeren. De
staatshervorming van 1980 liet eveneens de toekomst van de faciliteiten
in het ongewisse. Pas in 1988 werden er vrij grondige hervormingen door-
gevoerd. Na vijfentwintig jaar bleek dat faciliteiten in het Nederlands
taalgebied helemaal geen garantie waren om een mogelijke verfransing in
te dijken. Problemen met Nederlandsonkundige burgemeesters en OCMW-
voorzitters brachten de overheid ertoe in te grijpen. De faciliteiten werden
niet afgeschaft, ze werden in de Grondwet opgenomen, waardoor het stel-
sel pas kon opgeheven worden als er een speciale tweederde meerderheid
bestond. Concreet betekende dit een betonnering van het regime. Om het
probleem van de Nederlandsonkundige lokale bestuurders tegen te wer-
ken koos men voor de constructie van het onweerlegbaar vermoeden van
taalkennis. Schepenen en OCMW-raadsleden werden rechtstreeks verko-
zen. De wetgever ging ervan uit dat de kiezer op de hoogte was van de
taalkennis van de kandidaat op wie hij stemde. Door de rechtstreekse ver-
kiezing – waarmee de kiezer de bevestiging van het vermoeden van taal-
kennis van de streektaal geeft – werden beslissingen van het schepencol-
lege en de OCMW-raad per consensus genomen. Dit vermoeden was
onweerlegbaar voor de burgemeesters en OCMW-voorzitters die tussen 1
januari 1983 en 1 januari 1989 gedurende drie jaar ononderbroken hun
mandaat hadden uitgeoefend. 

De uiteindelijke goedkeuring door het parlement van deze Pacificatie-
wet op 9 augustus 1988 veroorzaakte heel wat discussies. Nadien toonde
de wet wel haar efficiëntie: het probleem van de Nederlandsonkundige
bestuurders leek opgelost te zijn. Het Sint-Michielsakkoord luidde in
1992 een nieuwe fase in de staatshervorming in. Men stelde voorop dat
de zes faciliteitengemeenten in de Rand vanaf 1 januari 1995 deel zouden
uitmaken van een nieuwe provincie. Met de afschaffing van de unitaire
provincie Brabant en de stichting van Waals- en Vlaams-Brabant liet de
wetgever nogmaals blijken dat de zes randgemeenten niet alleen grond-
wettelijk tot het eentalig Vlaams Gewest behoorden, maar ook tot een
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eentalig Nederlandse provincie. Om de correcte toepassing van de taal-
wetten te superviseren werden de bevoegdheden van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht uitgebreid en creëerde men de functie van adjunct van
de gouverneur van Vlaams-Brabant. Deze laatste stelde zich op als
bemiddelingsfiguur om klachten over taalgebruik van zowel Franstali-
gen als Nederlandstaligen in de zes faciliteitengemeenten te onderzoe-
ken. 

Ten slotte werd in 2001 na moeizame onderhandelingen het Lamber-
montakkoord bereikt. Hiermee werd de Gemeente- en Provinciewet gere-
gionaliseerd. In de praktijk waren de Gewesten voortaan bevoegd voor de
gemeentelijke en provinciale instellingen, zowel voor hun samenstelling,
hun organisatie, hun bevoegdheden als hun werking. De toepassing van
de Pacificatiewet bleef wel een federale materie. De uitvoering van het
Lambertmontakkoord zou de lokale besturen in de zes faciliteitengemeen-
ten nauwer bij de Vlaamse overheid brengen. Toch werden de uitzonde-
ringsmaatregelen voor de Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten
herbevestigd. 

Uit dit historisch overzicht blijkt duidelijk dat het faciliteitenstelsel op
geregelde tijdstippen werd herbekeken. Twee constanten vallen hier op:
enerzijds blijven de grote kenmerken van de faciliteiten gevrijwaard;
anderzijds worden de zes faciliteitengemeenten op politiek-institutioneel
vlak steeds intenser bij het Vlaamse Gewest betrokken.
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Deel II

De belangrijkste
conflictmomenten
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Taalgebruik van de bestuurders 
ten opzichte van de bestuurden

1.1. Inleiding
De toename van niet-Nederlandstalige inwoners in de zes faciliteitenge-
meenten is een gegeven dat we niet kunnen ontkennen; de uitbreiding van
de Europese instellingen in Brussel brengt grotere aantallen Europese
ambtenaren naar de hoofdstad en haar randgebied. De Rand maakt ech-
ter sinds de splitsing van de unitaire provincie Brabant integraal deel uit
van het Nederlands taalgebied. Zowel Frans- als anderstaligen vormen
hierdoor een minderheid in het Nederlandstalige Vlaams-Brabant.

Het faciliteitenstelsel geeft de Franstalige inwoners het recht in hun
eigen taal bediend te worden, maar de bestuurders zelf mogen slechts
handelen in de gebiedstaal, dus in het Nederlands. Dit principe werd niet
altijd even correct nageleefd. Ook op andere vlakken geeft het taalgebruik
aanleiding tot overtredingen of discussies. In zijn overzicht van de conflic-
ten over dit taalgebruik wijst Dockx op verschillende gevallen in de jaren
tachtig waar de wetgeving overtreden werd. Zo hield men bijvoorbeeld op
de gemeentehuizen een databank bij waaruit de taalaanhorigheid van de
inwoners moest blijken (wat verboden is). Of er werd gemeentepersoneel
aangeworven zonder rekening te houden met de taalkennis. Ook was er
sprake van taalproblemen bij de lokale politie- en brandweerkorpsen, van
discussies over de een- of tweetaligheid van opschriften, van het versturen
van documenten in de verkeerde taal, en van algemene problemen rond
het principe van de ‘mededelingen aan het publiek’.1

Deze term vormde de basis van verschillende klachten die particulie-
ren en gemeentebesturen indienden bij de VCT en – vanaf 1995 – bij de
adjunct van de gouverneur.

 Het was echter vooral de interpretatie van deze juridische term die
voor problemen zorgde. Inwoners dienden bij een foutieve interpretatie
klacht in bij de ombudsman van de voogdijoverheid: tot 1995 was dat de
vice-gouverneur van Brabant. Na de splitsing van de provincie werd dat

1. Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse Thema’s 1, pp. 303 e.v.
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de adjunct van de gouverneur. Daarnaast kon ook het advies van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht gevraagd worden. Het is opmerkelijk dat er
meer klachten bij de adjunct van de gouverneur terechtkomen dan bij de
VCT. De jaarverslagen van deze Commissie besteden duidelijk meer aan-
dacht aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan aan de gemeenten
errond. Daarnaast kwamen er beduidend meer klachten uit de taalgrens-
gemeenten zoals Ronse en Voeren. Ook tussen 1988 en 1995 beschouwde
de VCT slechts een bescheiden aantal klachten uit de zes faciliteitenge-
meenten ontvankelijk. In dit schematisch overzicht willen we dieper
ingaan op het principe en de interpretatiemogelijkheden van de medede-
lingen aan het publiek.

Daarnaast hebben we aandacht voor andere discussiepunten, zoals het
taalgebruik in de ‘correspondentie met particulieren’. Beide termen zijn
inherent aan het basisprincipe van het faciliteitenstelsel: in de communi-
catie tussen de bestuurders en de bestuurden mag het Frans gebruikt
worden; de bestuurders onderling daarentegen moeten in officiële aange-
legenheden de streektaal gebruiken. Concreet handelt dit laatste over het
taalgebruik van de gemeentelijke gezagdragers, de gemeentelijke manda-
tarissen en de OCMW-raadsleden. Voor 1988 waren er immers op dat vlak
regelmatig problemen met mandatarissen die onvoldoende Nederlands
kenden, en verliepen officiële vergaderingen niet altijd uitsluitend in het
Nederlands. Met het principe van het ‘onweerlegbaar vermoeden van taal-
kennis’ hoopte de wetgever in 1988 dit soort problemen bij nieuwe manda-
tarissen te vermijden.

Andere conflictgebieden zijn de gemeentescholen en de plaatselijke
bibliotheken, waar de correcte naleving van de taalwetten niet altijd zon-
der problemen verloopt. Op cultureel vlak heeft men trouwens aan
Vlaamse kant in de jaren negentig een aantal initiatieven genomen; in
een kort overzicht zullen we enkele voorbeelden belichten. Ten slotte
maken we nog melding van een paar kleinere struikelblokken. Dit over-
zicht is gebaseerd op opmerkingen en vragen van politici, berichtgeving in
de media en klachten van particulieren of instellingen, zoals die verza-
meld werden door de eerder vermelde instanties.

1.2. Na de splitsing van Brabant: minder of meer 
klachten?

Na de splitsing van Brabant veranderde het beleid van de provinciale
overheden ten opzichte van de gemeenten. Dit was enigszins evident, aan-
gezien een eentalige provincie een andere positie inneemt tegenover de
Franstalige bevolkingsgroep. Een schatting van Het Laatste Nieuws in
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juni 2000 bracht het aantal Franstaligen in Vlaams-Brabant op 120.000.2
Veroorzaakte de splitsing van de unitaire provincie een verandering van
strategie bij de Franstalige politici? Uit de campagnes en de berichtgeving
in de media naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen van 9
oktober 1994 blijkt van wel. Aangezien de Franstaligen een minderheid
zouden uitmaken in het nieuwe Vlaams-Brabant was het belangrijk dat
ze een eenheid vormden. Le Soir drukte het als volgt uit: ‘Il s’agit
d’affirmer notre existence.’3 Met dat doel voor ogen werd de eenheidslijst
Union des Francophones de la Périphérie opgericht, met als afkorting UF,
wat volgens Le Soir als ‘l’union fait la force’ geïnterpreteerd kon worden.
De UF-lijst werd een gemeenschappelijke kandidatenlijst van PRL-FDF,
PSC en PS. Ecolo verkoos de zijde van haar Vlaamse tegenhanger Agalev.
De belangrijkste programmapunten van de UF waren: respect voor de faci-
liteiten van de Vlaamse voogdijoverheid; de gelijkwaardige behandeling
van Nederlands- en Franstaligen door de lokale overheden; zowel een
Nederlands- als een Franstalig onderwijsregime in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, waarbij de ouders niet belemmerd worden in de
schoolkeuze voor hun kinderen; en een evenwichtige verdeling van de
audiovisuele media, zonder daarbij een overwicht toe te kennen aan het
Nederlandstalige deel.

De ideologie van de UF-lijst kon volgens de Kraainemse schepen Pol
Willemart (PSC) als volgt worden samengevat: ‘Le respect des franco-
phones de la périphérie ne signifie pas l’opposition aux Flamands. Nous
avons prouvé dans les communes à facilités que nous pouvons apprécier
mutuellement et nous développer dans le respect des diversités.’4 Het UF
telde na de verkiezingen vijf verkozenen in de provincieraad. Voor het dis-
trict Halle waren dat Francine Collet-Vandersmissen en Michel Dandoy;
voor het district Vilvoorde waren dat Eric Poswick, Xavier Jacque en
François van Hoobrouck d’Aspe, burgemeester van Wezembeek-Oppem.
Onder de opvolgers bevond zich onder meer René Capart. De aanwezig-
heid van deze provincieraadsleden was zeer tegen de zin van de VU, die
eerder al via voorzitter Bert Anciaux aan La Libre Belgique had laten
weten dat Franstalige raadsleden zo veel mogelijk geweerd moesten
worden.5 In deze kwestie bleef de VU een overtuigd voorstander van de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de

2. Franstaligen vormen gemeenschappelijke lijsten in Vlaams-Brabant. In: Het Laatste
Nieuws, 27 juni 2000.

3. Le plan du président. In: Le Soir, 26 augustus 1994.
4. PRL-FDF, PS et PSC allient leurs troupes pour avoir des élus au conseil provincial. In: Le

Soir, 6 juli 1994.
5. Uitdrukking overgenomen door Le Soir in het artikel van 6 juli 1994.
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federale en Europese verkiezingen. Dit zou een logische eerste stap moe-
ten zijn naar de afschaffing van het faciliteitenstelsel in de Rand.6

Voor voormalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden
Leo Peeters bracht de splitsing heel wat voordelen mee. Volgens Peeters
werd de oude provincie in belangrijke mate gedomineerd door de Fransta-
lige Gemeenschap. Vanaf 1995 kwamen de Franstaligen eigenlijk in een
veel zwakkere positie terecht.7 Betekende dit dat de Franstaligen vanuit
hun verzwakte positie de indruk kregen dat hun rechten beknot werden?
Adjunct van de gouverneur Desolre meent van wel. Dat blijkt volgens hem
uit het aantal klachten dat na 1995 bij hem werd ingediend. Daarbij viel
het hem op dat er minder klachten waren van Nederlandstaligen dan van
Franstaligen. De klachten van Franstaligen namen jaarlijks zelfs toe.8

De Franstalige inwoners van de randgemeenten hebben dus na 1995
een andere houding aangenomen tegenover de provinciale overheden en
vice versa. Heel wat Franstalige politici uit de Rand hebben zich verenigd
in het UF met als doel de rechten, verleend door het faciliteitenstelsel, zo
veel mogelijk te vrijwaren. De Vlaamse overheden interpreteren het
stelsel zo strikt mogelijk. Ze worden hierin geruggensteund door de veran-
derde staatkundige situatie. Dit is de context waarin we de klachten ten
aanzien van een foutief taalgebruik in de Rand moeten situeren.

1.3. De ruime interpretatie van ‘mededelingen aan 
het publiek’

1.3.1. Juridische omschrijving

Tussen 1988 en 2000 kwamen er zowel in Brabant als Vlaams-Brabant
klachten binnen die te maken hadden met het begrip ‘mededeling aan het
publiek’. De wet van 28 juni 1932 op het gebruik van talen in bestuursza-
ken bepaalde dat ‘de berichten en mededelingen (die) tot het publiek
gericht (worden) door de plaatselijke diensten van de staat, van de provin-
cies of van de daaraan ondergeschikte administratieve en openbare over-
heden, zomede door de gemeenten en de daaraan ondergeschikte admini-
stratieve en openbare overheden, in de taal van de gemeente gesteld
worden’. De wet van 8 november 1962 wijzigde deze eerste wet: de lijst van
gemeenten waar berichten en mededelingen aan het publiek in de beide

6. La VU s’en prend aux ‘facilités’. In: Le Soir, 19 september 1994.
7. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
8. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie

Vlaams-Brabant, 1 januari 1998-31 december 1998, p. 25 (eerste grafiek).
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landstalen opgesteld moeten zijn, werd uitgebreid. Dit gold vooral voor de
zes randgemeenten rond Brussel die een jaar later het statuut van facili-
teitengemeenten kregen.

Concreet vinden we in de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de
talen in bestuurszaken er het volgende over terug: ‘De plaatselijke dien-
sten, die gevestigd zijn in het Nederlandse of het Franse taalgebied stellen
de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd
zijn uitsluitend in de taal van hun gebied. (…) De plaatselijke diensten,
die gevestigd zijn in de randgemeenten, stellen de berichten, mededelin-
gen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn in het Nederlands en
het Frans.’9 Vlaams minister-president Gaston Geens gaf in november
1990, in een antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger
Jef Valkeniers, de volgende omschrijving van ‘berichten, mededelingen en
formulieren bestemd voor het publiek’, evenals van wat men onder
‘betrekkingen met particulieren’ moet verstaan: ‘De wetgever heeft met
berichten en mededelingen alle middelen bedoeld die voor de verspreiding
van de publicaties van de overheidsdiensten worden gebruikt:

1. Berichten zijn opschriften die op een in het oog springende wijze
worden aangebracht op de muren van de administratieve gebou-
wen en kantoren of op alle andere plaatsen met de bedoeling
inlichtingen te verstrekken aan de personen die bedoelde gebou-
wen, kantoren of plaatsen bezoeken. Zij kunnen gebeiteld, gegra-
veerd, geschilderd, gedrukt, gestencild, getypt, geschreven of met
lichtgevende toestellen voorgesteld zijn. Zij kunnen een zekere
omvang hebben of slechts uit één woord bestaan;

2. Mededelingen zijn de inlichtingen die in welke vorm dan ook wor-
den verspreid. Hun draagwijdte kan algemeen zijn of beperkt tot
een bepaald publiek;

3. Formulieren bestemd voor het publiek zijn onvolledig gedrukte of
gestencilde teksten die door het publiek zelf moeten worden aan-
gevuld.

(…) De plaatselijke diensten, gevestigd in de Randgebieden, moeten hun
berichten, mededelingen en formulieren bestemd voor het publiek in het
Nederlands én het Frans stellen. (…) (In de betrekkingen met particulie-
ren) zijn de overheidsdiensten verplicht de taal van de particulier te
gebruiken, voorzover de taal van de particulier het Nederlands of het
Frans is. Wanneer de taal van de particulier niet bekend is, wordt het

9. Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Hoofdstuk III.
Gebruik van de talen in de plaatselijke diensten, afdeling 2: Nederlandse, Franse en
Duitse taalgebieden & afdeling 4: randgemeenten.
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Nederlands gebruikt. De belanghebbende kan echter gebruik maken van
de bestaande faciliteiten en verzoeken het Frans te gebruiken.’

Moeten aanslagbiljetten van de belastingen dan als ‘formulier bestemd
voor het publiek’ of als ‘betrekking (van de overheid) met particulieren’
beschouwd worden? De wetgever zegt hierover het volgende: ‘In de
gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel worden de
akten gesteld in het Nederlands of in het Frans naargelang van de wens
van de belanghebbende. In de gemeenten Sint-Genesius-Rode en Wezem-
beek-Oppem worden de akten gesteld in het Nederlands. Iedere belang-
hebbende kan daarvan, zonder bijkomende onkosten en zonder verant-
woording van zijn aanvraag, bij de dienst die de akte heeft opgemaakt, een
gewaarmerkte vertaling met waarde van uitgifte of van gelijkluidend
afschrift bekomen. Een aanslagbiljet, als uittreksel uit een kohier wordt
door de VCT beschouwd als een akte. (…) In een algemene zin kan worden
besloten dat de taalfaciliteiten voor Franstaligen in de taalgrensgemeen-
ten en in de randgemeenten uitzonderingen zijn die erop neerkomen dat
de diensten van de Vlaamse regering voor beperkt, precies en limitatief
bepaalde verrichtingen van de algemene regel (Nederlands is bestuurs-
taal) moet afwijken ten voordele, en meestal slechts op uitdrukkelijke
aanvraag, van de Franstalige bewoners van de gemeenten met een spe-
ciale taalregeling. Deze taalfaciliteiten doen geen afbreuk aan de eentalig-
heid van het Nederlands taalgebied, zodat een interpretatie van de taal-
wetgeving die tot veralgemeende tweetaligheid zou leiden, moet worden
verworpen. Voor wat betreft berichten en mededelingen bestemd voor het
publiek, dient een onderscheid gemaakt tussen documenten die op grond
van wettelijke bepalingen ter kennis moeten worden gebracht en de
andere. Alleen de eerste soort berichten en mededelingen vallen onder de
taalwetgeving en moeten bijgevolg met betrekking tot de gemeenten met
een speciale taalregeling in het Nederlands én in het Frans worden
gesteld.’ 10

1.3.2. Interpretatiemogelijkheden

Deze omschrijving van de term mededeling aan het publiek biedt een aan-
tal interpretatiemogelijkheden. Wat kan de draagwijdte van de term
immers zijn? Hoe ruim kunnen we de term ‘publiek’ interpreteren?11 Er
blijven ook nog een aantal andere vragen open: zijn alle soorten brochures

10. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 2, 12 november 1990, pp. 53-55,
vraag nr. 79 van J. Valkeniers aan G. Geens.

11. N.N., Onderzoeksproject vernederlandsing van het straatbeeld in opdracht van de pro-
vincie Vlaams-Brabant, pp. 66-68.
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mededelingen aan het publiek? Moeten alle brochures dan zowel in het
Nederlands als in het Frans worden opgesteld? En betekent dit bijgevolg
dat één brochure de twee versies moet omvatten, of dat er twee afzonder-
lijke versies beschikbaar moeten zijn? Moet een Franstalige een verzoek
indienen bij het gemeentebestuur of de provincie om zijn brochure in het
Frans te verkrijgen of gebeurt dat automatisch? En wat dan met reclame-
boodschappen of reglementen? Zijn dat ook mededelingen aan de bevol-
king?

Over deze vragen bleef onduidelijkheid bestaan. Discussies over de
niet-naleving van de taalwetgeving slaan vaak op een verschillende inter-
pretatie van deze termen. Voor de provinciale overheid is de zaak duide-
lijk: de provincie Vlaams-Brabant is een gewestelijke dienst waarvan de
zetel gevestigd is in het Nederlands taalgebied en waarvan de werkkring
‘gemeenten met een speciaal taalstatuut’ omvat. De provincie moet dus in
de randgemeenten de mededelingen die rechtstreeks aan de bevolking
gericht zijn in het Nederlands opstellen. De provincie kan hiervan afwij-
ken, als dit in het belang van de dienst te verantwoorden is, maar ze is
hiertoe niet verplicht. In de zes faciliteitengemeenten moet echter ook het
Frans gebruikt worden in de mededelingen aan het publiek.12

1.3.3. Concrete voorbeelden

1.3.3.1. Provinciale brochures (1995)

Informatiebrochures kunnen we beschouwen als mededelingen aan het
publiek, hoewel deze term geen vlag is die alle ladingen dekt. Wanneer
bestaat er duidelijkheid over de informatieve functie van deze brochures?
Vrijblijvende brochures moeten in de zes faciliteitengemeenten immers
niet ook in het Frans verspreid worden. Dit discussiepunt illustreert het
net aangehaalde interpretatieprobleem.

Het hele faciliteitenstelsel is trouwens een kwestie van interpretatie.
Is het stelsel uitdovend of niet? Heeft het oorspronkelijk tot doel de inte-
gratie van anderstaligen te vergemakkelijken of niet? Elk juridisch argu-
ment pro of contra kan door andere interpretaties bediscussieerd of weer-
legd worden. Nemen we bijvoorbeeld het debat rond de provinciale
brochures uit 1995 als casestudy. In dit debat wordt constant maar
onrechtstreeks de werkelijke invulling van het faciliteitenstelsel ter dis-

12. N.N., Onderzoeksproject vernederlandsing van het straatbeeld in opdracht van de pro-
vincie Vlaams-Brabant, pp. 115-116.
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cussie gesteld. In 1995 bevond de nieuwe provincie Vlaams-Brabant zich
integraal in het Nederlands taalgebied, waaruit haast logischerwijze
volgde dat zij een andere visie had op de zes taalgemengde randgemeen-
ten. Omdat het debat over deze brochures steeds grotere proporties aan-
nam is hier een uitvoerige analyse op zijn plaats.

Vóór de splitsing van de unitaire provincie werden er regelmatig klach-
ten geuit over verkeerd of niet-vertaalde informatiebrochures. Van het
aantal klachten dat tussen 1988 en 1995 bij de VCT werd ingediend kon er
maar een gedeelte als ontvankelijk beschouwd worden. Zodra de VCT deze
brochures als mededelingen aan het publiek bestempelde, verwachtte
men een tweetalige folder of een Franse vertaling ervan voor de inwoners
van de faciliteitengemeenten. Maar dat leverde soms problemen op. Zoals
in het geval van een eentalige brochure van het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid uit 1991. De Commissie mocht al tevreden zijn als de
Franstalige brochures qua presentatie en inhoud identiek waren aan de
Nederlandstalige. De VCT verklaarde dat tweetalige brochures voor de
faciliteitengemeenten geen absolute noodzaak waren, maar dat zowel
Nederlandstalige als Franstalige folders tegelijkertijd verspreid zou-
den worden.13

Een vergelijkbare situatie deed zich in 1990 voor rond de eentalig
Nederlandse brochure Brabant sportief. Onder meer de gemeenten Kraai-
nem en Linkebeek deden hierover hun beklag bij de provinciale overhe-
den. In 1989 had men het initiatief genomen om naar aanleiding van de
actie ‘Brabant Sportief’ een infokrant naar alle huisgezinnen te sturen
van het Vlaamse gedeelte van de provincie. Deze actie was het resultaat
van de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapsminister voor
Cultuur en het BLOSO enerzijds, en tussen de provincie Brabant en haar
sportdienst anderzijds. Omdat dit initiatief een groot succes kende,
besloot de Bestendige Deputatie in 1990 deze brochure tweemaal per jaar
te laten verschijnen.14 Maar intussen had schepen Kumps van Kraainem
in een brief er de Brabantse sportdienst op gewezen dat zijn gemeente
76% Franstaligen telde, en dat hij niet goed begreep waarom deze bro-
chure uitsluitend in het Nederlands verspreid werd.15 De Linkebeekse

13. Advies 22.278 van 9 oktober 1991. In: Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht over het jaar 1991, beknopte tekst, p. 66. 

14. Nota aan de heer kabinetschef van de heer vice-gouverneur, ondertekend door J. Pan-
saers, inspecteur-generaal van de dienst 53N-Nederlandse Cultuur van de provincie
Brabant, 13 april 1990.

15. ‘Je n’ignore pas que nous sommes en région flamande, mais comme la population est
majoritairement française dans la communes à facilités de Kraainem et de Wezembeek,
il serait plus rationnel pour la province bilingue du Brabant d’envoyer également un
journal bilingue ou un français et un flamand.’ Uit: Brief van Guy Kumps aan de sport-
diensten van Brabant, 26 maart 1990.
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burgemeester richtte zich in deze kwestie rechtstreeks tot de provincie-
gouverneur en wees op de niet-naleving van de taalwetgeving. Klagers
vonden deze onregelmatigheid des te erger omdat ze werd begaan onder
het toeziend oog van de (taalgemengde) Bestendige Deputatie.16 De dienst
53N-Nederlandse Cultuur verwierp deze argumenten: het krantje diende
op de eerste plaats om publiciteit te maken voor de Nederlandstalige Pro-
vinciale Sportdienst in de Vlaams-Brabantse gemeenten. Bovendien
behoorde het opstellen van een Franstalige brochure tot de bevoegdheden
van een andere provinciale dienst.17 De gouverneur bepaalde dat het nu
aan de vice-gouverneur was om een uitspraak te doen.18 Deze laatste
stelde in zijn rapport dat de provincie Brabant als gewestelijke dienst aan
hetzelfde regime onderworpen was als de plaatselijke diensten die in
Brussel-Hoofdstad gevestigd waren, zoals vervat in de artikelen 17 tot 22
van de SWT.19 Artikel 22 liet wel een uitzondering toe voor bepaalde instel-
lingen, die alleen betrekking hebben op de culturele activiteiten van een
enkele taalgroep. Dit betekende dus dat mededelingen aan het publiek
van deze taalgroep uitsluitend in het Nederlands of het Frans mochten
worden opgesteld. Bijgevolg, oordeelde van Lent, moest de Provinciale
Sportdienst in het gelijk gesteld worden.20 Van Lent vroeg echter alsnog
de mening van de minister van Binnenlandse Zaken, die de kwestie door-
speelde naar de VCT.21 Uiteindelijk formuleerde de VCT een jaar later haar
advies. Voor de VCT was de huis-aan-huisverspreiding van het eentalig
informatieblad wel degelijk een mededeling aan het publiek, maar dit
betekende niet dat de Provinciale Sportdienst zich terecht beriep op arti-
kel 22 van de SWT. De informatiekrant, die ook een kalender bevatte met
sportactiviteiten, was volgens de VCT een mededeling die zowel het Neder-
lands- als het Franstalige publiek kon interesseren.22

Na 1995 voerde de nieuwe provincie een veel strikter beleid, waardoor
dit soort discussies vermeden moest worden. Zowel de adjunct van de gou-
verneur als de VCT ontving sindsdien klachten omdat de diverse brochures
van de provincie die De Post huis aan huis verspreidt in de zes randge-
meenten slechts in een Nederlandstalige versie in de brievenbus vielen.

16. ‘Het is niet omdat het initiatief gesteund wordt door het BLOSO dat de Franstalige inwo-
ners van mijn gemeente hierover niet dienen worden ingelicht.’ Uit: Brief (in het Neder-
lands) van C.Lietar aan de provinciegouverneur, 2 april 1990.

17. Nota aan de heer kabinetschef van de heer vice-gouverneur, 13 april 1990.
18. Brief van gouverneur Degroeve aan de vice-gouverneur, 23 april 1990.
19. KB van 18 juli 1966 ter coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in

bestuurszaken – hierna SWT genoemd.
20. Nota aan de heer Pansaers, inspecteur-generaal, 4e algemene inspectie door vice-gouver-

neur van Lent, 11 mei 1990.
21. Brief van minister Tobback aan van Lent, 21 mei 1990.
22. Brief van de voorzitter van de VCT aan minister Tobback, 10 juni 1991.
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Onder andere de schepencolleges van Wezembeek-Oppem en Linkebeek,
burgemeester Delacroix-Rolin van Sint-Genesius-Rode en een aantal
Franstalige inwoners uit de faciliteitengemeenten wendden zich hiervoor
tot de adjunct van de gouverneur. De Bestendige Deputatie van de provin-
cie had echter besloten, geheel gesteund door de CVP-SP-VU-bestuursmeer-
derheid, haar brochures voortaan alleen nog in een Nederlandstalige
versie te verspreiden, ook in de zes faciliteitengemeenten. Deze bestuurs-
maatregel lag in de lijn van de provinciale beleidsintenties die gericht
waren op de indamming van de verfransing van het Vlaams-Brabantse
randgebied. Zo kantte de provincie zich tegen elke te ruime interpretatie
van de faciliteiten, evenals tegen het automatisch en repetitief karakter
ervan. Het faciliteitenstelsel werd als uitdovend beschouwd en men ver-
klaarde onomwonden dat het op termijn moest verdwijnen, onder meer
omdat het binnen een Europese (en geïnternationaliseerde, multicultu-
rele) context zijn bestaansreden verloor.23

Dit betekende echter niet dat de introductie van eentalig Nederlandse
brochures – waarin de nieuwe provinciale instellingen werden voorgesteld
– onopgemerkt voorbij zou gaan. De VCT kreeg minstens één klacht van
een Franstalige inwoner van Linkebeek: de betrokkene had de brochure
Vlaams-Brabant – Nieuwe provincie – Nieuw Bestuur, evenals de brochure
Vlaams-Brabant-Info, uitsluitend in het Nederlands ontvangen en kreeg
geen respons van Vlaams-Brabant op zijn verzoek hem een exemplaar in
het Frans te sturen. Deze brochures bevatten al dan niet vrijblijvende
informatie die even nuttig is voor de Franstalige als voor de Nederlands-
talige inwoners van de faciliteitengemeenten: informatie over de provinci-
ale administratie en allerhande dienstverlening, voorstellingen van de
diverse bevoegdheidsportefeuilles en beleidsintenties van de gedeputeer-
den, adressen en telefoonnummers van een aantal provinciale (onder-
wijs)instellingen, een overzicht van de informatieve programma ’s ver-
zorgd door de provincie en uitgezonden op de regionale televisiezenders
Ring-tv en Rob-tv, inlichtingen in verband met tegemoetkomingen van de
provincie voor bouw- of aankoopleningen, aanpassingspremies, renovatie-
leningen, informatie over het strenger toezichtsbeleid van de Vlaamse
regering aangaande de correcte toepassing van de stedenbouwwetgeving,
de gevallen waarin een bouwvergunning vereist is enzovoort.24

23. Wegwijzers voor een nieuw beleid in Vlaams-Brabant – Beleidswijzer Vlaams Karakter,
14 juni 1995, p. 5-6.

24. Zie voor beschrijvingen van de inhoud van de brochures o.a. G. Desolre (adjunct van de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant), Beslissing van 16 januari 1996 – Klacht
97.1/N/003; Beslissing van 31 december 1996 – Klachten 96.12/F/016-023; Beslissing
van 6 januari 1997 – Klachten 96.12/F/024-025 en 97.1/F/001; Beslissing van 29
januari 1997 – Klachten 97.1/F/002-004-005-007-008-009-010 en A. Van Cauwelaert-
De Wyels (VCT), Brief aan L. De Witte 21 februari 1996.
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De adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant enerzijds en de
Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant anderzijds verschilden funda-
menteel van mening over de taal of talen waarin de brochures verspreid
moesten worden. Beide instanties voelden zich respectievelijk bij het for-
muleren van beslissingen of het juridisch vertalen van het beleid gerug-
gensteund door verschillende VCT-adviezen uit het verleden. De adjunct
van de gouverneur verwees herhaaldelijk naar advies nummer 1.868 van
5 oktober 1967 dat ervoor pleitte de brochures zowel in het Nederlands als
in het Frans te verspreiden. Om de stelling te onderbouwen dat de infor-
matie uitsluitend in het Nederlands verspreid moest worden, steunde de
juridische dienst van Vlaams-Brabant voornamelijk op de VCT-adviezen
nummer 26.043 van 31 maart en 21 april 1994, nummer 17.203 van 16
januari 1986 en nummer 19.193 van 25 februari 1988 en 22 november
1990.

Nadat de adjunct van de gouverneur, onder meer omdat de Bestendige
Deputatie zijn verzoeningsinitiatief afgewezen had, zijn klachtendossier
op 13 november 1995 had ingediend bij de VCT, kwam de Commissie in
haar adviezen nummers 27.204 van 8 februari 1996 en 27.214 van 25
januari 1996 echter, net zoals de adjunct van de gouverneur, tot de con-
clusie dat de brochures in de zes randgemeenten zowel in het Nederlands
als in het Frans moesten worden verspreid. Voordat Vlaams-Brabant rea-
geerde op de VCT-adviezen en in de hoop zijn stellingen kracht bij te zetten
besloot het in de vergadering van de Bestendige Deputatie op 28 maart
1996 de opdracht te geven aan drie vooraanstaande grondwetsspecialis-
ten, de professoren K. Rimanque (UIA, KUL), P. Van Orshoven (KUL) en J.
Velaers (UFSIA, KUB), om de problematiek te onderzoeken. De juridische
tekst van de drie academici ondersteunde grosso modo het politieke stand-
punt van hun opdrachtgever.

Om uit de patstelling te geraken deed de adjunct van de gouverneur in
de loop der jaren een viertal keer een oproep om deel te nemen aan door
hem geleide verzoeningsgesprekken en/of informele overlegrondes. De
Bestendige Deputatie ging hier nooit op in omdat zij niet wenste af te wij-
ken van haar beleidslijn. In elk geval blijken toezicht en bemiddeling voor
de adjunct van de gouverneur moeilijk combineerbaar. Enerzijds beston-
den zijn bemiddelingsinitiatieven alleen uit een uitnodiging aan beide
partijen om te participeren in het overleg, veelal vergezeld van de oproep
om een eigen voorstel te formuleren. Anderzijds verschafte de adjunct van
de gouverneur, door zijn memorandum als bijlage bij zijn bemiddelings-
voorstel te voegen, een juridisch kader dat tot een oplossing zou moeten
leiden. Hij presenteerde dit document in december 1996, getiteld Beschou-
wingen bij het advies van de drie professoren betreffende de toepassing van
artikel 34, §1, 3de lid van de SWT, en probeerde zo de stellingen van de
grondwetsspecialisten grotendeels te weerleggen. Bovendien wou de
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adjunct van de gouverneur tot een sluitende interpretatie komen van het
bewuste artikel. Daarin werd juridisch verdedigd dat de provinciale bro-
chures zowel in het Nederlands als in het Frans verspreid moesten wor-
den in de faciliteitengemeenten. Het artikel bevatte bovendien een concre-
ter inhoudelijk voorstel dat bedoeld was om overeenstemming te bereiken
over de begrippen ‘vrijblijvende informatie’ en ‘verplicht ter kennis bren-
gen van het publiek’. Dit voorstel werd echter nooit bekendgemaakt
omdat de adjunct van de gouverneur van mening was dat de kans op sla-
gen uitgesloten was, gezien de toenmalige politieke gebeurtenissen.25

Eind mei 1997 diende provincieraadslid Collet namens de UF-fractie
namelijk een motie in betreffende de verspreiding van de informatiebro-
chures in de faciliteitengemeenten. Gevraagd werd om, naar aanleiding
van het advies van de adjunct van de gouverneur van 6 december 1996 en
de adviezen van de VCT (nr. 27.204 van 8 februari 1996, nr. 27.214 van 25
januari 1996 en nr. 1.868 van 5 oktober 1967), elke informatiebrochure in
het Nederlands én in het Frans te verdelen in de gemeenten met taalfaci-
liteiten. Alle fracties, Agalev en VLD incluis, schaarden zich achter het
standpunt van de Bestendige Deputatie, waardoor de adjunct van de
gouverneur zijn bemiddelingsinitiatief als ten dode opgeschreven
beschouwde.

In wat volgt lichten we de standpunten van de betrokken partijen en de
juridische onderbouwing ervan beknopt toe. Om het onderscheid te begrij-
pen tussen de letterlijke interpretatie van Vlaams-Brabant en de zoge-
naamd ruimere interpretatie van de adjunct van de gouverneur, de VCT
(o.a. volgens advies nr. 1.868 van 5 oktober 1967) en de taalwetspecialist
en VCT-erevoorzitter Renard, zoals verwoord in zijn werk Talen in
bestuurszaken, in de bedrijven en de sociale betrekkingen, is het vereist het
bewuste artikel weer te geven.

25.  Gesprek met adjunct van de gouverneur G. Desolre, 6 maart 2000. 
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Artikel 34, §1, 3de lid van de SWT bestaat uit drie zinnen:

De eerste zin meldt dat ‘de berichten, mededelingen en formulieren,
die hij [een gewestelijke dienst] rechtstreeks aan het publiek richt
en de formulieren die hij op dezelfde wijze afgeeft, stelt in de taal of
talen die ter zake opgelegd zijn aan de plaatselijke diensten van de
gemeenten waar zijn zetel gevestigd is’. In het geval van Vlaams-
Brabant met de zetel te Leuven gaat het om het Nederlands.

Zin twee luidt: ‘Nochtans, wanneer de gewestelijke dienst gevestigd
is in een gemeente zonder speciale taalregeling geniet het publiek
uit de gemeenten van het ambtsgebied die aan een andere taalrege-
ling onderworpen zijn – of die begiftigd zijn met een speciale taalre-
geling – ten aanzien van de rechtstreeks afgegeven formulieren
dezelfde rechten als in genoemde gemeenten.’ Het publiek van de
faciliteitengemeenten geniet met andere woorden het recht om
rechtstreeks afgegeven formulieren in het Nederlands en het Frans
te ontvangen. Belangrijk is op te merken dat hier niet gesproken
wordt over berichten en mededelingen.

Ten slotte: ‘De berichten, mededelingen en formulieren die aan het
publiek worden verstrekt door bemiddeling van plaatselijke dien-
sten, worden gesteld in de taal of talen welke die diensten voor soort-
gelijke bescheiden moeten gebruiken.’26 Het betreft hier voor de faci-
liteitengemeenten het Nederlands en het Frans.

1.3.3.2. Het standpunt van de Bestendige Deputatie

1.3.3.3.1. De juridische dienst van de provincie legt VCT-advies nr. 1.868 
naast zich neer

Bestond er een rechtlijnige interpretatie van berichten en mededelingen
aan het publiek? Advies nummer 26.043 werd uitgebracht naar aanlei-
ding van een vraag van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken
Louis Tobback over het taalgebruik van de (toekomstige) provincie
Vlaams-Brabant. In dit advies werd artikel 34, §1, derde lid van de SWT

26.  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (BS, 2 augustus
1966), artikel 34, §1, 3de lid.
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aangehaald dat in de eerste zin vermeldt dat ‘de berichten en mededelin-
gen, die de gewestelijke dienst – in dit geval de provincie Vlaams-Brabant
– rechtstreeks aan het publiek richt, opgesteld worden in de taal of talen
die ter zake opgelegd zijn aan de plaatselijke diensten van de gemeente
waar zijn zetel gevestigd is’. De Bestendige Deputatie volgde dan ook naar
eigen zeggen letterlijk de wet door te verklaren ‘aangezien de zetel van de
provincie gevestigd is in een taalhomogene gemeente, de berichten en
mededelingen in het Nederlands dienen te worden opgesteld’. Conclusie:
‘De brochure Vlaams-Brabant zal dus enkel in het Nederlands worden
verdeeld, ook in de gemeenten met taalfaciliteiten.’27

Dat men in deze context bovenstaand VCT-advies aanhaalde, werd ech-
ter gecontesteerd, niet in het minst door de VCT zelf. Uit correspondentie
tussen de VCT en gouverneur De Witte, waarin de VCT haar adviezen num-
mer 27.214 van 26 januari 1996 en nummer 27.204 van 8 februari 1996
toelichtte, werd duidelijk gesteld dat advies nummer 26.043 ‘niet kan
beschouwd worden als een weergave van de rechtspraak van de VCT ter
zake, aangezien het geen gewag maakt van het advies nummer 1.868 van
5 oktober 1967’.28

De andere adviezen waarop Vlaams-Brabant eveneens steunde, boden
volgens de VCT echter geen of onvoldoende juridische basis om de brochu-
res uitsluitend in het Nederlands te verspreiden. In advies nummer
17.203 van 16 januari 1986 beantwoordde de VCT een klacht naar aanlei-
ding van het huis aan huis verspreiden van een Nederlandstalige folder
Bokrijk-Krant in de gemeente Voeren. Advies nummer 19.193 van 22
november 1990 liet toe dat het blad De Nieuwe Limburger in de facilitei-
tengemeenten uitsluitend in het Nederlands verspreid werd.

Hoe dan ook, de VCT verklaarde dat ‘zij in haar advies nr.17.203 welis-
waar heeft toegegeven dat de culturele dienst van de provincie Limburg
de brochure Bokrijk-Krant – met informatie die niet verplicht ter kennis
van het publiek diende te worden gebracht – in de taalgrensgemeenten
enkel in het Nederlands mocht verspreiden’. In de brief naar de gouver-
neur werd er onmiddellijk aan toegevoegd dat de Commissie er in haar
advies nummer 19.193 ‘evenwel mee ingestemd heeft dat de bestendige
deputatie het informatieblad De Nieuwe Limburger – een blad met enkel
vrijblijvende informatie – in de faciliteitengemeenten in het Nederlands

27. J. Vandeputte (griffier van de provincie Vlaams-Brabant), Brief aan G. Desolre (adjunct
van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant), 29 augustus 1995.

28. A. Van Cauwelaert-De Wyels (VCT), Brief aan L. De Witte (gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant), 21 februari 1996. Gerefereerd werd aan de adviezen nr. 3.261 van 18
maart 1971, nr. 22.125 van 28 maart 1991, nr. 32.142 van 22 januari 1992 (N. afdeling),
nr. 24.134 van 3 maart 1993, nr. 25.109 en 25.111 van 10 maart 1994, nr. 26.053 van 9
februari 1995.
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mocht verspreiden, zij het dan wel op voorwaarde dat het enkel aan de
Nederlandstalige inwoners van die gemeenten werd gestuurd en niet huis
aan huis werd verspreid’. Ook wees de VCT erop in laatstgenoemd advies
eveneens stond vermeld dat ‘het de provincie toekwam de opportuniteit te
onderzoeken om ten behoeve van Franstalige inwoners een Franstalige
samenvatting van de brochure op te stellen’.29

1.3.3.3.2. Het advies van de drie professoren

Rimanque, Van Orshoven en Velaers verschaften een strikt juridische
lezing van de taalwetgeving in het licht van de Grondwet, van enkele alge-
mene rechtsbeginselen, de rechtspraak van de Raad van State, het Hof
van Cassatie en het Arbitragehof en van de adviezenjurisprudentie van de
VCT.

Artikel 34, §1, derde lid van de SWT heeft volgens de drie professoren
tot gevolg dat Vlaams-Brabant in beginsel ‘uitsluitend het Nederlands
gebruikt voor de berichten, mededelingen en formulieren die zij recht-
streeks aan het publiek richt en de formulieren die zij op dezelfde wijze
afgeeft’. In de randgemeenten moet Vlaams-Brabant zowel het Neder-
lands als het Frans gebruiken, ‘doch uitsluitend voor de “rechtstreeks
afgegeven formulieren”’, aldus de grondwetsspecialisten. Ook moet zowel
het Nederlands als het Frans worden gebruikt ‘voor de berichten, mede-
delingen en formulieren, die aan het publiek worden verstrekt door de
bemiddeling van de gemeenten met een speciale taalregeling’. In het geval
van de brochures gaat het ‘allicht om berichten of mededelingen aan het
publiek, maar deze worden niet aan het publiek verstrekt door bemidde-
ling van de gemeenten met een bijzondere taalregeling’. Daaruit vloeit
voort ‘dat de informatie in kwestie uitsluitend in het Nederlands moet
worden gesteld’.30 Deze interpretatie werd volgens de professoren impli-
ciet bevestigd door de VCT in het reeds eerder aangehaalde advies nummer
26.043 van 31 maart 1994 en 21 april 1994.

De grondwetsspecialisten wezen de ‘ruimere, extensieve interpretatie’
af, zoals ze verwoord was in VCT-advies nummer 1.868 en gevolgd door de
adjunct van de gouverneur en taalwetspecialist Renard, af.31 In dit advies
stelde de VCT dat de letterlijke toepassing van het wetsartikel problemen
kan doen rijzen. Dit zou onder meer het geval zijn als de zetel van de

29. A. Van Cauwelaert-De Wyels (VCT), Brief aan L. De Witte (gouverneur van de Provincie
Vlaams-Brabant), 21 februari 1996.

30. K. Rimanque, P. Van Orshoven & J. Velaers, Advies betreffende de toepassing, door de
provincie Vlaams-Brabant, van artikel 34, §1, derde lid van de gecoördineerde wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, 4 september 1996, pp. 1-2.

31. Ibidem, pp. 2-3.
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gewestelijke dienst (Vlaams-Brabant) zich in een gemeente zonder spe-
ciale taalregeling bevindt (Leuven) en als tot zijn ambtsgebied gemeenten
met een speciale regeling (de zes faciliteitengemeenten) behooren. Een
letterlijke toepassing van de wet zou ‘het gebruik van tweetaligheid onmo-
gelijk maken voor de berichten en mededelingen voor het publiek van de
gemeenten uit het ambtsgebied die met een speciale regeling zijn begif-
tigd’. De VCT benadrukte dat ‘een dergelijke interpretatie klaar en duide-
lijk zou indruisen tegen de algemene inrichting van de wet die enerzijds
de homogeniteit van de eentalige gebieden heeft willen verstevigen en
anderzijds, in sommige gevallen, uitdrukkelijk faciliteiten toegekend
heeft aan de taalminderheden van sommige gemeenten’.32

Om enigszins klaarheid te scheppen werd verdedigd dat ‘in de eerste
zin de wetgever slechts de berichten en mededelingen heeft willen bedoe-
len die in of op de gebouwen van deze diensten rechtstreeks aan het
publiek worden gericht, terwijl de berichten en mededelingen die in de
andere gemeenten van het ambtsgebied aan het publiek worden gericht,
normaliter de taalregeling dienen te volgen die ter zake aan de plaatse-
lijke diensten van deze gemeenten is opgelegd’.33 Bovendien zou artikel
31, §1, in concreto de zin die met ‘nochtans’ begint, de bovenstaande inter-
pretatie bevestigen. Zoals reeds opgemerkt wordt in deze zin echter geen
gewag gemaakt van ‘berichten en mededelingen’ maar wel van ‘formulie-
ren’. In het advies nummer 1.868 lost men deze vergetelheid op door te
stellen dat ‘wat voor de formulieren geldt eveneens op de berichten en
mededelingen aan het publiek kan toepasselijk gemaakt worden, daar
deze gewoonlijk dezelfde regeling volgen’.34

Rimanque, Van Orshoven en Velaers wezen erop dat deze tekst ‘vol-
strekt duidelijk’ is en dat de ‘eventuele bedoeling of “inrichting” van een
wet niet kan worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst
ervan’.35 Verder stelden ze dat ‘in het algemeen de taalwetgeving restric-
tief dient te worden geïnterpreteerd’ en dat dit ‘a fortiori het geval is voor
de faciliteitengemeenten, die een uitzondering vormen op de homogeniteit
van het eentalig gebied’.36 Vervolgens verklaarden de professoren dat ‘een
wet die vatbaar is voor uiteenlopende interpretaties steeds zo moet wor-

32. Guy Desolre, Toelichting bemiddelingsvoorstel van 19 juli 1995 – Brief aan J. Vande-
putte (griffier van de provincie Vlaams-Brabant), 21 september 1995; R. Renard, Talen
in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen. Gent, E.Story-Scientia,
1983, p. 112 en VCT-adviezen nr. 1.868 van 5 oktober 1967, nr. 27.214 van 26 januari
1996 en nr. 27.204 van 8 februari 1996.

33. Ibidem.
34. VCT-adviezen nr. 1.868 van 5 oktober 1967, nr. 27.214 van 26 januari 1996 en nr. 27.204

van 8 februari 1996.
35. K. Rimanque e.a., Op. cit., p. 4.
36. Ibidem, pp. 3-4.
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den uitgelegd dat zij met de Grondwet in overeenstemming is’ en dat een
dergelijke grondwetsconforme interpretatie ‘eveneens noopt tot een res-
trictieve interpretatie van de daarmee toegekende faciliteiten’.37

Volgens het Arbitragehof, zo stelden de professoren, houdt artikel 4
van de Grondwet – waarin bepaald wordt dat België vier taalgebieden
bevat – ‘de voorrang van de taal van elk eentalig gebied in, inclusief in de
zogenaamde faciliteitengemeenten’. Hieruit concludeerden ze dat ‘het bij-
gevolg niet toegelaten is de “faciliteiten” dermate ruim te interpreteren
dat een veralgemeende tweetaligheid de regel wordt en de minderheids-
taal op voet van gelijkheid wordt gesteld met de taal van het gebied, zodat
afbreuk wordt gedaan aan de voorrang van het Nederlands in de gemeen-
ten van het Nederlandse taalgebied’.38 Op basis van deze argumenten ver-
klaarden zij ‘die ruime interpretatie ongrondwettig’.39

Hoewel de drie professoren benadrukten dat de provincie Vlaams-Bra-
bant niet verplicht wordt mededelingen en berichten die rechtstreeks aan
het publiek van de zes randgemeenten gericht zijn ook in het Frans op te
stellen, merkten zij op dat dit wel mag ‘wanneer uitzonderlijke omstandig-
heden daartoe nopen, in het belang van de dienst of van de openbare orde,
de gezondheid of de veiligheid van de burgers en een beslissing in die zin
derhalve in het licht van die doelstellingen redelijk verantwoord kan wor-
den’. Zij verklaarden dat ‘voorzover de door de provincie Vlaams-Brabant
verspreide brochures “mededelingen of inlichtingen” bevatten waarvan de
kennisname door alle inwoners dwingend geboden is’, de verspreiding van
de mededelingen of inlichtingen eveneens kan gebeuren in een andere
taal dan het Nederlands. Ten slotte werd geopperd dat Vlaams-Brabant
onder meer de inwoners van de faciliteitengemeenten ter kennis zou kun-
nen brengen dat een vertaling van de verspreide inlichtingen op aanvraag
beschikbaar is.40

1.3.3.3. De ruimere interpretatie van de adjunct van de gouverneur

In tegenstelling tot de juridische dienst van de provincie bevestigde de
adjunct van de gouverneur dat er wel degelijk sprake was van een recht-
lijnige interpretatie door de VCT van de taal waarin de berichten en mede-
delingen gericht aan het publiek moesten worden opgesteld. Hoe dan ook,
de interpretatie die de Bestendige Deputatie gaf aan artikel 34, §1, derde

37. Ibidem p. 4.
38. K. Rimanque e.a., Op. cit., p. 5.
39. Ibidem.
40. Ibidem p. 6.
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lid van de SWT verschilde grondig van die van de adjunct van de gouver-
neur.41

De adjunct van de gouverneur had bedenkingen bij de VCT-adviezen die
de juridische dienst in eerste instantie aanhaalde. Daar waar in de VCT-
adviezen nummers 17.203 en 19.193 ‘een schijnbare contradictie is’, gaat
het eigenlijk om ‘vrijblijvende informatie’. Dat betekent dat het voorwerp
van de klacht niet identiek is. Bovendien merkte hij op dat het hoofdad-
vies nummer 26.043, waarop Vlaams-Brabant zich baseerde en dat vol-
gens de drie professoren op impliciete wijze hun interpretatie bevestigde,
een antwoord formuleerde op een vraag van de minister van Binnen-
landse Zaken, ‘gesteld in algemene bewoordingen’. Hij wees er tevens op
dat ‘het antwoord eveneens in algemene bewoordingen is gesteld’. De
interpretatie van dit advies diende volgens de adjunct van de gouverneur
‘geraffineerd te worden’ aan de hand van een aantal andere adviezen (o.a.
nr. 1.581 van 2 februari 1967, nr. 1.868 van 5 oktober 1967, nr. 1.916 B
van 17 oktober 1967 en nr. 3.261 van 18 oktober 1971). Hij verklaarde met
andere woorden dat men dit VCT-advies niet los mag beschouwen van de
andere adviezen en dat men tot een andere interpretatie komt als men het
geheel bekijkt.42 Toch uitte de adjunct van de gouverneur ook kritiek op
de VCT. Hij merkte op dat in advies 26.043 ‘eigenaardig genoeg zin 3 van
lid 3 weggevallen is, zodat alleen de tekst van zinnen 1 en 2 van lid 3 over-
blijft’ en dat ‘het onduidelijk is waarom dit gebeurde’. Het ging volgens de
adjunct van de gouverneur dan ook om een ‘onvolledig geciteerde wet-
tekst’ waardoor ‘foute’ aanwendingen van de adviezen mogelijk waren.43

Hoe dan ook, voor zijn eigen interpretatie baseerde de adjunct van de
gouverneur van Vlaams-Brabant zich voornamelijk en in eerste instantie
op het hierboven uiteengezette advies nummer 1.868 van 5 oktober 1967,
waarvan de VCT volgens hem reeds herhaaldelijk heeft bevestigd, onder
meer met betrekking tot deze problematiek, dat zij er nog steeds achter
staat.44 Uit de interpretatie van de adjunct van de gouverneur volgde dat
de brochures zowel in het Nederlands als in het Frans verspreid moesten
worden in de randgemeenten. Adjunct van de gouverneur Desolre was van

41. Guy Desolre, Toelichting bemiddelingsvoorstel van 19 juli 1995 – Brief aan J. Vande-
putte (griffier van de provincie Vlaams-Brabant), 21 september 1995.

42. Guy Desolre, Toelichting bemiddelingsvoorstel van 19 juli 1995 – Brief aan J. Vande-
putte (griffier van de provincie Vlaams-Brabant), 21 september 1995.

43. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren
betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, pp.
20-21.

44. Zie onder andere: A. Van Cauwelaert-De Wyels (VCT), Brief aan L. De Witte, 21 februari
1996. Gerefereerd werd aan de adviezen nr. 3.261 van 18 maart 1971, nr. 22.125 van 28
maart 1991, nr. 32.142 van 22 januari 1992 (N. afdeling), nr. 24.134 van 3 maart 1993,
nr. 25.109 en 25.111 van 10 maart 1994, nr. 26.053 van 9 februari 1995.
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mening dat ‘een strikte toepassing van de SWT niet gelijk staat met een
letterlijke interpretatie’ en dat ‘de interpretatie van de heer R. Renard en
de VCT correct blijft en dat deze van aard is te vermijden dat tengevolge
van de splitsing van de provincie Brabant de faciliteiten uitgehold zouden
worden’.45 De adjunct van de gouverneur wees erop dat het juister is te
stellen dat de taalwetgeving strikt, namelijk nauwkeurig, streng en
nauwgezet, moet worden geïnterpreteerd in plaats van restrictief, wat
beperkend betekent, omdat ‘de uitlegger van de wet niet de macht heeft
de draagwijdte van een wet die in algemene termen is opgesteld, te beper-
ken’.46

De adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant reageerde op de
interpretatie van de drie professoren met een memorandum waarin hij
enerzijds een zeer uitvoerige analyse van het bewuste artikel maakte en
anderzijds kanttekeningen en bedenkingen formuleerde bij de juridische
analyse van de drie professoren. Hoewel de adjunct van de gouverneur
VCT-advies nummer 1.868 bijtrad, uitte hij in het memorandum impliciet
ook kritiek op het betreffende advies. Daarin stond immers dat ondanks
het gegeven dat de VCT ‘een juiste intuïtie had, zij haar analyse niet ver
genoeg heeft doorgetrokken, waardoor zij zich heeft blootgesteld aan de
kritiek van het professorenpanel’.47 De adjunct van de gouverneur ging
dan ook een stap verder en probeerde een beter sluitende interpretatie te
formuleren.

1.3.3.3.1. Analyse van de adjunct van de gouverneur

Volgens adjunct van de gouverneur Desolre verschaft de logistieke
opbouw van artikel 34 duidelijkheid in de wettekst, zonder dat men de
achterliggende bedoeling van de wetgever moet proberen te interprete-
ren.48 Er werd gewezen op het terminologische onderscheid dat de wetge-
ver heeft gemaakt: ‘hij heeft klaarblijkelijk uitdrukkelijk de bedoeling
gehad een hoofdonderscheid en een bijkomend onderscheid te maken’, res-
pectievelijk het verschil tussen de term ‘rechtstreeks’ en ‘door bemidde-
ling van’ enerzijds en tussen ‘gericht aan’ en ‘afgegeven aan’ anderzijds.49

De eerste zin vermeldt dat ‘de berichten, mededelingen en formulieren,
die hij [een gewestelijke dienst] rechtstreeks aan het publiek richt en de
formulieren die hij op dezelfde wijze afgeeft [rechtstreeks], stelt in de taal

45. Guy Desolre, Toelichting bemiddelingsvoorstel van 19 juli 1995 – brief aan J. Vandeputte
(griffier van de provincie Vlaams-Brabant), 21 september 1995.

46. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren
betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 23.

47. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren
betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 9. 
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of talen die ter zake opgelegd zijn aan de plaatselijke diensten van de
gemeenten waar zijn zetel gevestigd is’. Dit is volgens de adjunct van de
gouverneur de algemene regel.

Met berichten en mededelingen worden volgens de adjunct van de gou-
verneur alle middelen bedoeld die men voor de verspreiding van publica-
ties van de overheidsdiensten gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om
aanplakbiljetten, huis-aan-huisbestelling, aankondigingen via de media
enzovoort. Volgens de adjunct van de gouverneur worden hier ‘enkel de
berichten en mededelingen bedoeld die in of op de gebouwen van deze
diensten rechtstreeks aan het publiek worden gericht’. Dit is precies de
betekenis van de term ‘rechtstreeks gericht’, zo verklaarde de adjunct van
de gouverneur.50 In dit geval moet de taal worden gebruikt die ‘ter zake is
opgelegd aan de plaatselijke diensten van de gemeente(n) waar zijn zetel
gevestigd is’.51 Hieruit volgt dat de gewestelijke dienst Vlaams-Brabant,
die zijn zetel heeft in de taalhomogene gemeente Leuven, de berichten en
mededelingen die hij in of op de eigen gebouwen rechtsreeks aan het
publiek richt, uitsluitend in het Nederlands opstelt.

Formulieren die bestemd zijn voor het publiek zijn onvolledig gedrukte
of gestencilde teksten die door het publiek zelf aangevuld moeten worden.
Formulieren zijn slechts rechtstreeks gericht aan het publiek als ze opge-
steld zijn in de taal of talen die terzake opgelegd werden aan de plaatse-
lijke diensten van de gemeente waarin de zetel van die gewestelijke dienst
gevestigd is.52 Concreet betekende dit volgens de adjunct van de gouver-
neur dat ‘formulieren slechts vrij ter beschikking mogen worden gelegd
voor het publiek dat een gewestelijke dienst bezoekt in de taal of talen
opgelegd aan de plaatselijke diensten van de gemeente waar de zetel van
die gewestelijke dienst is gevestigd’.53 Voor Vlaams-Brabant, met de zetel

48. De adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant toonde met een voorbeeld aan dat
de letterlijke toepassing van de wet die de professoren verdedigden tot eigenaardige
interpretaties kan leiden. Volgens deze interpretatie zou een gewestelijke dienst die zijn
zetel bijvoorbeeld in Sint-Genesius-Rode heeft, berichten, mededelingen en formulieren
die rechtstreeks aan het publiek van de taalhomogene gemeenten Beersel, Tervuren of
Overijse worden gericht of afgegeven, in het Nederlands en in het Frans moeten opstel-
len. Dit kan, aldus de adjunct van de gouverneur onmogelijk de bedoeling van de wetge-
ver geweest zijn. Zie: Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de
drie professoren betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT,
december 1996, p. 9.

49. Ibidem, pp. 4 en 10.
50. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren

betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 12.
51. R. Renard, Op. cit., p. 112. 
52. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren

betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 13.
53. Ibidem.
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te Leuven, is dit het Nederlands. De rechtstreeks afgegeven formulieren
mogen eveneens uitsluitend in de taal van de zetel worden opgesteld,
behalve in de faciliteitengemeenten, aldus de adjunct van de gouverneur.

Zin twee luidt immers: ‘Nochtans, wanneer de gewestelijke dienst
gevestigd is in een gemeente zonder speciale taalregeling geniet het
publiek uit de gemeenten van het ambtsgebied die aan een andere taalre-
geling onderworpen zijn of die begiftigd zijn met een speciale taalregeling,
ten aanzien van de rechtstreeks afgegeven formulieren dezelfde rechten
als in genoemde gemeenten.’ Volgens de adjunct van de gouverneur gaat
het hier om een uitzondering op de algemene regel. De inwoners van de
randgemeenten – en alleen zij – hebben bijgevolg recht op Franstalige for-
mulieren, tenminste als deze formulieren ‘rechtstreeks afgegeven wor-
den’.54 In tegenstelling tot Renard en het VCT-advies nummer 1.868 is de
adjunct van de gouverneur dus niet van mening, dat wat voor de formu-
lieren geldt, ook automatisch van toepassing is voor de berichten en mede-
delingen. Benadrukt werd dat de wetgever de ‘uitzondering dus heel
beperkt heeft gehouden en niet uitgebreid heeft tot berichten en medede-
lingen, en evenmin tot Franstaligen die niet in de faciliteitengemeenten
wonen’.55 De adjunct van de gouverneur merkte nog op dat deze uitzonde-
ring de taalhomogeniteit van de dienst niet stoort.56

Ten slotte: ‘De berichten, mededelingen en formulieren die aan het
publiek worden verstrekt door bemiddeling van plaatselijke diensten,
worden gesteld in de taal of talen welke die diensten voor soortgelijke
bescheiden moeten gebruiken.’57 Dit betekent volgens de adjunct van de
gouverneur dat voor de faciliteitengemeenten zowel Nederlands als Frans
moet worden gebruikt. De berichten en mededelingen waarvan hier
sprake is, zijn volgens hem van een andere orde dan die waar men het in
zin één over heeft. Ze worden immers verstrekt door bemiddeling van de
plaatselijke diensten terwijl die in zin één zich rechtstreeks tot het
publiek richten. In tegenstelling tot de berichten en mededelingen die
openlijk aan het publiek worden gericht en alleen in de bestuurstaal
mogen worden opgesteld (zin één), geldt voor de berichten en mededelin-
gen die via de bemiddeling van de plaatselijke diensten worden verstrekt,
wel de taalregeling van de plaatselijke diensten. In dit laatste geval is er
immers ‘geen rechtstreekse, in het oog springende afwijking van het prin-

54. Guy Desolre & Robert Olbrechts, Beschouwingen bij het advies van de drie professoren
betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de gecoördineerde wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken. In: C.D.P.K., 1998, nr. 1, pp. 56 en 60. 

55. Ibidem p. 60.
56. Ibidem p. 62.
57. Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (BS, 2 augustus

1966), artikel 34, §1, 3de lid.
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cipe van de taalhomogeniteit maar slechts een onrechtstreekse, enigszins
“geparticulariseerde” afwijking van de algemene regel’. En nog: ‘de uitzon-
dering is slechts zichtbaar in de gemeenten met bijzonder taalstatuut’.58

In tegenstelling tot de drie professoren beschouwt de adjunct van de
gouverneur niet alleen de gemeenten zelf maar tevens de postkantoren als
gecentraliseerde openbare plaatselijke diensten.59 In de interpretatie van
Rimanque, Van Orshoven en Velaers valt de huis-aan-huisbestelling door
de postdiensten onder het ‘rechtstreeks aan het publiek richten’ zodat zin
één in plaats van zin drie van artikel 34, §1, derde lid van toepassing is.
De adjunct van de gouverneur baseerde zich hiervoor op het verslag van
Saint-Remy (1962-1963, 25 juni 1963) aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en op een hele reeks VCT-adviezen.60 Ze concludeerden dan ook
dat de provincie Vlaams-Brabant volgens artikel 34, §1, lid 3, zin 3 SWT
haar berichten en mededelingen die voor het publiek bestemd zijn in het
Nederlands en het Frans moet opstellen aangezien ze een beroep doet op
de bemiddeling van de postkantoren van de randgemeenten.61

Om deze visie te illustreren verwees de adjunct van de gouverneur
naar de gewestelijke brandweerdienst van Herve-Battice in de provincie
Luik. In het werkingsgebied van deze provincie ligt de gemeente Voeren,
die behoort tot het Nederlandse taalgebied. De taal van het taalhomogene
Herve-Battice, waar de zetel van die gewestelijke dienst is gesitueerd, is
het Frans. Volgens de interpretatie van de drie professoren zou de brand-
weer van Herve-Battice haar berichten en mededelingen die rechtstreeks
via de post aan het publiek worden gericht, uitsluitend in het Frans
mogen opstellen. De adjunct van de gouverneur besluit dan ook dat de
schijnbare anomalie die hier aan het licht komt, aantoont dat artikel 34,

58. Guy Desolre & Robert Olbrechts in: C.D.P.K., 1998, nr. 1, p. 62.
59. Als gedecentraliseerde openbare diensten vermeldt de adjunct van de gouverneur onder

andere de OCMW’s, de gemeentebedrijven, de kerkfabrieken. Zie: Guy Desolre & Robert
Olbrechts in: C.D.P.K., 1998, nr. 1, p. 61. 

60. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren
betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, pp. 16
en 22; en Guy Desolre & Robert Olbrechts in: C.D.P.K., 1998, nr. 1, p. 62.

61. De adjunct van de gouverneur stelde tevens dat ook als Vlaams-Brabant de kwestieuze
brochures in de betrokken faciliteitengemeenten liet verdelen door het afgiftekantoor
Leuven, de brochures zowel in het Nederlands als in het Frans verspreid moesten wor-
den. Dit omdat ‘een afgiftekantoor van De Post dat poststukken in ontvangst neemt als
doorgeefluik dient en deze stukken bestelt bij het plaatselijk uitreikingskantoor van de
gemeente waar de bedoelde stukken dienen verdeeld of uitgereikt te worden’. ‘Zonder de
bemiddeling van het plaatselijk uitreikingskantoor van De Post zou de mededeling van
de provincie aan het publiek van de gemeente Kraainem niet tot bij de inwoners geraakt
zijn’, aldus de adjunct van de gouverneur. ‘In dit licht moet het postkantoor van Kraai-
nem (uitreikingskantoor) en niet het afgiftekantoor Leuven beschouwd worden als
plaatselijke dienst waarop een beroep werd gedaan in het kader van art. 34, §1, 3de lid,
zin 3 van de SWT.’ Zie: Guy Desolre, Beslissing van 30 maart 1998 – Klacht 98.1/F/002.
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§1, lid 3 alleen zinvol kan zijn als men aanneemt dat de term ‘rechtstreeks
gericht aan’ wordt geïnterpreteerd op de door hem gepresenteerde wijze
en dat deze term niet kan slaan op huis-aan-huisbestelling, zoals de drie
grondwetsspecialisten beweerden.62

1.3.3.3.2. Kritische bedenkingen bij de interpretatie van het 
professorenpanel

De grondwetsconforme interpretatie van de drie professoren is volgens de
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant onvolledig.

De hierboven gepresenteerde analyse weerlegt dus grotendeels de
redenering die de drie professoren opbouwden. In het memorandum
bekritiseerde de adjunct van de gouverneur bovendien systematisch de
argumenten die Rimanque, Velaers en Van Orshoven in het advies uiteen-
zetten. Een van de belangrijkste punten heeft betrekking op de grond-
wetsconforme interpretatie van artikel 34, §1, lid 3 van de SWT zoals gefor-
muleerd door de drie professoren. Op basis hiervan concludeerde het
professorenpanel immers dat de interpretatie van de VCT in advies num-
mer 1.868 te ‘ruim’ en ‘ongrondwettig’ is. De adjunct van de gouverneur
komt tot een grondwetsconforme interpretatie die niet in strijd is met VCT-
advies nummer 1.868.

 De adjunct van de gouverneur merkte op dat ‘als men het bewuste arti-
kel 34, §1, derde lid van de SWT of ruimer genomen de faciliteitenwetge-
ving in haar geheel grondwetsconform wil uitleggen, men zich niet kan
beperken tot artikel 4 van de Grondwet alleen’. ‘Evenmin volstaat het
daartoe uitsluitend de aandacht te vestigen op één enkel aspect van de
interpretatie van artikel 4 door het Arbitragehof.’63 Volgens de adjunct
van de gouverneur bezondigt de analyse van de drie professoren zich dan
ook aan onvolledigheid. Hij toonde aan dat het Arbitragehof van oordeel
was dat artikel 4 samen moet worden gelezen met artikel 129 van de
gecoördineerde Grondwet. Er werd op gewezen dat ‘luidens laatstge-
noemd artikel de Raden (Parlementen) van de Vlaamse en de Franse
Gemeenschap, bij uitsluiting van de federale wetgever, ieder wat hem
betreft, bij decreet, het gebruik van de talen voor de bestuurszaken, het
onderwijs en de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun perso-
neel regelen’. ‘Deze decreten hebben kracht van wet, respectievelijk in het
Nederlandse taalgebied, uitgezonderd wat betreft de gemeenten of groepen
van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het
gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn,

62. Guy Desolre & Robert Olbrechts in: C.D.P.K., 1998, nr. 1, p. 67.
63. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren

betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 24.
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voorschrijft of toelaat.’ De adjunct van de gouverneur besloot dat ‘de
Gemeenschappen derhalve uitsluitend bevoegd zijn om het taalgebruik in
de drie voornoemde domeinen te regelen, behalve voor wat de faciliteiten-
gemeenten betreft’.64 Vervolgens wees hij erop dat ‘in 1970 artikel 3bis van
de grondwet de indeling van het land in taalgebieden door de taalgrens-
en bestuurstaalwetgeving van 1962-1963 tot een grondwettelijke regel
verhief’ en dat sleutelen aan deze indeling voortaan nog slechts kon met
een bijzondere, ‘communautaire’ meerderheid. Ook legde hij er de nadruk
op dat ‘in 1988 het bijzonder statuut van de faciliteitengemeenten op een
expliciete manier als het ware geconstitutionaliseerd werd’, dit ‘in het rui-
mere kader van onder meer de “pacificatiewet” met betrekking tot de taal-
kennis van de plaatselijke overheidsmandatarissen in de Rand- en taal-
grensgemeenten’. Hieruit werd geconcludeerd dat ‘wanneer men artikel 4
en artikel 129 samenleest, men er niet onder uit kan dat de Grondwetge-
ver in 1970 en in 1988 de bestaande taalwetgeving heeft willen bevestigen
en bestendigen door de nationale (nu federale) bijzondere wetgever exclu-
sief bevoegd te maken en te laten voor de regeling van het gebruik der talen
in de gemeenten met bijzonder taalstatuut’. ‘De Grondwetgever heeft met
andere woorden niet alleen de regel (artikel 4, lid 1 GW) maar ook de uit-
zondering op die regel (de bijzondere taalregimes, zie ook artikel 129, § 2
GW) in de Grondwet verankerd.’65 Ten slotte wijst de adjunct van de gou-
verneur op de (door de drie professoren niet aangehaalde) alinea 3 van de
samenvatting van de interpretatie van artikel 4 GW door het Arbitragehof:
‘Dit artikel 3bis brengt evenwel op zichzelf geen wijziging mede van de
juridische ordening…’ ‘Dit houdt in dat het Arbitragehof in dit Grond-
wetsartikel allerminst een wijziging van de taalwetgeving heeft gelezen,’
aldus de adjunct van de gouverneur. Hij besluit met de volgende stelling:
‘Wanneer naar aanleiding van de hervorming der instellingen in 1980 in
de wetgeving werd ingeschreven dat de Gemeenschappen en de Gewesten
ten aanzien van de gemeenten met een bijzonder taalstatuut de taalrege-
ling moeten toepassen die is opgelegd aan de plaatselijke diensten van die
gemeenten, dan lijkt het toch minstens tegenstrijdig dat een lagere over-
heid zoals de provincie Vlaams-Brabant, die het merendeel van die
gemeenten met een bijzonder taalstatuut in haar werkingsgebied telt,
hiertoe niet zou zijn gehouden.’66

Hoewel de redenering van de VCT in advies nummer 1.868 vervolledigd
kon worden, toont bovenstaande analyse volgens de adjunct van de gou-

64. Guy Desolre, Memorandum - Beschouwingen bij het advies van de drie professoren betref-
fende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, pp. 25-26.

65. Ibidem, p. 24.
66. Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij het advies van de drie professoren

betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid van de SWT, december 1996, p. 27. 
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verneur aan dat ze niet in strijd is met de Grondwet en daarom niet moet
worden verworpen. Het advies geeft volgens hem de provincie vrijgeleide
om à la carte te beslissen wanneer ze de taalwetgeving toepast.

De adjunct van de gouverneur concludeerde dat volgens het advies van
de drie professoren het gebruik door de provincie Vlaams-Brabant van een
andere taal dan het Nederlands afhankelijk is van twee criteria: uitzon-
derlijke omstandigheden, in het belang van de dienst of de openbare orde,
de gezondheid of de veiligheid van de burgers enerzijds en een redelijke
verantwoording in het licht van die doelstellingen anderzijds. ‘Eigenlijk is
dit dubbel criterium te herleiden tot één enkel criterium, dat bovendien
van volstrekt subjectieve aard is. Het spreekt immers voor zich dat een
beslissing van de provincie Vlaams-Brabant redelijk verantwoord moet
kunnen worden. Het enige nog overblijvende criterium zou dan bestaan in
de “uitzonderlijke omstandigheden” die de provincie naar eigen apprecia-
tie kan hanteren.’67 ‘Het blijkt derhalve dat de provincie Vlaams-Brabant
had kunnen oordelen dat er “uitzonderlijke omstandigheden (bv. ontstaan
van een nieuwe provincie) in het belang van de dienst (bv. om ook de
Franstalige inwoners van de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeenten te
bereiken) of van openbare orde (bv. omdat de taalwetgeving van openbare
orde is), de gezondheid of de veiligheid van de burgers” aanwezig waren.’68

Naast de bovenstaande criteria werd in het advies van het professoren-
panel ook geduid op het ‘dwingend geboden zijn’ van de kennisname van
de mededelingen en inlichtingen die de brochures bevatten, als criterium
om de verspreiding eveneens te laten gebeuren in een andere taal dan het
Nederlands. Aan deze opvatting ligt volgens de adjunct van de gouverneur
‘een begripsverwarring en een onjuiste interpretatie van de taalwetgeving
ten grondslag’. Allereerst verklaarde hij dat ‘de brochure “Nieuwe provin-
cie – Nieuw bestuur” op zichzelf een “mededeling” is in de zin van de
bestuurstaalwet en inderdaad “mededelingen en inlichtingen” bevat in de
betekenis die het gewone taalgebruik aan de term geeft’.69 Vervolgens
merkte hij op dat ‘het onderscheid tussen “dwingend geboden” en “vrijblij-
vende” mededelingen en inlichtingen door de wetgever niet gemaakt
wordt’. ‘Deze laatste heeft een objectief criterium – de territorialiteit – wil-
len hanteren om te voorkomen dat men door gewiekste interpretatiepo-
gingen tot omzeiling van de taalwet zou kunnen komen.’ Anders zou

67. Ibidem, p. 31.
68. De adjunct van de gouverneur toonde door middel van het arrest van 9 december 1948

van het Hof van Cassatie aan dat ‘men zich moeilijk een wetgeving kan voorstellen die
beter beantwoordt aan de definitie van “openbare orde” dan de taalwetgeving, – inclu-
sief het faciliteitenstelsel – zelf ’. Zie: Guy Desolre, Memorandum – Beschouwingen bij
het advies van de drie professoren betreffende de toepassing van artikel 34, §1, derde lid
van de SWT, december 1996, p. 30.

69. Guy Desolre & Robert Olbrechts in: C.D.P.K., 1998, nr. 1, p. 69.
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Vlaams-Brabant ‘à la carte kunnen kiezen’ wanneer ‘een mededeling
“dwingend geboden” dan wel “vrijblijvend” is’ en zo zelf ‘het criterium in
handen kunnen nemen om te beslissen of zij die mededeling in de randge-
meenten respectievelijk wel of niet in het Frans zal verspreiden’.70 We
kunnen hier opmerken dat de VCT dit onderscheid in het eerder aange-
haalde advies nummer 19.193 wel heeft gemaakt. De Bestendige Deputa-
tie gaf in de vergadering van 17 oktober 1996 trouwens aan dat ‘de bro-
chure “Vlaams-Brabant” geen mededelingen en berichten bevat waarvan
de kennisname dwingend geboden is in het belang van de dienst’ en men
besliste ‘dus geen vertaling te verspreiden’.71

1.3.3.4. Slotbedenkingen

De hierboven geschetste controverse wordt in de hand gewerkt of is tot-
standgekomen door een geheel van factoren. Drie fundamentele elemen-
ten willen we hier even vermelden. Eerst en vooral is er het beleid van
Vlaams-Brabant, dat zich sterk als jonge Vlaamse provincie profileert. Dit
is onlosmakelijk verbonden met de radicalisering van de Vlaamse Bewe-
ging en de Vlaamse partijen in de jaren negentig. Of men met het aantre-
den van een nieuwe lichting bestuurders op communautair vlak mildere
standpunten zal innemen of als men meer zal ingaan op de overleginitia-
tieven van de adjunct van de gouverneur, valt nog af te wachten.

De onvoldoende consistente adviezen van de VCT voeden eveneens het
dispuut. De belangrijkste oorzaak hiervan is wellicht het feit dat de Com-
missie, zoals reeds vermeld, intern moet koorddansen om het communau-
taire evenwicht te bewaren. Bijgevolg hanteren de betrokken partijen de
niet-bindende VCT-adviezen als jokers; men kan er te pas en te onpas een
beroep op doen. Aangezien de Commissie, in tegenstelling tot de wetgever,
een onderscheid heeft gemaakt tussen het juridisch vrij vage begrip ‘vrij-
blijvende informatie’ enerzijds en ‘verplicht ter kennis brengen van het
publiek’ anderzijds, kan de provincie haar standpunt blijven verdedigen
met behulp van de VCT-adviezen. De adjunct van de gouverneur heeft
zichzelf in een ietwat moeilijk parket gebracht door VCT-advies nummer
1.868 naar voren te schuiven als het te volgen advies en door dit advies
tegelijkertijd te bekritiseren omdat de VCT haar interpretatie niet ver
genoeg zou hebben doorgetrokken. Bovendien noemde hij sommige VCT-
adviezen, waaronder nummer 26.043, onvolledig zodat ze niet in tegen-

70. Ibidem.
71. Juridische dienst Vlaams-Brabant – J. Vandeputte (griffier van de provincie Vlaams-

Brabant), Brief aan G. Desolre (adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant), 25
oktober 1996 en 21 januari 1997.
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spraak zouden zijn met de door hem gepresenteerde interpretatie van
artikel 34, §1, lid 3 van de Bestuurstaalwetten.

Dit brengt ons bij het wellicht meest cruciale element: de lacunes die
vervat zitten in de taalwetgeving zelf, onder meer met betrekking tot het
reeds besproken artikel. Wat de taal betreft waarin berichten en medede-
lingen moeten worden verspreid, formuleert de wet immers geenszins een
duidelijk antwoord.

1.3.3.5. Straatnaamborden en wegwijzers72

We toonden eerder al aan dat de term ‘mededeling aan het publiek’ ruim
geïnterpreteerd kan worden. We kunnen dit met een aantal concrete voor-
beelden illustreren. Aan Franstalige zijde doken er bijvoorbeeld regelma-
tig klachten op over verkeerd of niet-vertaalde mededelingen. Dit kon
gaan om vacatures voor bepaalde betrekkingen, maar ook om straatnaam-
borden. Als mededelingen aan het publiek moesten deze straatnaambor-
den echter tweetalig zijn, met voorrang aan de streektaal. De VCT had in
één van haar adviezen duidelijk gesteld dat namen van straten, pleinen
en plaatsen die voorkomen op voor het publiek zichtbare borden in de zes
faciliteitengemeenten eerst in het Nederlands en dan in het Frans te lezen
moesten zijn.73 Soortgelijke stellingen staan in de SWT vermeld. Bij niet-
naleving van deze regel waren het vooral Nederlandstaligen die hiertegen
bezwaar aantekenden. Zo kwam er in 1997 een klacht van een Neder-
landstalige inwoner van Grimbergen tegen het feit dat er in Wemmel en
Wezembeek-Oppem straatnaamborden waren aangebracht met voorrang
aan het Frans. Bovendien maakte de klager de adjunct van de gouverneur
er attent op dat er in de gemeentegids van deze laatste gemeente eentalig
Franse vermeldingen te lezen waren. Ook dit was een overtreding.74 Nog
in 2000 wees een Nederlandstalige inwoner van Grimbergen de adjunct
van de gouverneur erop dat bepaalde Wemmelse straatnaamborden met
voorrang aan het Frans waren aangebracht.75

De klacht van een Nederlandstalige inwoner van Wezembeek-Oppem
tegen de publieke vereniging De Boomgaard-Le Verger was gebaseerd op
een vergelijkbaar standpunt. De opschriften van deze vereniging waren
ofwel eentalig ofwel tweetalig, waarbij men voorrang gaf aan het Frans.76

72. Zie voor dit overzicht vooral N.N., Onderzoeksproject vernederlandsing van het straat-
beeld in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. 

73. Advies 22.299 van 18 november 1992. In: Jaarverslag van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht over het jaar 1992, beknopte tekst, p. 61.

74. Guy Desolre, Derde activiteitenverslag, p. 15.
75. Beslissing van 24 mei 2000 van de adjunct van de gouverneur – klacht 00.04/N/007.
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In dezelfde gemeente had een aantal jaren eerder enkele Nederlandstali-
gen een klacht bij de VCT ingediend voor de vertaling van de Vosbergstraat
in rue Montagne de Renard op het straatnaambord. Door de Franse ver-
taling zou de ‘Vosberg’ immers zijn eigenheid verliezen.77 Nog in Wezem-
beek-Oppem kwam er in 1999 een klacht van vier gemeenteraadsleden
omdat een werfpaneel voorrang verleende aan de Franse taal. Hetzelfde
gold voor een WIS-terminal van de VDAB in diezelfde gemeente.78

Recentelijk heeft de Bestendigde Deputatie van de provincie Vlaams-
Brabant beslist om alle meertalige wegwijzers langs provinciewegen in de
faciliteitengemeenten te vervangen door eentalig Nederlandse borden. De
Bestendige Deputatie hoopte daarnaast dat eigenaars van privé-wegwij-
zers langs deze provinciewegen dit voorbeeld zouden volgen. Ook werd
Vlaams Minister van Verkeer Stevaert schriftelijk gevraagd om dezelfde
maatregel toe te passen voor wegwijzers langs gewestwegen. De provincie
had hiertoe beslist omdat ze het begrip ‘mededeling aan het publiek’ op
twee manieren interpreteerde. Er werd immers een onderscheid gemaakt
tussen de berichten voor de eigen inwoners en de berichten die bestemd
waren voor het publiek in het algemeen. Wegwijzers vallen onder deze
laatste interpretatie; ze zijn immers bedoeld voor iedereen, ook voor de
niet-inwoners van de faciliteitengemeenten. Aangezien ze zich bevinden
in het Nederlands taalgebied oordeelde de provincie het niet nodig om
tweetalige opschriften te gebruiken.79

We kunnen ten slotte nog even stilstaan bij de aanslepende discussie of
‘Kraainem’ al dan niet vertaald mag worden met ‘Crainhem’. Is het ook
toegestaan die naam op officiële borden te plaatsen, zoals aan de halte van
het openbaar vervoer? Als tegenargument wordt hierbij ‘Sint-Genesius-
Rode’ aangehaald, dat met ‘Rhode-Saint-Genèse’ wettelijk volledig in
orde is.80

1.3.3.6. Uitnodigingen en reglementen

Het gemeentebestuur van Drogenbos had bijvoorbeeld in 1991 aan de gou-
verneur gevraagd of het de verschillende gemeentelijke reglementen,
zoals het politie-, bibliotheek- en belastingsreglement, en het reglement
op de begraafplaatsen moest beschouwen als mededeling aan het publiek.

76. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, p. 17.
77. Verslag VCT 1993, p. 73 (advies 25.076 van 30 december 1993). Dit was een techniek die

bijvoorbeeld het Nederlandstalige bestuur van Sint-Genesius-Rode in de jaren zestig
wel eens toepaste: straten kregen een zodanig specifieke Vlaamse naam, dat ze eigenlijk
niet in het Frans te vertalen waren. Uit: Interview van J. Koppen met H. van Rompuy,
maandag 26 juni 2000.

78. Guy Desolre, Vijfde activiteitenverslag, p. 15.
79. In de Rand van Sjoenke. Gemeenschapskrant van De Moelie, jg. 1, nr. 1, oktober 2000, p. 15.
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En betekende dit dat de Franse vertaling van die reglementen ook van
kracht was net als de originele Nederlandse versie, of moest het college
van burgemeester en schepenen dat uitdrukkelijk vermelden?81 Dit soort
zaken bleef onduidelijk.

In 1993 beklaagde de Commissie Leefmilieu van Kraainem zich bij de
vice-gouverneur en de Bestendige Deputatie. Het college van burgemees-
ters en schepenen had namelijk op 17 maart zowel een Frans- als een
Nederlandstalige uitnodiging verstuurd voor de volgende vergadering van
de commissie. Voor de commissie was dit een overtreding van de taalwet-
geving, omdat officiële documenten voor een officiële dienst uitsluitend in
het Nederlands opgesteld mochten worden. De Kraainemse schepen
Kumps, die ook voorzitter van de commissie was, zou de vergaderingen
trouwens grotendeels in het Frans leiden. De andere commissieleden ver-
zochten de provincie daarom om maatregelen.82 De provinciegouverneur
vroeg de Kraainemse burgemeester Maricq om uitleg, en die verklaarde
dat de commissie een gemeentelijke milieuadviesraad is, samengesteld
uit vrijwilligers uit de gemeente. Deze raad gebruikte alleen het Neder-
lands in zijn betrekkingen met het bestuur, en stelde Nederlandstalige
verslagen op, die echter op verzoek in het Frans verkrijgbaar waren. Sche-
pen Kumps van leefmilieu leidde in die hoedanigheid de vergaderingen,
maar kon bezwaarlijk een voorzitter met stemrecht genoemd worden.
Maricq meende dat de commissieleden dus niet echt reden tot klagen had-
den.83 Toch werd er een advies van de VCT gevraagd. Die concludeerde dat
de gemeentelijke milieuadviesraden opgericht worden door de gemeente-
raad op grond van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de gemeente. Deze raad handelde eigenlijk in het algemeen belang, en bij-
gevolg waren de bepalingen van de SWT zeker van toepassing.84 In 1997
dienden twee Nederlandstalige inwoners van Sint-Genesius-Rode klacht
in tegen hun gemeentebestuur. Dat had hun wel een Nederlandstalige
brief toegestuurd, maar in een envelop met een Frans briefhoofd. Dat-

80. L’orthographe et les langues. In: Le Soir, 17 juni 1994. ‘Rhode-Saint-Genèse’ staat als
dusdanig vermeld in de SWT; voor de andere vijf – en dus ook voor Kraainem – haalt de
SWT geen Franstalige benaming aan. We kunnen hierbij ook verwijzen naar het KB van
24 juni 1988, dat een lijst bevat van officiële vertalingen van plaatsnamen. Rhode-Saint-
Genèse wordt daarin vermeld als de vertaling van Sint-Genesius-Rode, net zoals Bergen
en Anvers de respectieve vertalingen zijn van Mons en Antwerpen. Deze lijst maakt ech-
ter geen melding van Crainhem, hoewel de term in het verleden weleens opdook in oude
documenten. Kraainem blijft dus de enige officieel te gebruiken plaatsnaam, ook in het
Frans.

81. Brief van burgmeester Calmeyn aan de gouverneur, 21 maart 1991.
82. Nota van de Kommissie Leefmilieu van Kraainem aan de provincie Brabant, 18 april

1993.
83. Brief van L.Maricq aan de gouverneur, 27 mei 1993.
84. Advies van de VCT aan Vlaams minister de Batselier, 25 september 1993.
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zelfde jaar richtte ook een provincieraadslid, dat in Grimbergen woonde,
een klacht tegen het gemeentebestuur van Kraainem. Burgemeester
Maricq en een schepen hadden namelijk een bijdrage geschreven voor de
eentalig Franse brochure Les Fêtes de Septembre, die in het najaar door
het gemeentebestuur in Kraainem verspreid werd.85 In maart 1998 werd
de gemeentelijke folder Delphus van Wezembeek-Oppem aangeklaagd
voor het niet-verlenen van voorrang aan het Nederlands in deze folder. De
wet schrijft immers voor dat het Nederlands in een mededeling aan de
bevolking van een faciliteitengemeente voorrang moet krijgen op het
Frans.86 Naar aanleiding van de opening van de nieuwe sporthal van
Wezembeek-Oppem in het najaar van 1998 verstuurde het gemeentebe-
stuur tweetalige uitnodigingen. Deze werden zowel naar officiële manda-
tarissen als naar privé-personen verstuurd. En dit kon als een overtreding
van de SWT beschouwd worden: de uitnodigingen van de officiële manda-
tarissen moesten immers uitsluitend in de streektaal opgesteld zijn.87

De vertaling van een mededeling aan het publiek in het gemeentelijk
informatieblad gaf eveneens soms aanleiding tot discussie. Dit kon gaan
om ernstige vertaalfouten of om onvolledige of slordige vertalingen. Soms
ging het ook om detailkwesties waardoor een klacht niet altijd als gegrond
beschouwd kon worden. Zo nam bijvoorbeeld een Nederlandstalige inwo-
ner van Sint-Genesius-Rode er in november 1998 aanstoot aan dat in
het gemeentelijk informatieblad ‘voogdijoverheid’ vertaald werd door
‘tutelle flamande’.88 De VCT haalde het voorbeeld van de gemeentelijke
bibliotheek aan om de tweetaligheid van de mededelingen aan het
publiek kracht bij te zetten. Voor de openbare bibliotheek van Sint-
Genesius-Rode bepaalde de Commissie heel duidelijk dat het uithang-
bord met de benaming en de openingsuren, de wegwijzers, de catalogi,
de lenerspassen, de dienstreglementen en het infoblaadje zowel in het
Nederlands als in het Frans raadpleegbaar moeten zijn. Franstalige
bezoekers moeten bovendien door het bibliotheekpersoneel zonder
moeite in hun taal geholpen kunnen worden. Toch onderstreepte de VCT
dat het bestuur van een openbare bibliotheek van een faciliteitenge-
meente beschouwd wordt als een binnendienst van het Nederlands taal-
gebied. Bijgevolg is de bestuurscommissie van deze bibliotheek ver-
plicht haar handelingen in het Nederlands op te stellen.89

85. Guy Desolre, Derde activiteitenverslag, p. 17.
86. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, p. 17.
87. Brief van gouverneur De Witte aan de gemeente Wezembeek-Oppem, september 1998.
88. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, p. 18.
89. Advies 22.085 van 13 mei 1992. In: Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoe-

zicht over het jaar 1992, beknopte tekst, pp. 60-61.
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1.3.3.7. Publiciteit

De reikwijdte van het begrip mededeling aan het publiek werd dus con-
stant afgetast. Als het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode in het
Franstalig blad Carrefour een bericht publiceert, is dit een mededeling
aan de bevolking, en gebeurt dit in de twee talen.90 Tegelijkertijd vertoon-
den sommige straatnaamborden in Sint-Genesius-Rode Franstalige
publiciteitsboodschappen.91 De vice-gouverneur stelde de gemeente in het
gelijk, want reclameopschriften, die uitgaan van privé-bedrijven, vallen
onder de privé-sfeer en niet onder de SWT.92 Tweetalige reclame kon dus
niet verplicht worden. In de zes faciliteitengemeenten overheersen echter
de Franstalige reclame en publiciteit. Veel reclamemakers trekken zich
dan ook weinig aan van het Vlaamse karakter van deze gemeenten.
Omdat publiciteit geen officiële mededeling aan het publiek is, zijn er nau-
welijks juridische argumenten om de daarvoor gebruikte taal vast te leg-
gen. Wel kan men streven naar een striktere toepassing van de reclame-
wetgeving. Het is niet zeker of dit juridisch haalbaar is; men begeeft zich
immers op het terrein van de privé-sector. Toch zou een mentaliteitswijzi-
ging heel wat (Franstalige) reclamepanelen uit de randgemeenten doen
verdwijnen.93

90. De drijvende kracht achter het blad Carrefour is de Rodenaar Alain Carlier, die van PSC-
signatuur is, en journalist is bij de RTBF. Het blad ligt vanuit Nederlandstalige hoek
regelmatig onder vuur. Een brigadecommissaris van de landelijke politie van Brabant
wees er zelfs zijn superieur op dat ‘als inwoner van Sint-Genesius-Rode ik kan getuigen
dat de opstellers van dit blad er niet voor terugdeinzen om de lezers te misleiden
omtrent de taalwetgeving, dat regelrecht indruist op de beoogde communautaire pacifi-
catie’. Als het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode in Carrefour een bericht aan de
bevolking plaatste – al was het nog tweetalig – betekende dat eigenlijk dat dit gemeen-
tebestuur zich bij dit blad aansloot, aldus de brigadecommissaris. Uit: brief van brigade-
commissaris L.V. aan arrondissementscommissaris H.N., 11 juni 1992. De mededelingen
aan de bevolking, die de gemeente Sint-Genesius-Rode in Carrefour laat publiceren,
vormden voor een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers een steen des aanstoots.
Luc van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok) vond het bijvoorbeeld ongehoord dat de
gemeente publiceerde in een tijdschrift ‘dat erop gericht is de Franstalige inwijkelingen
ertoe aan te zetten zich niet aan te passen’. In: Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en
Antwoorden, nr. 6, 25 mei 1992, p. 238, vraag nr. 158.

91. Vlaams Parlement, Bulletin van vragen en antwoorden. 1992, nr. 6, 25 mei: vraag nr. 158
& 159 van L. van Nieuwenhuysen.

92. Brief van de vice-gouverneur aan de gouverneure, 27 juli 1992.
93. N.N., Onderzoeksproject vernederlandsing van het straatbeeld in opdracht van de pro-

vincie Vlaams-Brabant, pp. 90-95.

BrusselseThemas9.book  Page 157  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Deel II – Hoofdstuk 1

158

1.3.4. Het verschil tussen ‘mededelingen aan het publiek’ en 
‘betrekkingen met particulieren’

Een ander discussiepunt had te maken met het begrip ‘betrekkingen met
particulieren’. Volgens de SWT moet de overheid in haar betrekkingen met
particulieren de taal van het gebied gebruiken, behalve in gebieden met
een speciale taalregeling. Meer bepaald artikel 25 van de SWT heeft het
over het recht op faciliteiten voor particulieren. De nadruk wordt hier ech-
ter gelegd op de reikwijdte van het begrip ‘particulier’. Wat is bijvoorbeeld
het verschil tussen een particulier sensu stricto en een privé-bedrijf? Aan
een privé-bedrijf moeten de plaatselijke diensten immers antwoorden in
de taal van het gebied waarin het privé-bedrijf gevestigd is. Volgens een
advies van de VCT van 26 mei 1966 omvatte ‘particulier’ zowel de privé-
bedrijven als de particulieren in de enge zin van het woord, behalve
voor de gemeenten zonder speciale regeling in het Nederlandse en
Franse taalgebied.94 De dienst in een randgemeente correspondeert met
dit bedrijf altijd in de taal van het gebied, ongeacht de taal waarin het
bedrijf haar correspondentie met deze dienst voerde. Voor de particu-
lieren sensu stricto is deze regel een beetje anders: een Nederlandstalige
particulier krijgt van de dienst in de randgemeente steeds antwoord in het
Nederlands, ongeacht de taal van de aanvraag. De Franstalige particu-
lier95 daarentegen kan in zijn of haar correspondentie met de diensten van
de randgemeente terugvallen op faciliteiten; Franstalige corresponden-
ten, die niet in de Rand wonen, ontvangen hun antwoord van deze dien-
sten in het Nederlands, tenzij dat door de hoffelijkheidsregel in het Frans
kan gebeuren. Deze definitie illustreren we met een aantal voorbeelden.

Klachten in verband met het principe ‘betrekkingen met particulieren’
kwamen vaak vanuit Franstalige hoek. Het ging concreet om personen die
een Franstalig document hadden aangevraagd maar een Nederlandstalig
ontvingen. Het omgekeerde kon natuurlijk ook gebeuren. Deze klachten
waren regelmatig terug te voeren op de postkantoren. De postkantoren
van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode bijvoorbeeld hadden de verkeerde
formulieren naar particulieren gestuurd; eenzelfde probleem had zich ook

94. Advies nr. 512 van de VCT, 26 mei 1966.
95. De ‘particulier’ is hierbij de persoon in kwestie waarmee een dienst correspondeert. Tus-

senpersonen tellen niet mee, en kunnen bijgevolg ook niet terugvallen op de mogelijkhe-
den van het faciliteitenstelsel. Dit bleek bijvoorbeeld toen een vrouw uit Wezembeek-
Oppem een klacht indiende bij de VCT omdat de gemeente voor haar geen vertaling van
de echtscheidingsakte van haar zoon wou maken. De VCT oordeelde dat de klaagster
geen belanghebbende was, en geen directe en persoonlijke band met de handeling had.
(Arrest nr. 29.304 van 4 juni 1998, in: Jaarverslag van de VCT voor het jaar 1998,
beknopte tekst, p. 93. De klaagster had dus niet het recht om zich een ‘particulier’ te noe-
men, hoewel de echtscheidingsakte wel een ‘betrekking met een particulier’ was. 
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in Kraainem voorgedaan; het postpersoneel in Sint-Genesius-Rode en
Wezembeek-Oppem werd bovendien een gebrek aan tweetaligheid verwe-
ten enzovoort.96

Begin jaren negentig bestond er discussie over Nederlandstalige aan-
slagbiljetten die naar Franstalige inwoners verstuurd werden. Het ging
toen meer bepaald over een heffing ‘ter bescherming van oppervlaktewa-
teren tegen verontreiniging’. De opbrengst van deze heffing ging recht-
streeks en integraal naar de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering.
Deze heffing was eerder, per decreet van 20 december 1989, door de
Vlaamse Raad goedgekeurd. Dit aanslagbiljet werd bijgevolg verstuurd
naar alle gezinnen of natuurlijke personen, die in het Vlaamse Gewest
wonen. Omdat dit alleen in het Nederlands gebeurde, diende een Frans-
talige inwoner van Sint-Genesius-Rode in juli 1990 een klacht in bij de
vice-gouverneur. Die bepaalde dat de samengestelde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken uit 1966 de klager het recht gaven
een aanslagbiljet in zijn eigen taal aan te vragen.97 Ook het Wemmels
schepencollege protesteerde. Volgens het college was het Vlaamse Gewest
verplicht om de twee talen te gebruiken in de betrekkingen met particu-
lieren.

Tot aan het eind van de jaren negentig staken deze discussies regel-
matig de kop op. In 1998 kwam er bijvoorbeeld bij de VCT een klacht bin-
nen van een Franstalige inwoonster van Drogenbos omdat zij een volledig
Nederlandstalig aanslagbiljet van de Vlaamse gewestelijke dienst ter
bescherming van de oppervlaktewateren had ontvangen. Omdat de klager
in kwestie een Franse vertaling aangevraagd en gekregen had, beschouw-
de de VCT de klacht ontvankelijk, maar niet gegrond.98 Hetzelfde gold
soms ook voor Franstalige facturen die door intercommunales aan Neder-
landstalige inwoners van de zes faciliteitengemeenten verstuurd werden,
zoals de Intercommunale Brusselse Watermaatschappij.99

 Van een gelijksoortige situatie was ook sprake in verband met de aan-
slagbiljetten van het kijk- en luistergeld. Onder meer in 1998 ontving de
VCT klachten van Franstalige inwoners van de zes faciliteitengemeenten
die hun aanslagbiljetten in het Nederlands hadden ontvangen, hoewel de
Dienst Kijk- en Luistergeld op de hoogte was van de taalaanhorigheid van
de klagers. In zo een geval komen we bij de betrekkingen met particulie-

96. Respectievelijk: Verslag VCT 1991, p. 65; Verslag VCT 1996, p. 129 & Verslag VCT 1993,
p. 70.

97. Brief van van Lent aan Vlaams Gemeenschapsminister Kelchtermans, augustus 1990.
98. Brief van de VCT aan Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling Kelchtermans,

13 mei 1998.
99. Guy Desolre. Activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant, 1 januari 1995 – 29 februari 1996, p. 24.
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ren terecht. De VCT verklaart hierover dat ‘de bedoelde diensten zich moe-
ten inspannen de taalaanhorigheid van de particulieren uit gemeenten
met een speciale regeling te achterhalen. Indien de taalaanhorigheid niet
bekend is, geldt het vermoeden “juris tantum” volgens hetwelk de parti-
culier de taal gebruikt van het gebied waar hij woont – in casu het Neder-
lands’.100 Ook de dienst van de adjunct van de gouverneur ontving verge-
lijkbare klachten. Een inwoner van Wemmel deelde mee dat de Dienst
Kijk- en Luistergeld hem andermaal een in het Nederlands opgesteld aan-
slagbiljet had toegestuurd, terwijl deze dienst zijn taalkeuze kende. De
adjunct van de gouverneur benadrukte eveneens dat de Dienst Kijk- en
Luistergeld deel uitmaakte van de diensten van de Vlaamse regering die
– in hun betrekkingen met een particulier – de door de betrokkene
gebruikte taal diende te gebruiken voorzover die taal het Nederlands of
het Frans was.101 Als de ontvanger van een Nederlandstalig aanslagbiljet
telkens weer om een Franstalige versie zou vragen, zou dat een aantal
praktische problemen veroorzaken. De betalingsplichtige zou immers na
ontvangst van het Franstalig aanslagbiljet over aanzienlijk minder tijd
voor betaling beschikken. De adjunct van de gouverneur kaartte dit pro-
bleem aan bij de Vlaamse overheid. In zijn antwoord beklemtoonde
Vlaams minister-president Dewael dat zowel de Dienst Kijk- en Luister-
geld als de Belastingsdienst voor Vlaanderen aangeschreven waren met
het verzoek Franstalige inwoners – die daar nadrukkelijk om vragen – tij-
dig een Franstalig aanslagbiljet te bezorgen. De minister-president ver-
meldde vervolgens dat in dit hele dossier geen sprake was van het uitlok-
ken van conflicten of van het beknotten van taalrechten.102

Maar niet alleen over de Dienst Kijk- en Luistergeld waren er klachten.
Ook andere instanties, met name intercommunales zoals Sibelgas en
Electrabel, zouden hun cliënten uit de regio Meise, Grimbergen en Vil-
voorde regelmatig eentalig Franse facturen toesturen.103 Het probleem
blijft dus niet beperkt tot de zes faciliteitengemeenten, maar gaat de hele
rand aan. Bovendien waren er klachten omdat Electrabel Franstalige
inwoners van de Rand eentalig Nederlandse infobrochures bezorgde en
geen Franstalige boodschappen op het antwoordapparaat zou hebben
geplaatst.104

100. Brief van de VCT aan Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid
Demeester, 19 oktober 1998.

101. Beslissing van de adjunct van de gouverneur van 16 mei 2000 – Klacht 00.04/F/006.
102. Beslissing van de adjunct van de gouverneur van 24 oktober 2000 – Klacht 00.10/F/020.
103. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 3, 30 oktober 1997, p. 518,

vraag nr. 172 van E. Van Vaerenbergh.
104. Beslissing van 22 maart 2001 van de adjunct van de gouverneur – klacht 01.01/N/002.

BrusselseThemas9.book  Page 160  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Taalgebruik van de bestuurders ten opzichte van de bestuurden

161

De toepassing van de omzendbrief-Peeters veroorzaakte in deze kwesties
aan het eind van de jaren negentig bijkomende moeilijkheden. De
omzendbrief berustte immers op een veel striktere toepassing van de faci-
liteitenwetgeving. Het volgende voorbeeld kan dit illustreren. Een Frans-
talige inwoner van Linkebeek diende in september 2000 klacht in bij de
adjunct van de gouverneur omdat hij verscheidene in het Nederlands
opgestelde uittreksels (van de terugbetaling van een sociale lening) van de
(provinciale) Dienst Huisvesting had ontvangen. De klager was van oor-
deel dat deze dienst op de hoogte was van zijn taalgebruik. De Dienst
Huisvesting verklaarde echter dat ‘gelet op het niet-repetitieve karakter
van de faciliteiten de vraag om Franstalige documenten telkens opnieuw
gesteld moest worden’. Verder zouden inwoners van de randgemeenten
alleen in het Frans bediend worden als ze daar ‘telkens opnieuw en uit-
drukkelijk’ om verzochten. Dit was tegenstrijdig met eerdere adviezen
van de VCT. Onder meer advies nummer 26.125B van 22 september 1994
stelde dat ‘een particulier bij eenzelfde openbare instelling niet telkens
opnieuw diende te vragen dat hij elk document in zijn taal krijgt’. Zodra
deze particulier deze dienst schriftelijk op de hoogte gesteld had van zijn
taalkeuze moest – aldus de VCT – die er rekening mee blijven houden.105

Dit voorbeeld toont dus aan dat de verschillende instanties vaak heel
tegenstrijdige meningen hebben over de toepassing van het faciliteiten-
stelsel.

Vergelijkbare discussies kunnen echter ook banale vormen aannemen.
Ter illustratie: in 1992 beklaagde een Nederlandstalige inwoner van
Wezembeek-Oppem zich over een tweetalige uitnodiging die het politie-
commissariaat van die gemeente hem gestuurd had. Hierover stelde Vic
Anciaux (VU) een vraag in de Vlaamse Raad. In zijn antwoord verwees de
bevoegde minister naar het speciale statuut van deze faciliteitenge-
meente. De communicatie met een particulier verloopt immers in zijn
eigen taal. De uitleg van minister Kelchtermans bleef echter vaag en hij
zei dat hij de provincie om advies zou vragen.106 Volgens de vice-gouver-
neur daarentegen had het politiecommissariaat een overtreding van de
SWT begaan door een tweetalig document naar een Nederlandstalige par-
ticulier te versturen.107 Een bericht aan een particulier was immers geen
mededeling aan het publiek, waardoor er geen tweetaligheid mocht zijn.
De klager uit Wezembeek-Oppem was dezelfde mening toegedaan. De uit-
vaardiging van een verkeersverbod bijvoorbeeld, wat zowel in het Neder-

105. Beslissing van 4 oktober 2000 van de adjunct van de gouverneur – klacht 00.09/F/108.
Zie ook: Beslissing van 7 mei 2001van de adjunct van de gouverneur – klacht 01.05/F/
007.

106. Vlaamse Raad. Bulletin van vragen en antwoorden, 1992, nr. 9, 6 juli, p. 354.
107. Brief van de vice-gouverneur aan de gouverneur, 4 augustus 1992.
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lands als in het Frans gebeurt, kan als een bericht aan de bevolking geïn-
terpreteerd worden. Een persoonlijk schrijven – in dit geval het verzoek
om op het politiecommissariaat te verschijnen – tolereerde de klager niet
in de beide talen, omdat ‘het immers reeds meer dan 20 jaar is dat de
gemeentediensten, en meer speciaal de politiediensten, weten dat ik
Nederlandstalig ben’.108 Deze vrij banale gebeurtenis illustreert nog maar
eens hoe gevoelig het al dan niet gebruiken van de tweetaligheid lag.

Men meldt ook regelmatig overtredingen van de taalwetten door de
federale overheid in haar correspondentie met particulieren. Er zijn voor-
beelden genoeg op te noemen van Nederlandstalige particulieren die van
een federale dienst of een ministerie een Franse brief ontvangen, of een
envelop met een Franstalige opdruk, of waarop het adres (onterecht) in
het Frans vertaald is.109 Gemeentelijke instanties die tweetalige uitnodi-
gingen naar Vlaamse inwoners versturen overtreden eveneens de taal-
wetgeving. Die stelt immers dat betrekkingen met particulieren, zowel
schriftelijk als mondeling, in de taal van de particulier moeten gebeuren.
Is de taal onbekend, dan gebruikt men het Nederlands. De betrokkene
kan dan op verzoek een Franse vertaling bekomen.110 In de loop der jaren
kwamen reeds heel wat klachten over uitnodigingen in de ‘verkeerde’ taal
terecht bij Desolre.111 De adjunct van de gouverneur ontving ook wel
klachten over Nederlandstalige inwoners uit een van de zes faciliteitenge-
meenten, die van hun gemeentebestuur Nederlandstalige brieven kregen
die in een envelop met een Franstalig opschrift werden verstuurd.112

Tweetalige briefhoofden van Vlaamse instellingen, zoals bijvoorbeeld
de Vlaamse Milieumaatschappij, betekenen niet automatisch een overtre-
ding van de taalwetgeving. In het geval van de VMM worden deze tweeta-
lige briefhoofden en enveloppen alleen maar gebruikt voor verzending aan
particulieren in de faciliteitengemeenten die daar uitdrukkelijk om vra-
gen. In alle andere gevallen gebruikt de VMM uitsluitend het Nederlands.
Eigenlijk zijn er nauwelijks andere Vlaamse diensten bekend die tweeta-
lige enveloppen gebruiken.113 De Vlaamse Milieumaatschappij werd al

108. Brief van klager W.W. uit Wezembeek-Oppem aan minister Kelchtermans, 4 juni 1992.
109. Brief van Desolre over een klacht van een Nederlandstalige inwoonster uit Drogenbos, 15

mei 2000.
110. We verwijzen hierbij naar het voorbeeld van het politiecommissariaat van Wezembeek-

Oppem, dat in het voorjaar van 1992 tweetalige uitnodigingen verstuurd had. Dit was
niet conform artikel 7 van het KB van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken. In: Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen
en Antwoorden, nr. 9, 6 juli 1992, p. 354, vraag nr. 205 van V. Anciaux.

111. Zie bijvoorbeeld: Guy Desolre, Vijfde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant, 1 januari 1999-31 december 1999, p. 18.

112. Guy Desolre, Derde activiteitenverslag van de adjunct-gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, 1 maart 1997 – 31 december 1997, p. 17.
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eens op de vingers getikt114 voor het versturen van aanslagbiljetten in een
envelop met een Franstalig opschrift. Meestal ging het hierbij om een ver-
gissing.115 Andere, nationale instanties, die vooral vanuit Brussel opere-
ren, worden eveneens met dezelfde problemen geconfronteerd. Bij het
aanschrijven van inwoners uit de Rand wordt niet zelden eerst het Frans
gebruikt. Belgacom is hier een voorbeeld van.116

De groots opgezette volksraadpleging per post (het zogenaamde Coper-
nicusplan van 2000) ondervond ook problemen met de taalwetgeving die
voor de zes faciliteitengemeenten gold. Soms kregen Nederlandstalige
inwoners uit de Rand deze enquêtes in het Frans toegestuurd. Hierover
ontving de adjunct van de gouverneur in juli 2000 een klacht van een aan-
tal Nederlandstalige inwoners uit de faciliteitengemeenten. Maar aange-
zien de federale regering een ‘centrale dienst is waarvan de werkkring het
hele land bestrijkt’ was het haar taak de post de nodige richtlijnen te
geven over de verdeling van de enquêtes. Concreet betekende dit dat
Nederlandse enquêtes in het Nederlandse taalgebied verdeeld moesten
worden. Via de post correspondeerde de federale overheid immers met een
particulier. En volgens de SWT verlopen betrekkingen met particulieren in
de taal van het gebied.117

1.4. Besluit
Vanaf 1998 constateert de adjunct van de gouverneur vanuit particuliere
hoek een gevoelige toename van het aantal klachten in verband met de
mededeling aan het publiek.118 Het was opvallend dat in 1995 iets meer
dan de helft van het totaal aantal klachten door Nederlandstalige parti-
culieren geformuleerd werd, terwijl in 1998 de overgrote meerderheid van
de klagers Franstalig was.119 In welke mate heeft de agitatie rond de

113. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 3, 27 november 1995, p. 154,
vraag nr. 28 van K. van Dijck. 

114. Over echte en vermeende overtredingen van de taalwetgeving door de VMM ontving de
adjunct van de gouverneur regelmatig klachten. In: Guy Desolre, Vijfde activiteitenver-
slag, p. 15. 

115. Vlaamse Raad – Beknopt verslag, 25 oktober 1995, p. 3.
116. Vlaams volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh (VU) merkte op dat er ‘veel-

vuldige klachten’ waren over de correcte toepassing van de taalwetgeving door Belga-
com. In: Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 8, 19 februari
1996, p. 410, vraag nr. 41.

117. Provincie Vlaams-Brabant. Gouvernement van de adjunct-gouverneur. Klacht 00.07/N/
016, beslissing van 6 juli 2000.

118. Desolre merkte in zijn jaarverslag op dat het totaal aantal klachten van 1998 dat van de
drie voorgaande jaren samen overtrof. In: Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, p. 16.

119.  Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, pp. 24-25.
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omzendbrief-Peeters en het rapport-Columberg hier meegespeeld?
Desolre laat deze vraag in het midden. In het eerste hoofdstuk van zijn
Vierde Activiteitenverslag beklemtoont hij trouwens dat het faciliteitensy-
steem in de Rand steeds brozer wordt. Hoewel de Belgische Staat de con-
tinuïteit van het stelsel garandeert120 is er sinds het Sint-Michielsakkoord
en de splitsing van de unitaire provincie vanuit Vlaamse hoek een duide-
lijke tendens de faciliteiten zo veel mogelijk te beknotten.121 Toch schrijft
de adjunct van de gouverneur de enorme toename van de klachten van
Franstaligen hier nooit expliciet aan toe. Het jaarverslag van 1999 ver-
schaft hierover meer duidelijkheid. Terugblikkend op 1998 stelt de
adjunct van de gouverneur dat ruim 68% van de klachten een gevolg was
van de omzendbrieven; dit was in 1999 nog slechts 47%. De rest was onder
te brengen bij de klachten van particulieren tegen initiatieven die uitgin-
gen van de gemeentelijke overheden, de hogere overheden en van de over-
heidsbedrijven. In 1999 ontving Desolre trouwens maar half zoveel klach-
ten meer als in het voorgaande jaar, en was het aandeel Frans- en
Nederlandstalige klachten gelijk. Aan het slot van het Vijfde activiteiten-
verslag wordt dan ook toegegeven dat het jaar 1999 op communautair vlak
vrij kalm was.122 Ondanks de bijkomende informatie die het verslag van
1999 biedt over de relatie tussen de omzendbrief en de klachten, weten we
eigenlijk nog steeds niet in welke mate deze relatie gevolgen had. We zien
immers dat er in de verslagen van 1998 en 1999 geen enkele klacht is
opgenomen waarin de klager zijn klacht expliciet gegrond acht op basis
van de omzendbrieven. Ook in het antwoord van Desolre komt dit nooit
naar voren. Wat blijkt immers? Alle klachten over de mededelingen aan
het publiek verschilden in 1998-1999 noch in vorm noch in opstelling van
die van de voorgaande jaren. Ook bij de klachten over de betrekkingen
met particulieren was niets anders op te merken. Ondanks de omzend-
brieven waren de klachten over de mededelingen van de overheid, over de
provinciale en gemeentelijke brochures en over straatnaamborden op
dezelfde jurisdictie gebaseerd. Daarbij werden de bepalingen van de
omzendbrieven nooit als extra argument aangehaald, noch werd er het
uitdovend en integratiebevorderend karakter in teruggevonden.

Uit voorgaand overzicht kunnen we opmaken dat zowel de ruime term
mededelingen aan het publiek als de engere term betrekkingen met par-
ticulieren voor verschillende vormen van interpretatie vatbaar is. Vanaf

120. Bedoeld zijn hier: de bijzondere wet van 8 augustus 1988 die de organisatie van de
gewone administratieve voogdij van de randgemeenten aan de nationale overheid toe-
schrijft, terwijl de uitoefening van deze voogdij onder de gewesten valt; de Pacificatiewet
van 9 augustus 1988; de betonnering van het stelsel in de Grondwet.

121. Guy Desolre, Vierde activiteitenverslag, pp. 6-13.
122. Guy Desolre, Vijfde activiteitenverslag, pp. 7-9 & 22.
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welk moment is een mededeling officieel en moet ze dus in de twee talen
opgesteld worden, met voorrang aan het Nederlands? Dit debat wordt
steeds weer aangevat omdat tot nu toe een gezaghebbende instantie zoals
de VCT zich er nog niet duidelijk over uitgesproken heeft. Maar zelfs als ze
dat wel gedaan zou hebben, zou dit zeker niet betekenen dat alle interpre-
tatiemogelijkheden beknot zijn.

De bemiddelende instanties – de vice-gouverneur van Brabant, de
adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant en de VCT – moeten bij
het behandelen van de klachten dus telkens met dit gegeven rekening
houden. De geuite klachten kunnen vaak gaan om banaliteiten, wat niet
wil zeggen dat ernstige problemen gemarginaliseerd mogen worden. We
kunnen qua inhoud echter geen essentiële verschillen opmerken tussen de
klachten van de Nederlandstaligen en die van de Franstaligen. De klach-
ten van deze eerste groep zijn wel veeleer tegen de lokale overheid gericht.
Maar ook de lokale overheid wendt zich soms met een klacht tot de VCT.
Hierbij gaat het om beslissingen van de voogdijoverheid die de principes
van het faciliteitenstelsel zouden aantasten.

Kortom, zowel de klachten van particulieren als van lokale overheden
in verband met overtredingen van de SWT blijven erg actueel. Problemen
die in het verleden werden aangehaald, zoals bijvoorbeeld de straatnaam-
borden, komen ook nu nog courant voor. Op dat vlak is er een continuïteit
merkbaar. Daaraan heeft de toenemende inbreng van de Vlaamse toe-
zichthouder weinig kunnen veranderen.
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– 2–

Taalgebruik binnen het schepencollege 
en de gemeenteraad

2.1. Inleiding
Met de verankering van de zes faciliteitengemeenten in Nederlandstalig
grondgebied kon na 1988 een overtreding van de taalwetgeving door
gemeentelijke mandatarissen nog minder dan vroeger getolereerd wor-
den. Eenvoudig gezegd betekent dit dat burgemeesters, schepenen en
OCMW-voorzitters en -raadsleden in die gemeenten bij de uitoefening van
hun ambt Nederlands moeten spreken. De taalwetten zijn immers duide-
lijk over het taalgebruik in de gemeentehuizen. In het Nederlands taalge-
bied is de voertaal Nederlands, en dat geldt zowel voor de burgemeester
en de schepenen als voor de gemeenteraadsleden. Concreet betekent dit
dat in een faciliteitengemeente alle vergaderingen van het bestuur en alle
officiële toespraken of verklaringen door de gemeentemandatarissen in
het Nederlands moeten plaatsvinden. In dit overzicht willen wij nagaan
in welke mate er sprake is van overtredingen binnen het schepencollege
en binnen de gemeenteraad, en hoe erop gereageerd werd. Kunnen we
deze overtredingen als ‘tijdsgebonden oprispingen’ beschouwen, of gaat
het veeleer om een fenomeen dat nog steeds voorkomt? Heeft de Pacifica-
tiewet van 1988 op dit vlak positieve gevolgen gehad of niet? Dit soort vra-
gen kunnen we beantwoorden aan de hand van officiële documenten en de
berichtgeving in de media.

2.2. Conflicten rond het taalgebruik van de 
gemeentelijke gezagdragers

2.2.1. Constateringen

Onder de term ‘gemeentelijke gezagdragers’ verstaan we op de eerste
plaats het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is
diegene die het beleid van dit college ten aanzien van de gemeente en de
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inwoners ervan incarneert en hij is het hoofd van de gemeentepolitie. Hij
is de rechtstreekse contactpersoon tussen burger en overheid. De burge-
meester ziet erop toe dat de wettelijke bepalingen, opgelegd door de voog-
dijoverheid, in zijn gemeente correct worden toegepast. Ingeval van onre-
gelmatigheden kan deze voogdijoverheid, die vertegenwoordigd wordt
door de provinciegouverneur en de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, bepaalde beslissingen van het college schorsen of ver-
nietigen. Voor de faciliteitengemeenten betekent dit dat er tijdens een zit-
ting van het college beslissingen genomen werden die strijdig waren met
de taalwetgeving. Bijvoorbeeld: de burgemeester heeft de vergadering of
gedeelten ervan in het Frans geleid, of een schepen heeft een beslissing
weten door te voeren waarvan de uitoefening een overtreding van de taal-
wetten zou inhouden. We mogen ook niet vergeten dat het net de taak van
de burgemeester is ervoor te zorgen dat de taalwetten gerespecteerd wor-
den, zoals ze vastgelegd zijn door de federale overheid. In de periode die
voorafging aan de Pacificatiewet van 1988 bleek dit laatste regelmatig
niet het geval te zijn.

De zes randgemeenten werden daarnaast bestuurd door burgemees-
ters die vaak verkiezing na verkiezing hun mandaat wisten te verlengen.
Twee sprekende voorbeelden hiervan zijn Baudouin de Grunne de Hemri-
court, burgemeester van Wezembeek-Oppem van 1949 tot 1996, en Jean
Calmeyn, burgemeester van Drogenbos sinds de jaren zestig. Ook in
Wemmel en Kraainem konden respectievelijk Jos Geurts en Léon Maricq
rekenen op een reeks van aansluitende ambtstermijnen. Bijgevolg namen
deze burgemeesters het niet altijd even ernstig met de taalwetgeving,
vooral als deze taalwetgeving van een recentere datum was dan hun eer-
ste eedaflegging. Dit was zeker het geval voor de Grunne en burgemeester
Thiéry van Linkebeek. Tot aan zijn overlijden in 1989 kwam de gemeente
Linkebeek hier regelmatig voor in het nieuws. Thiéry, de Grunne en ook
Maricq werden nu en dan door de Vlaamse pers van Nederlandsonkunde
beschuldigd. Dit kon leiden tot een klacht bij de Raad van State. Vaak was
deze beschuldiging niet volledig terecht, maar lieten deze burgemeesters
soms oogluikend een overtreding van de taalwetten toe. Soms had de bur-
gemeester het gemeentebestuur toegesproken in het Frans of in de twee
talen. Toch mocht de burgemeester wettelijk niet toestaan dat er gevolg
werd gegeven aan Franstalige interpellaties tijdens de vergaderingen,
laat staan dat ze genotuleerd mochten worden. Op dat vlak toonde de
Grunne zich zeer voorzichtig, vooral vanaf het moment dat er procedures
tegen hem bij de Raad van State liepen. Zijn Kraainemse ambtsgenoot
Maricq daarentegen ging in de jaren tachtig een stap verder door ook de
agendapunten in het Frans aan te kondigen. Dit had tot gevolg dat in 1988
drie Vlaamse gemeenteraadsleden met een klacht naar de vice-gouver-
neur van Brabant stapten. Maar ook de bevlagging van het Linkebeekse

BrusselseThemas9.book  Page 168  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Taalgebruik binnen het schepencollege en de gemeenteraad

169

gemeentehuis op 27 september 1986 en 1987 vonden de Vlamingen provo-
cerend. Naar aanleiding van de Fêtes de Wallonie had burgemeester
Thiéry toen de Waalse haan laten wapperen.1

In Wemmel, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode was de burgemeester
echter nooit de inzet van dit soort beschuldigingen. Op dat vlak heeft bur-
gemeester Calmeyn zijn gemeente altijd uit het nieuws weten te houden.
In Wemmel werd Jos Geurts, burgemeester sinds 1 januari 1966, lange
tijd beschouwd als de Vlaming van het zestal. Tot de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1988 nam het Rodense gemeentebestuur een Vlaams stand-
punt in. De Vlaamse houding ten aanzien van deze gemeente veranderde
dan ook toen in 1988 de Rodense meerderheid wisselde en Céline Aelgoet
(CVP) vervangen werd door Myriam Delacroix-Rolin (PSC).2

De Pacificatiewet van 9 augustus 1988 speelde in hoofdzaak in op de
Nederlandsonkunde van de gemeentelijke gezagdragers. We herinneren
ons dat de aanslepende zaak rond de Voerense burgemeester Happart
hiertoe de aanleiding was. Doordat de Pacificatiewet ‘taalamnestie’ gaf
voor die burgemeesters die tussen 1 januari 1983 en 1 januari 1989 onon-
derbroken hun sjerp gedragen hadden, viel Happart buiten de prijzen. De
Pacificatiewet bepaalde bovendien dat de schepencolleges proportioneel
moesten worden samengesteld, en dat de beslissingen per consensus wer-
den genomen. Op die manier zou – theoretisch – de Vlaamse aanwezig-
heid in het college van burgemeester en schepenen gegarandeerd kunnen
worden. Overtredingen van de taalwetgeving binnen het college zouden –
opnieuw in theorie – door een tussenkomst of veto van de Vlaamse sche-
pen(en) onmogelijk gemaakt worden. Bovendien ging de wetgever ervan
uit dat de kiezer, door het principe van het onweerlegbaar vermoeden van
taalkennis bij het uitbrengen van zijn stem, wel zou beseffen dat zijn of
haar stem uitging naar iemand die het Nederlands, of ten minste toch de
beide landstalen, machtig was. De burgemeester werd nog steeds
benoemd door de Koning, maar aangezien de kandidaat voor dit mandaat
in de meerderheidslijst(en) gezocht werd, ging men er opnieuw vanuit dat
de kiezers het – onweerlegbare – vermoeden hadden dat deze kandidaat

1. Het ‘probleem’ van de juiste bevlagging van de gemeentehuizen komt bij gelegenheid
onder de aandacht. In Wemmel wapperden in 1995 alleen de Belgische en Europese vlag
aan het gemeentehuis en het politiekantoor. Dit was in tegenspraak met de algemeen
gangbare procedures, waarbij altijd de vlag van de Vlaamse Gemeenschap gehesen
moest worden, en eventueel ook de vlag van de provincie en de gemeente, als er vol-
doende masten ter beschikking waren. In: Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Ant-
woorden, nr. 6, 22 januari 1996, p. 280, vraag nr. 23 van L. van Nieuwenhuysen. We
moeten benadrukken dat bevlagging van openbare gebouwen decretaal geregeld is. 

2. Het voorgaande is een samenvatting van Johan Dockx, Een overzicht van de taalconflic-
ten in de faciliteitengemeenten (1963-1988). In: Els Witte (red.) Brusselse thema’s 1: De
Rand. Brussel, VUBPRESS, 1993, pp. 280-283.
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het Nederlands beheerste. Kortom, door de ingewikkelde constructie van
de wet van 9 augustus 1988 zou er in de zes randgemeenten een daadwer-
kelijke ‘taalpacificatie’ tot stand gebracht moeten worden.

Is de theorie echter ook in praktijk om te zetten? Heeft de Pacificatie-
wet een einde gemaakt aan de conflicten over het taalgebruik van de
gemeentelijke gezagdragers? We constateren dat er sinds 1988 geen
beschuldigingen van taalonkundigheid meer geuit werden. De burge-
meesters van Wemmel en Drogenbos hadden om te beginnen al geen nood
aan een ingewikkelde constructie om hun kennis van het Nederlands aan
te tonen. In Sint-Genesius-Rode volgde burgemeester Delacroix-Rolin op
dat vlak de taalwetgeving en legde bijvoorbeeld ook FDF-schepen Clerfayt
zich hierbij neer.3 Maar ook na 1988 haalde Maricq zich regelmatig de
ergernis van de voogdijoverheid op de hals door officiële toespraken in het
Nederlands én in het Frans te blijven houden. Dit gebeurde bijvoorbeeld
bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 1 januari 1989.4 Maar
dat was ook het enige wat men hem officieel kon verwijten. In de loop der
jaren nam Léon Maricq ten opzichte van de buitenwereld trouwens een
veel gematigder standpunt in en stelde hij zich steeds meer op als een ver-
zoeningsgezind persoon tussen Vlamingen en Franstaligen. Dit werd pas
echt duidelijk ten tijde van de omzendbrief-Peeters, toen Maricq van
plaatselijke FDF-mandatarissen het verwijt kreeg dat hij zich al te zeer op
de vlakte hield.5 We mogen daarbij niet vergeten dat Maricq oorspronke-
lijk een duidelijke FDF-signatuur had. In Wezembeek-Oppem was na de
verkiezingen van 1988 een nieuwe meerderheid samengesteld, waardoor
de Grunne plaats moest maken voor van Hoobrouck. Deze laatste had in
zijn campagne een duidelijk francofoon standpunt ingenomen, maar de
wet liet sowieso niet toe dat hij dit – althans in de gemeenteraad – uitte.
In Linkebeek ten slotte werd Thiéry na zijn overlijden in 1989 opgevolgd
door Christian van Eyken. Van Eyken liet in zijn hele politieke profilering
duidelijk merken dat hij de verdediging van de Franstaligen in de Rand
op zich nam. Van Eyken steekt zijn anti-Vlaamse houding niet onder stoe-
len of banken. Hij verklaart deze houding door te wijzen op een reeks van
provocerende handelingen, zoals de omzendbrief-Peeters. Hieruit conclu-
deert hij dat een ander gewest dan het Vlaamse meer respect zou opbren-
gen voor de Franstalige bevolking van zijn gemeente. Van Eyken meent
dan ook dat de fusie van Linkebeek met het Brussels Hoofdstedelijk

3. Gesprek tussen J. Koppen en de Rodense gemeentesecretaris Masagé, 2000. De heer
Masagé benadrukte dat Franstalige uitspraken in het schepencollege toch niet genotu-
leerd worden. Dit verplicht zelfs een FDF-schepen om zijn interpellaties in het Neder-
lands te doen. 

4. Zie notulen.
5. Interview in Le Soir. 
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Gewest deze garantie zou bieden.6 Toch is de Linkebeekse burgemeester
perfect Nederlandstalig en beantwoordt hij hierdoor aan de bepalingen
die de wet hem oplegt.

2.2.2. Theorie en praktijk van de Pacificatiewet

Zoals eerder aangegeven had de Pacificatiewet onder meer tot doel over-
tredingen van de taalwetten door de gemeentelijke gezagdragers aan ban-
den te leggen.

Ten eerste worden Franse uitspraken tijdens de vergaderingen sowieso
niet genotuleerd. Ze hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Vanaf het
moment dat de burgemeester de vergadering gesloten heeft, mogen de
mandatarissen de discussie wel voortzetten op informele wijze in de taal
van hun voorkeur. Maar ook dit heeft uiteraard geen rechtsgeldigheid.

Ten tweede creëert de Pacificatiewet een extra controlemiddel door de
rechtstreekse verkiezing van de schepenen. Dit systeem kan echter alleen
maar werken als er voldoende Vlaamse kiezers zijn die op een Vlaamse
lijst willen stemmen. In een gemeente met een hoog percentage Fransta-
ligen is dat niet evident. Bovendien moeten de kandidaten op die lijst vol-
doende stemmen achter hun naam krijgen om een schepenzetel te verdie-
nen. Met andere woorden: eendracht aan Vlaamse zijde is vaak nodig
opdat alle Vlaamse stemmen naar een gemeenschappelijke kandidaten-
lijst zouden kunnen gaan. In een versnipperd politiek landschap zou het
allesbehalve vanzelfsprekend zijn om de verkiezing van een Vlaamse
schepen te garanderen. Het gevolg van deze wetgeving is dat er oppositie-
schepenen kunnen worden verkozen; de verkozene zetelt in het college
van burgemeester en schepenen, terwijl zijn partij niet in de meerderheid
is opgenomen. Een Vlaamse schepen kan dan vooral letten op de naleving
van de taalwetten tijdens de collegevergaderingen en kan op die manier
voor een oppositielid binnen de meerderheid aangezien worden. We den-
ken hierbij bijvoorbeeld aan de Rodense schepen Ann Sobrie (CVP), die in

6. Interview van J. Koppen met C. Van Eyken, donderdag 22 september 2000. Van Eyken
verdedigt overigens het FDF-standpunt van de uitbreiding van Brussel-19 met 17-18
gemeenten. Op die manier zou dit uitgebreide gewest een fiftyfifty-verdeling van
Vlaamse en Franstalige inwoners hebben. Dit zou een betere democratie en een evenre-
dige vertegenwoordiging van Nederlands- en Franstalige afgevaardigden in het Brus-
sels Parlement tot gevolg hebben. De verdubbeling van het Hoofdstedelijk Gewest is een
verdedigbaar standpunt – ook om economische redenen: zo krijgt men het hele economi-
sche hinterland binnen de grenzen van het Gewest – maar is grondwettelijk utopisch en
praktisch onhaalbaar. Bijgevolg weigert men de bestaande problemen onder ogen te
zien en er een oplossing voor te zoeken en verschuift men ze naar andere terreinen,
aldus burgemeester Van Eyken. 
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1998 de houding van haar Franstalige collega-mandatarissen ten aanzien
van de omzendbrief-Peeters aanklaagde.7 Soms moeten we de oppositie-
voering binnen de meerderheid ook letterlijk interpreteren, zoals dat in
Wezembeek-Oppem gebeurde. De gemeenteraadsverkiezingen van 1994
leidden daar tot een coalitie van een Frans- en Nederlandstalige lijst, die
over een erg nipte meerderheid beschikte. De Vlaamse lijst behaalde ech-
ter te weinig stemmen om een schepen te kunnen leveren. Dat had een
bijzonder surrealistische situatie tot gevolg: het college bestond uit recht-
streeks verkozen schepenen van de Franstalige lijst, en van de oppositie-
partij, maar de Vlaamse coalitiepartner was er niet bij.8 De Vlaamse lijst
maakte bijgevolg tegelijkertijd deel uit van de meerderheid en van de
oppositie.9 We kunnen ons terecht afvragen of dit soort toestanden
invloed heeft op het taalgebruik van de gemeentelijke mandatarissen.

Ten derde zou de rechtstreekse verkiezing van de schepenen de invul-
ling van dit mandaat door eentalig Franstaligen moeten verhinderen. De
toelichting van burgemeester Calmeyn over deze kwestie kan echter niet
als een algemene waarheid aanvaard worden. Calmeyn stelde immers dat
er bij de samenstelling van de lijsten rekening gehouden wordt met de ver-
kiezing van de schepenen en dat hiervoor geschikte kandidaten voordelige
plaatsen op die lijst toegewezen krijgen. De voorkeur kan uitgaan naar
personen die reeds een mandaat als gemeenteraadslid hebben. Deze aan-
pak kan zowel de bekwaamheid van de toekomstige schepen garanderen
als zijn tweetaligheid. Op die manier kan de verkiezing van een louter
Franstalige schepen, en de problemen die hiermee gepaard gaan, verme-
den worden.10 Deze theorie gaat echter slechts op voor een gemeente zoals
Drogenbos, waar eigenlijk alleen maar de Lijst van de Burgemeester ver-
kiezing na verkiezing het beleid blijft uitstippelen. In andere gemeenten,
waar de kiezer de voorkeur geeft aan Franstalige lijsten is deze theorie
zeker niet evident. De Randkrant, het maandblad voor de bewoners van
de Vlaamse Rand, heeft meermaals gewezen op de manke redenering dat
het onweerlegbaar vermoeden in het voordeel van de Vlamingen is. De
fractieleider van de Vlaamse oppositie in Linkebeek wees er bijvoorbeeld
op dat Nederlandsonkundige schepenen en gemeenteraadsleden een soort
van gesloten ‘voorvergadering’ houden, waarop de belangrijkste agenda-
punten behandeld en besproken worden. Op de feitelijke zitting van het

7. Zie hiervoor het hoofdstuk over de omzendbrief BA-97/22.
8. Dit voorbeeld behandelen we meer in detail in het hoofdstuk over de gemeenteraadsver-

kiezingen van 2000.
9. Le Soir noemde dit in 1994 ‘l’échevin de l’opposition’, waarmee de (Franstalige) gemeen-

tebesturen rekening moesten houden om tot een consensus te kunnen komen. Zie: La
périphérie bruxelloise dans la gueule du Lion. In: Le Soir, 8 oktober 1994.

10. Interview van J. Koppen met J. Calmeyn, donderdag 8 mei 2000.
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schepencollege en de gemeenteraad is er dan ook geen nood meer aan dis-
cussie, omdat over de meeste zaken toch reeds een akkoord gesloten is. Als
Nederlandstalige verkozene kan men op die manier slechts een controle-
functie uitoefenen.11 Zo is het onmogelijk om vanuit de gemeenteraad nog
bepaalde standpunten door te voeren. We mogen ook het belang van de
gemeenteraadsvergaderingen in het geheel van het gemeentebestuur
geenszins overschatten. Het college van burgemeester en schepenen, dat
trouwens veel vaker bij elkaar komt dan de gemeenteraad, blijft het
instrument dat de initiatieven neemt. Een oppositielid in de gemeente-
raad, Nederlandstalig of niet, kan daar maar weinig aan veranderen.

We kunnen besluiten dat er na 1988 geen moeilijkheden meer hebben
plaatsgevonden zoals die met Happart, de Grunne of Thiéry, maar daar
had de Pacificatiewet niets mee te maken. Over de kennis van het Neder-
lands van de zes huidige burgemeesters bestaat er eigenlijk geen discus-
sie. Of dit ook voor alle schepenen geldt is een andere zaak. Hierover kan
men discussiëren. Toch ontvangt de voogdijoverheid regelmatig klachten
over overtredingen van de taalwet. Of we deze overtredingen als provoca-
ties moeten beschouwen ten aanzien van de Vlaamse overheid is een
andere zaak. De kennis van het Nederlands is er; er moet alleen goede wil
zijn om ze te gebruiken.

2.3. Conflicten rond het taalgebruik van de 
gemeentelijke mandatarissen

2.3.1. Context

In de periode die voorafging aan de Pacificatiewet van 1988 waren er
regelmatig conflicten te signaleren waarbij gemeentelijke mandatarissen
al dan niet bewust geweigerd hadden zich in de streektaal uit te drukken.
In de gemeenteraden debatteren en stemmen uitbrengen in het Frans ver-
oorzaakte vaak problemen. Conflicten over een eentalig Franstalige of
tweetalige eedaflegging doken eveneens van tijd tot tijd op. De Raad van
State had er in de jaren zeventig meer dan eens op gewezen dat dit in
strijd was met artikel 3bis van de Grondwet. Een eedaflegging in een
andere taal dan het Nederlands had bijgevolg geen rechtsgeldigheid. Het-
zelfde principe gold voor het taalgebruik tijdens de zittingen van de
gemeenteraad.

11. Randkrant, jg. 2, nr. 6, juni 1998, pp. 8-9.
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In de jaren tachtig was het gebruik van het Frans tijdens de zittingen van
bijvoorbeeld de Wezembeekse en Linkebeekse gemeenteraden schering en
inslag. Met de omzendbrief van de provinciegouverneur bij de hand kon
men deze praktijk zelfs verdedigen. Deze omzendbrief was op 1 april 1981
in opdracht van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Busquin (PS)
aan de zes faciliteitengemeenten gericht. Hierin stond letterlijk dat op zit-
tingen en stemmingen van de gemeente- en OCMW-raad de taalkeuze vrij
was. Deze omzendbrief werd echter vernietigd door de Raad van State, na
een klacht van het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode.

Terwijl de Nederlandstaligen in deze vraagstukken het territoriali-
teitsprincipe hanteerden, beriepen de Franstaligen zich op artikel 23 van
de Grondwet, dat de taalvrijheid waarborgde. Bovendien – zo was het
argument – zou het op zijn minst eigenaardig zijn als Franstalige gemeen-
teraadsleden ineens constant Nederlands zouden praten. Deze gemeente-
raadsleden werden immers rechtstreeks door het (Franstalig) electoraat
verkozen, en de overschakeling op het Nederlands zou als kiezersbedrog
kunnen worden beschouwd. Voor de Franstaligen speelde het element
electorale controle hierbij een grote rol. Een ander argument dat gehan-
teerd werd was de invulling het begrip openbare diensten. Volgens de
Franstaligen moesten zittingen van de gemeente- en OCMW-raad veeleer
gezien worden als collegiale vergaderingen dan als openbare diensten,
waardoor er eigenlijk geen taalverplichting opgelegd kon worden. Reeds
in de jaren zeventig kon deze uitleg de Raad van State in geen geval impo-
neren.

In bepaalde faciliteitengemeenten probeerden de lokale besturen op
een andere manier de taalwetgeving te omzeilen. In de jaren tachtig haal-
den de besturen van Kraainem en Linkebeek te pas en te onpas artikel 62
van de Gemeentewet aan, wat hun het recht gaf de zittingen van de
gemeenteraad achter gesloten deuren te houden. Op die manier was de
controle van het taalgebruik door derden onmogelijk. Kortom, dit soort
technieken, evenals de verschillende interpretaties van de grondwetsarti-
kelen, maakten tegen 1988 duidelijk dat eerdere staatshervormingen
geen waterdicht systeem hadden gecreëerd.12

Maakten de hervormingen van 1988 echter een einde aan alle vragen
over het taalgebruik in de gemeenteraden? Hierop moeten we ontkennend
antwoorden. In de jaren negentig stonden vooral Kraainem en Linkebeek
opnieuw in de belangstelling. Vlaams volksvertegenwoordiger Etienne
van Vaerenbergh (VU) woonde in mei 1990 een zitting van de gemeente-
raad van Kraainem bij. Burgemeester Maricq deelde daar mee dat hij,

12. Het voorgaande is een samenvatting van Johan Dockx in: Els Witte, Op. cit., pp. 273-
279.
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samen met de burgemeesters van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode, een
akkoord had gesloten met gemeenschapsminister van Binnenlandse Aan-
gelegenheden Van den Bossche (SP). Dit akkoord behelsde een schorsing
van de gemeenteraad om de vijf punten, om voor het publiek het voor-
gaande zowel in het Nederlands als in het Frans samen te vatten. Van den
Bossche ontkende echter dat hij dit ooit mondeling, laat staan schriftelijk,
zou hebben toegestaan.13

De nieuwe Vlaamse regering, die eind januari 1992 aantrad, had in het
regeerakkoord van 29 januari verklaard dat de regering ‘in de gemeenten
met een bijzonder taalstatuut al haar bevoegdheden onverkort en kordaat
verder (zal) blijven uitoefenen, in het bijzonder inzake het toezicht op het
gebruik van de talen in bestuurszaken bij de betrokken gemeentebestu-
ren’. Dit had op de eerste plaats betrekking op de zes randgemeenten rond
Brussel, maar ook op Voeren. In die context verzocht Vlaams minister
Kelchtermans de gouverneurs van Brabant en Limburg de arrondisse-
mentscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris de
opdracht te geven op elke zitting van de gemeenteraden aanwezig te zijn.
Dit verzoek werd in januari 1995, na de splitsing van Brabant en de
installatie van de nieuwe gemeenteraden, opnieuw herhaald.14

2.3.2. Linkebeek: terugkerende problematiek

Terwijl er tijdens de Kraainemse gemeenteraad nog gealludeerd werd op
tweetaligheid, ging men in Linkebeek nog een stap verder. Dezelfde van
Vaerenbergh woonde in september 1990 ook in die gemeente een zitting
van de gemeenteraad bij, en hij constateerde dat de dienstdoende voorzit-
ter maar moeizaam Nederlands sprak, terwijl een aantal Franstalige
raadsleden daartoe zelfs niet de moeite deed. Minister Van den Bossche
kon in zijn antwoord niet veel meer zeggen dan dat Franstalige interven-
ties in de gemeenteraad niet genotuleerd werden en dus als onbestaand
beschouwd moesten worden.15 Men bleef dus in het ongewisse of en op
welke manier hiertegen daadwerkelijk kon worden ingegaan. Bij de vol-
gende zitting van de Linkebeekse gemeenteraad was van Vaerenbergh
opnieuw te gast, en moest hij opnieuw constateren dat ‘de gebruikelijke
taal in de gemeenteraadszittingen het Frans is’. De waarnemende voorzit-
ter zou toestaan dat raadsleden de agendapunten in het Frans toelichten.

13. Vlaamse Raad, Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1990, nr. 16, 25 juni, p. 801, vraag
nr. 79.

14. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 11, 27 maart, p. 581, ant-
woord van minister Kelchtermans op vraag nr. 198 van E. van Vaerenbergh.

15. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1990, nr. 1, 29 oktober, p. 34.
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De minister verwees in deze context naar zijn vernietigingsbeslissing van
de besluiten van de Linkebeekse gemeenteraad van 7 mei en 28 juni
1990.16 De Linkebeekse zaak werd bijgevolg op de voet gevolgd; de
Vlaamse overheid duldde geen gemeentebeslissingen die de tweetaligheid
– laat staan de Franstaligheid – bevorderden tijdens de zittingen.

In 1992 verwees van Vaerenbergh opnieuw naar de Linkebeekse kwes-
tie, temeer omdat ook de pers hierover verslag had uitgebracht. Van Vae-
renbergh kon slechts concluderen dat het onwil was van het Linkebeekse
gemeentebestuur om de zittingen in het Nederlands te laten plaatsvin-
den, waardoor de taalwetgeving met de voeten getreden werd. In maart
1992 deelde de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegen-
heden Theo Kelchtermans (CVP) hierover aan de provinciegouverneur mee
dat de arrondissementscommissaris voortaan de zittingen van de Linke-
beekse gemeenteraad zou bijwonen. Dit zou de enige objectieve methode
zijn om de naleving van de taalwetten te controleren. De minister had
trouwens opnieuw een aantal beslissingen van die gemeenteraad, ditmaal
daterend van 24 februari 1992, moeten vernietigen.17 Maar de kwestie
was hiermee niet afgerond. Tijdens de zitting van 27 april 1992 werden in
Linkebeek de door de minister vernietigde besluiten opnieuw besproken.
Deze discussie verliep correct in het Nederlands. Toen de gemeenteraad
echter overging tot de bespreking van de nieuwe agendapunten, gebeurde
dat opnieuw voornamelijk in het Frans. Ook de aanwezige arrondisse-
mentscommissaris zou dit kunnen bevestigen. De minister kon niet veel
meer doen dan opnieuw alle beslissingen die de gemeenteraad op die dag
genomen had, te vernietigen.

Het geduld van Vlaams volksvertegenwoordiger van Vaerenbergh
raakte intussen wel op, en hij vroeg de minister om doeltreffende sanc-
ties.18 Luc van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok) stelde in de Vlaamse Raad
een gelijksoortige vraag. De Vlaamse executieve zou er beter bij de natio-
nale minister van Binnenlandse Zaken op aandringen om stappen te
ondernemen tegen de Linkebeekse burgemeester. Sinds de gemeente-
raadsverkiezingen van 1988 hadden de Vlaamse gemeenschapsministers
van Binnenlandse Aangelegenheden trouwens maar liefst vierendertig
besluiten van de Linkebeekse gemeenteraad vernietigd. Dit paste geheel
in de functiebeschrijving van het Vlaams Gewest, dat – krachtens artikel
7 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instel-
lingen – bevoegd was om administratief toezicht te houden op de zes rand-
gemeenten. Alleen de nationale minister van Binnenlandse Zaken was

16. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1990, nr. 3, 26 november, p. 105.
17. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1992, nr. 3, 13 april, p. 102.
18. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1992, nr. 7, 9 juni, p. 268, vraag

nr. 164.
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bevoegd om tuchtmaatregelen te nemen.19 De Vlaamse minister had dus
maar een beperkt aantal bevoegdheden, en kon bovendien weinig doen
wanneer de Linkebeekse schepenen uit protest afwezig bleven op de
gemeenteraadszittingen.20

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 leken de
spanningen in Linkebeek trouwens toe te nemen. De zittingen van de
gemeenteraad moesten door de rijkswacht in de gaten gehouden wor-
den, temeer omdat militanten van het Taal Aktie Komitee regelmatig
amok maakten.21 Ook vonden er wel eens incidenten plaats. Begin mei
1994 opende burgemeester Van Eyken de vergadering met een verkla-
ring. Hierin nam hij stelling tegen de ‘onrechtvaardige, onwettige en
onrustwekkende’ houding van het Vlaamse voogdijbestuur. Hij doelde
hiermee op het verbod om Franstalige kinderen naar de Ukkelse
gemeenteschool te laten gaan, ondanks het feit dat zij op slechts enkele
honderden meters afstand woonden. Hij had het ook over opgelegde
selectie van de Vlaamse kabelmaatschappij en de schendingen van de
faciliteitenstelsel door deze voogdijoverheid. Een voorbeeld hiervan was
het uitdrukkelijke verbod om de zittingen van de gemeenteraad in de
twee talen te houden, zoals dat tot 1988 het geval was.22

Na 1994 bleef de Linkebeekse problematiek regelmatig in het nieuws
komen. Van Nieuwenhuysen wees in het Vlaamse halfrond bovendien op
een vergelijkbare situatie in Wezembeek-Oppem. Een vertegenwoordiger
van de minister had daar een aantal zittingen van de gemeenteraad bijge-
woond en kon er overtredingen van de taalwetgeving vaststellen. Minister
Kelchtermans bevestigde dat hij daarom sinds zijn aantreden in 1992 al
negen besluiten van de Wezembeekse gemeenteraad vernietigd had.23 De
aanwezigheid van de arrondissementscommissaris was trouwens zowat
de enige en juiste manier om overtredingen vast te stellen. Toch moest

19. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1992, nr. 9, 6 juli, p. 353, vraag nr. 203.
20. Dat was althans de mening van van Nieuwenhuysen. In: Vlaamse Raad; Bulletin van

Vragen en Antwoorden, 1994, nr. 11, 18 april, p. 579, vraag nr. 177 van L. van Nieuwen-
huysen.

21. Tegen 1994 was het trouwens alleen nog de gemeente Linkebeek die de rijkswacht
inschakelde om de zittingen van de gemeenteraad in alle rust te laten verlopen; de
andere vijf gemeenten hadden hier al eerder van afgezien. Zie: Les francophones de la
périphérie ont mis au point deux stratégies. In: Le Soir, 1 oktober 1994. Zie ook: Le TAK
perturbe la séance du conseil comunal. Linkebeek défend ses facilités. In: Le Soir, 4
oktober 1995.

22. Le bourgmestre de Linkebeek dénonce l’intégrisme flamand. In: Le Soir, 4 mei 1994.
23. Later verklaarde minister Kelchtermans dat hij tussen 1992 en februari-maart 1995

geen 9 maar 6 gemeenteraadsbesluiten van Wezembeek-Oppem vernietigd had, naast 2
vernietigingen voor Linkebeek. Ook in Voeren had hij 6 besluiten geschorst of vernie-
tigd. In: Vlaamse Raad, Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 11, 27 maart,
p. 581, antwoord van Kelchtermans op vraag nr. 198 van E. van Vaerenbergh.
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Kelchtermans er opnieuw op wijzen dat het niet aan hem was om op te tre-
den tegen de burgemeester die de gemeenteraad voorzat; dit was de taak
van de minister van Binnenlandse Zaken.24 Een tuchtstraf opleggen aan
een burgemeester behoorde bovendien, krachtens artikel 82 van de
nieuwe Gemeentewet, tot de bevoegdheden van de Koning.25

2.3.3. Installatie van nieuwe gemeenteraden in 1995

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kwamen de nieuwe gemeen-
teraden voor het eerst bij elkaar in januari 1995. Bij die gelegenheid wer-
den verschillende incidenten tijdens deze zittingen gemeld. In Sint-Gene-
sius-Rode dienden de Vlaamse gemeenteraadsleden klacht in bij de
provinciegouveneur van Vlaams-Brabant omdat burgemeester Delacroix-
Rolin haar beleidsverklaring in het Frans had voorgelezen. Het onderzoek
van de gouverneur maakte duidelijk dat deze beleidsnota pas voorgelezen
werd nadat alle punten op de agenda van de gemeenteraadszitting behan-
deld waren. Delacroix-Rolin begon in het Nederlands en ging daarna ver-
der in het Frans, waarna de Nederlandstalige raadsleden uit protest de
zaal verlieten. Aangezien het voorlezen van deze nota gebeurde nadat de
zitting eigenlijk al gesloten was, en dus niet deel uitmaakte van een geno-
men of een te nemen gemeenteraadsbeslissing, kon er niet tegen opgetre-
den worden. De arrondissementscommissaris zou elke zitting in Sint-
Genesius-Rode bijwonen om er zeker van te zijn dat het taalgebruik cor-
rect zou verlopen. Als na afloop van de zitting de voorzitter of de raadsle-
den Frans zouden spreken, zou dit echter alsnog als een overtreding
beschouwd kunnen worden.26 In Linkebeek zou burgemeester Van Eyken
de installatievergadering half in het Nederlands, half in het Frans hebben
voorgezeten. Maar ook hier kon de minister of de provinciegouverneur
niet tegen reageren. Na verder onderzoek bleek immers dat Van Eycken
tijdens de vergadering geen Frans gesproken had, maar hij had wel een
tweetalige verklaring afgelegd vóór de zitting geopend werd. Een soortge-
lijke situatie deed zich in Wezembeek-Oppem voor, waar de nieuwe bur-
gemeester van Hoobrouck de vergadering had opgesplitst in een publieke
en een academische zitting. Na de officiële sluiting van de vergadering
konden de gesprekking in de gewenste taal voortgezet worden. Hiertegen

24. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1993, nr. 16, 28 juni, pp. 834-835,
vraag nr. 284.

25. Artikel 83 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de provinciegouverneur wel aan
schepenen tuchtstraffen kan opleggen. 

26. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 11, 27 maart, pp. 579-580,
vraag nr. 160 van E. van Vaerenbergh.

BrusselseThemas9.book  Page 178  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Taalgebruik binnen het schepencollege en de gemeenteraad

179

zou de Vlaamse lijst DWO klacht ingediend hebben, als ze lid van de oppo-
sitie was gebleven. Maar nu de Democraten Wezembeek-Oppem een coa-
litie gevormd hadden met de Franse lijst van van Hoobrouck bracht dit
een heel andere houding teweeg.27

Hoewel de houding van de Wezembeekse burgemeester tijdens de
installatievergadering twijfelachtig genoemd kon worden, leek er voor
militanten van het TAK en van de Vlaamse Volksbeweging geen twijfel te
bestaan over de expliciete Fransgezindheid van de Rodense en Linke-
beekse burgemeesters. Enkele weken na de installatievergadering wer-
den de Rodense en Linkebeekse gemeentehuizen met Vlaamse slogans
beklad.28

2.3.4. Initiatieven van de Vlaamse overheid

Intussen had Vlaams minister Kelchermans, samen met zijn ambtsgenoot
van Financiën, Begroting, Gezondheidsinstellingen, en Welzijn en Gezin
Wivina Demeester (CVP) een omzendbrief opgesteld, die op 2 februari 1995
naar de gemeentebesturen verzonden werd. Hierin werden de gemeente-
besturen en OCMW-raden van de zes faciliteitengemeenten en van Voeren
aan het correcte taalgebruik in bestuurszaken herinnerd.29

Eerder had de Vlaamse regering op 9 november 1994 een permanente
administratieve werkgroep opgericht. Hierin zetelden deskundigen van
alle afdelingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze
werkgroep moest een aantal suggesties formuleren voor de Vlaamse over-
heid om de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
te garanderen. In het Vlaams regeerakkoord van 29 januari 1992 stond
immers dat overtredingen van de taalwetgeving in bestuurszaken tegen-
gewerkt moesten worden. Om die reden had minister Kelchtermans ten
tijde van de oprichting van de werkgroep al 14 gemeenteraadsbeslissin-
gen geschorst of vernietigd. Ook had de Juridische Dienstverlening van de
afdeling Kanselarij in die periode ongeveer 20 dossiers behandeld over het
taalgebruik in bestuurzaken. Het ging hierbij om een zestal schriftelijke
vragen van leden van de Vlaamse Raad, om vijf adviesaanvragen van ver-
schillende administratieve diensten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, en om een reeks klachten van particulieren. Het waren
allemaal echter weinig concrete dossiers, maar veeleer algemene vragen

27. Majorité et opposition jouent aux fléchettes à Wezembeek. In: Le Soir, 13 januari 1995.
28. Le TAK renoue avec ses traditions. In: Le Soir, 7 februari 1995.
29. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 11, 27 maart, p. 580,

vraag nr. 170 van E. van Vaerenbergh.
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of probleemstellingen. De Juridische Dienstverlening kon meestal alleen
maar aanraden klacht in te dienen bij de VCT.30

De nieuwe Vlaamse regering kon de bevindingen van de permanente
administratieve werkgroep zeker gebruiken ter ondersteuning van het
actieprogramma voor de Vlaamse Rand. Bij de totstandkoming van dit
actieprogramma plande de regering een overleg met het provinciebestuur
van Vlaams-Brabant. Een eerste, voorlopig rapport van deze werkgroep
werd op 20 maart 1995 aan de Vlaamse regering bezorgd. Het eindrapport
met concrete beleidsvoorstellen werd in het najaar van 1995 verwacht. Dit
was geheel in overeenkomst met de tekst van het Vlaams regeerakkoord
van 1995.31

In de randgemeenten, en vooral in Linkebeek, waren er signalen dat de
gemeenteraden zich niet hielden aan de wetgeving. Op 3 oktober 1995
keurden de Franstalige gemeenteraadsleden van Linkebeek zelfs een
motie goed waarin onder meer een uitbreiding van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest geëist werd. Deze motie had vanzelfsprekend geen enkele
rechtsgeldigheid. Het bleef de vraag of burgemeester Van Eyken hiermee
geen aanzet gaf tot burgerlijke ongehoorzaamheid.32 Op het vlak van de
taalstrijd in de Linkebeekse gemeenteraad was er echter aan het eind van
de jaren negentig maar weinig te melden. Het relatief rustige verloop van
de zittingen was volgens de Vlaamse oppositie en de berichtgeving in de
Randkrant in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat een aantal
Franstalige verkozenen te weinig Nederlands kenden om de discussie te
kunnen aangaan.33 Toch mogen we dit soort uitspraken niet uit hun con-
text rukken en niet dramatiseren. We kunnen dit best illustreren met
een ander citaat uit de Randkrant van oktober 1998, waarin een karak-
terschets van Kraainem gemaakt werd: ‘De woelige gemeenteraden, de
vele arresten en het samenscholingsverbod van weeleer zijn in Kraai-
nem verbannen naar de geschiedenisboeken. Het Taal Aktie Komitee,
Voorpost en Vlaams Blok komen er nog geregeld op bezoek, maar de
gemeenteraadsleden spreken tegenwoordig (bijna altijd) Nederlands.’34

Dit werd ook door de arrondissementscommissaris van Halle-Vilvoorde
bevestigd. Vertegenwoordigd door een brigadecommissaris bezocht hij
regelmatig de gemeenteraadsvergaderingen van Linkebeek, Sint-Gene-

30. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 11, 27 maart, p. 587-588,
antwoord van minister Kelchtermans op vraag nr. 86 van E. van Vaerenbergh.

31. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr. 1, 7 augustus, p. 1, ant-
woord van minister-president Van den Brande & p. 17, antwoord van minister Leo Pee-
ters op vraag nr. 6 van L. van Nieuwenhuysen 

32. Vlaamse Raad; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1995, nr.2, 13 november, p.86,
vraag nr.6 van E. van Vaerenbergh.

33. Randkrant, jg. 2, nr. 6, juni 1998, p. 8.
34. Randkrant, jg. 2, nr. 9, oktober 1998, p. 8.
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sius-Rode en Wezembeek-Oppem. Uit zijn verslagen bleek dat deze zit-
tingen normaal verliepen, en dat er geen overtredingen begaan werden.
Hetzelfde gold ook voor de andere drie faciliteitengemeenten.35

2.3.5. OCMW-raden

In de OCMW-raden beging men soms eveneens overtredingen. Maar ook dit
gegeven kon niet vergeleken worden met de periode vóór 1988, toen de
problematiek rond de OCMW’s zich vooral afspeelde rond de Nederlandson-
kundige Capart van Kraainem. René Capart werd voor van zijn Neder-
landsonkundigheid tussen april 1983 en maart 1988 afgezet, maar het
Kraainemse OCMW herstelde hem tot zesmaal toe in zijn functie.

De OCMW-raad van Linkebeek had in de jaren tachtig eveneens af te
rekenen met problemen wanneer men tijdens de zittingen Frans sprak. In
december 1987 kwam de Linkebeekse OCMW-voorzitster Jacqueline
Leveque met haar Nederlandsonkundigheid in het nieuws.36 Ook in
Wezembeek-Oppem was er in die periode sprake van Nederlandsonkun-
dige raadsleden. minister van Binnenlandse Zaken Busquin probeerde
hiervoor al in 1981 een oplossing te vinden, toen een omzendbrief het taal-
gebruik in de OCMW-raden vrij liet. De minister werd echter door de Raad
van State teruggefloten.

Aan dit soort situaties moest de Pacificatiewet van 9 augustus 1988 een
einde stellen. De impact van deze wet was nog sterker door de invoering
van de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raadsleden. Dit koppelde
men aan het onweerlegbaar vermoeden van taalkennis, een term die in de
jaren tachtig al opdook in een aantal arresten van de Raad van State over
de OCMW’s. Problemen met taalonkundige leden en voorzitters verdwenen
na 1988. Discussies over taalkwesties aangaande het OCMW – als die er
waren – verschoven echter naar andere terreinen.

Net zoals bij de gemeenteraad moest de voogdijoverheid soms actie
ondernemen en bepaalde beslissingen schorsen omdat ze strijdig waren
met de taalwetten. Ook de gouverneur moest hier soms ingrijpen. In 1992
had het OCMW van Kraainem bijvoorbeeld besloten om een samenwer-
kingsakkoord aan te gaan met de Franstalige vrijwilligersdienst
Entr’aide. Deze dienst stond in hoofdzaak in voor het vervoer van behoef-
tigen naar ziekenhuizen, dokters of kinesitherapeuten; dit zou nu gebeu-
ren in samenwerking met het plaatselijke OCMW.37 Van Lent wees er de

35. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 13, 18 april 1997, p. 1231,
vraag nr. 62 van L. van Nieuwenhuysen.

36. Het voorgaande is een samenvatting van Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse
Thema’s 1, pp. 283-288.
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gouverneur op dat de samenwerking met deze privé-dienst niet betekende
dat het Kraainemse OCMW de SWT niet niet moest toepassen.38 Met andere
woorden, het OCMW had geweigerd te expliciteren dat Entr’aide ook
Nederlandstalige patiënten ten dienste moest kunnen staan. Het enige
wat Gouverneur Degroeve in zo een geval kon doen was een overtreding
van de taalwetgeving vaststellen, en vervolgens de Kraainemse beslissing
schorsen.39 In een aangepast besluit stelde het OCMW een maand later
expliciet dat ook voor Entr’aide – Wederzijds Hulpbetoon de SWT van
kracht was, en dat haar vrijwilligers de taal van de aanvrager-cliënt
moesten kunnen spreken.40

Wat het taalgebruik van de OCMW-persooneelsleden betreft wees
Vlaams volksvertegenwoordiger van Nieuwenhuysen in 1995 er nog op
dat er in Sint-Genesius-Rode Nederlandsonkundige personen waren aan-
geworven.41 Dit gebeurde ondanks het feit dat het OCMW verplicht was
naar Nederlandstalige diploma’s te vragen of een taalexamen uit te schrij-
ven. De bevoegde minister Luc Martens moest echter toegeven dat hij van
deze problemen niet op de hoogte was.42

We kunnen ervan uitgaan dat de taalproblematiek rond de OCMW’s in
de Rand eigenlijk gepacificeerd is. Noch in de media, noch in het Vlaams
Parlement werd er in de jaren negentig veel aandacht geschonken aan
deze instanties. Eventuele klachten bij de VCT, de vice-gouverneur van
Brabant en de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant zijn niet
of nauwelijks bekend.

2.4. Besluit
Ondanks de druk bediscussieerde bepalingen van de wet van 9 augustus
1988 kon de pacificatie binnen de gemeentebesturen van de zes facilitei-
tengemeenten niet altijd gegarandeerd worden. Ook na 1988 vonden er

37. Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van het OCMW van Kraainem, vergade-
ring van 4 mei 1992: ‘Dienst gezins- en bejaardenhulp. Samenwerking met de vrijwill-
lersdienst Entr’aide’.

38. Nota van de vice-gouverneur aan de gouverneur, 3 juni 1992.
39. Provinciaal Gouvernement van Brabant; voorwerp: Kraainem-OCMW-overeenkomsten;

schorsing, 16 juni 1992.
40. Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van het OCMW van Kraainem, vergade-

ring van 22 juli 1992: ‘Kennisgeving van de schorsing door dhr.gouverneur dd. 16 juni
1992 van de raadsbeslissing dd. 4 mei 1992 houdende samenwerking met de vrijwilli-
gersorganisatie Entr’aide. Handhaving van de beslissing.’

41. Dit werd later ook nog aangehaald in: Du communautaire dans l’aide sociale. In: Le
Soir, 8 januari 1997.

42. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 4, 13 oktober 1995, p. 126,
vraag nr. 25 van L. van Nieuwenhuysen.
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regelmatig overtredingen van de taalwetten binnen de gemeenteraad
plaats. De talrijke vernietigingen van gemeenteraadsbeslissingen door de
voogdijminister illustreren dit. De argumentatie van de Franstalige
gemeentebesturen kunnen we begrijpen als we ervan uitgaan dat de
meerderheid van de bevolking in die gemeenten Franstalig is. Bijgevolg
heeft dit Franstalig electoraat voor Franstalige politici gekozen. In dat
opzicht betwist men de wettelijke oplegging om de zittingen toch alleen in
het Nederlands te houden. Dit argument is echter volledig onwettig omdat
dit het territorialiteitsprincipe schendt. Bovendien is het een politiek feit
dat de zes faciliteitengemeenten tot het Vlaamse landsgedeelte behoren.
Dit akkoord bereikte men immers na het behalen van een bijzondere
meerderheid, waarvoor dus ook de Franstaligen hebben gestemd.

We kunnen wel concluderen dat bepaalde problemen uit de jaren tach-
tig verdwenen zijn: de burgemeesters en OCMW-voorzitters hebben een
goede kennis van het Nederlands. Zowel de media als de voogdijoverheid
trekken dit niet meer in twijfel. Maar deze pacificatie is in geen geval te
danken aan het onweerlegbaar vermoeden, dat zo een grote rol speelt in
de rechtstreekse verkiezing van de gemeentelijke gezagdragers. Het gaat
hierbij veeleer om een mentaliteitswijziging, waarbij het principe ‘streek-
taal is bestuurstaal’ – althans ten opzichte van de buitenwereld – geres-
pecteerd wordt. Problemen blijven zich wel voordoen in de gemeentera-
den. Daarom is er altijd wel een vorm van Vlaamse controle verzekerd
door gemeenteraadsleden of toeschouwers. Maar sinds de jaren tachtig
nam ook – alweer ten opzichte van de buitenwereld – de tolerantie en aan-
vaarding van Franstalige zijde ten aanzien van het Nederlands toe. Men
kon nauwelijks anders omdat een reeks van schorsingen en vernietigin-
gen van bepaalde beslissingen door de voogdijoverheid het imago van het
gemeentebestuur nu eenmaal geen goed doet.

Onderhuids blijft echter de tendens bestaan om de verplichting Neder-
lands te gebruiken te omzeilen. De burgemeester kan de vergadering
gesloten verklaren, waarna men informeel in het Frans verder kan pra-
ten. Op dezelfde manier kunnen Franstalige schepenen en gemeente-
raadsleden op informele wijze de aankomende vergadering voorbereiden,
zodat discussiëren tijdens de feitelijke zitting eigenlijk overbodig wordt.
Ook kan er vanuit het lokale bestuur openlijk gesproken worden over een
aansluiting bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dat geval wordt de
tweetaligheid van de vergaderingen wettelijk gegarandeerd en lijken de
problemen voor iedereen van de baan te zijn. Dit zijn echter utopische
oplossingen, die de eigenlijke problemen – veroorzaakt door de overtre-
ding van de taalwetten – uit de weg gaan. Op die manier kan het debat
over het taalgebruik van de gemeentelijke mandatarissen tot in het onein-
dige doorgaan.
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– 3 –

Onderwijs

3.1. Faciliteitenscholen
Op verzoek van zestien gezinshoofden per gemeente werd er, met de wet
van 2 augustus 1963, kleuter- en lager onderwijs voor Franstalige kinde-
ren in de faciliteitengemeenten ingericht. Hierop volgden een aantal pro-
blemen met Nederlandsonkundige leerkrachten en schooldirecties. Aan-
gezien ze behoren tot het personeel van een Vlaamse gemeente moesten
deze personen het Nederlands wel machtig zijn. Het doel van deze scholen
is immers Franstalige kinderen vlot te integreren in hun Nederlandsta-
lige omgeving. Het is dan ook evident dat het personeel van deze scholen
Nederlands kent.1

Na deze moeilijkheden bleef het twee decennia lang vrij rustig in de
scholen. In de jaren tachtig waren er wel een aantal opstootjes, waarbij de
bevoegde minister de subsidies van een bepaalde Franstalige school
schorste. Dit soort problemen gaf de Franstalige scholen in de faciliteiten-
gemeenten geen goede naam, en het leerlingenaantal was niet meteen
spectaculair te noemen. Deze scholen boden ook geen continuïteit met het
oog op middelbaar onderwijs, wat een bijkomend nadeel was.2

De debatten over het (Franstalig) onderwijs in de zes faciliteitenge-
meenten werden na 1988 regelmatig opnieuw hervat. De werking en de
uitrusting van deze scholen worden door de Vlaamse overheid gefinan-
cierd.3 Bovendien mag een Franstalige inwoner van Zaventem bijvoor-
beeld zijn kinderen niet naar de Franstalige school van Kraainem sturen.
Maar Franstaligen uit gemeenten zonder faciliteiten, alsook uit het Brus-

1. Dit staat duidelijk in de wetten van 1963 vermeld. 
2. Het voorgaande is een samenvatting van: Johan Dockx in: Els Witte (red.), Brusselse

Thema’s 1, pp. 299-302.
3. ‘Ik ben er niet van op de hoogte of de Franstalige scholen in de faciliteitengemeente enige

toelage ontvangen van de Franse Gemeenschap.’ Antwoord van gemeenschapsminister
van Onderwijs Daniël Coens op een vraag van volksvertegenwoordiger van Durme. In:
Vlaamse Raad – Vragen en antwoorden, nr. 7, 5 februari 1990, vraag nr. 50, p. 287.
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sels Hoofdstedelijk Gewest, mogen hun kinderen alleen in de Nederlands-
talige scholen van de faciliteitengemeenten inschrijven. Deze scholen
openstellen voor alle kinderen uit alle gemeenten zou echter een wijziging
van artikel 129 §2 van de Grondwet inhouden. De scholen konden wel
gebruik maken van een aantal maatregelen om de opvang van de Frans-
talige kinderen vlotter te laten verlopen: onder bepaalde voorwaarden
konden er extra lesuren worden ingelast. Dit was alleen maar mogelijk als
er voldoende anderstalige leerlingen aanwezig waren. Ook konden er
extra lesuren ingelast worden voor kinderen met ontwikkelings- en leer-
moeilijkheden. Dat gold ook voor die leerlingen die de lessen niet konden
volgen omdat ze onvoldoende Nederlands kenden.4

De zes faciliteitengemeenten tellen acht Franstalige scholen met kleu-
ter- en lager onderwijs: één gemeente- en één vrije basisschool in Sint-
Genesius-Rode, evenals in Wezembeek-Oppem, en telkens één gemeente-
school in de vier andere faciliteitengemeenten. Daarnaast telden de zes elf
Nederlandstalige kleuter- en basisscholen. Op verzoek van Vlaams volks-
vertegenwoordiger Valkeniers maakte gemeenschapsminister van Onder-
wijs Daniël Coens (CVP) in juni 1990 het percentage Franstalige en buiten-
landse kinderen in deze scholen bekend.

Tabel 1 – Aantal Franstalige kinderen in het basisonderwijs in de zes; 
cijfers van 1990.5

4. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 10, 18 maart 1996, pp. 456-
457, vraag nr. 95 van C.Van Eyken. 

5. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 16, 25 juni 1990, pp. 813-814,
vraag nr. 139 van J.Valkeniers aan D.Coens.

School Totaal 
ingeschrevenen

Aantal Franstalige 
kinderena

Aantal buitenlandse 
kinderen

Gem. Basisschool 
Drogenbos

240 101 7

Gem. Basisschool 
Kraainem

175 95 5

Gem. Basisschool 
Linkebeek

109 38 0

Gem. Basisschool 
Sint-Genesius-Rode

477 63 8

Vrije Basisschool 
Sint-Genesius-Rode

508 148 10
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Deze cijfers leren ons dat het percentage Franstaligen in de Nederlands-
talige scholen in de zes faciliteitengemeenten toch aanzienlijk kon zijn.
We kunnen ons afvragen waarom zoveel Franstalige ouders hun kinderen
naar die scholen stuurden, terwijl ze toch konden terugvallen op scholen
waar er in de eigen taal werd lesgegeven. Wat de scholen van het secun-
dair onderwijs betreft somde de Vlaamse minister de instellingen in de
faciliteitengemeenten op.6 Hierbij vermeldde hij het aantal leerlingen in
deze scholen met een niet-Belgische nationaliteit; voort het aantal Frans-
talige leerlingen blijven we in het ongewisse. Deze gegevens werden door
de vraagsteller immers ‘niet opgevraagd’. Voor meer actuele informatie
verwijzen we naar het derde deel van dit onderzoek.

3.2. Conflicten
In 1996 ontstond er enige beroering over de Vlaamse afdeling van de Lin-
kebeekse gemeenteschool, waar de leraar lichamelijke opvoeding, de
leraar notenleer en de verantwoordelijke voor het naschoolse toezicht een
erg gebrekkige kennis van het Nederlands hadden. Na onderzoek van de
klacht, die door een aantal Nederlandstalige ouders werd ingediend, bleek

School Totaal 
ingeschrevenen

Aantal Franstalige 
kinderena

Aantal buitenlandse 
kinderen

Vrije Kleuterschool 
Sint-Genesius-Rode

144 82 0

Gem. Basisschool 
Wemmel

232 5 2

Vrije Basisschool 
Wemmel

426 57 5

B.l.o. Gem.onderwijs 
Wemmel

97 0 9

Gem. Basisschool 
Wezembeek-Oppem

102 34 13

Vrije Basisschool 
Wezembeek-Oppem

536 153 13

a. Een duidelijke omschrijving van het begrip ‘Franstalige kinderen’ is niet uit de bron af
te leiden. We weten dus niet of deze kinderen bijvoorbeeld van huis uit Franstalig of
tweetalig zijn.

6. O.-L.-V.-Instituut (ASO-BSO) in Sint-Genesius-Rode; Heilig-Hartcollege in Wezembeek-
Oppem; Middenschool Heilig Hartcollege, eveneens in Wezembeek-Oppem; Horiton in
Wemmel en de Gemeentelijke Leergangen voor Talen in Sint-Genesius-Rode. 
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dat het hier eigenlijk om een misverstand ging. De leraar lichamelijke
opvoeding in kwestie was een vrijwilliger die tijdelijk de afwezige en door
de school benoemde leraar verving, en die zich beter in het Frans uit-
drukte dan in het Nederlands. De leraar notenleer probeerde tweetalige
lessen te geven, wat de ouderraad echter niet apprecieerde. De uitvoering
van het naschoolse toezicht ten slotte was een aangelegenheid van de
inrichtende macht van de school.7

Dit voorbeeld toont aan dat de scholen zeker niet vrij waren van taal-
conflicten. De aanwezigheid van Franse scholen werd trouwens niet zel-
den gezien als een weinig integratiebevorderend initiatief. In die context
is het te begrijpen dat Vlaams volksvertegenwoordiger Van Vaerenbergh
op een gegeven moment zelfs pleitte voor een decreet dat iedereen in
Vlaams-Brabant zou verplichten Nederlandstalig onderwijs te volgen.8
Het feit dat heel wat Franstalige ouders hun kinderen toch naar een
Nederlandstalige school sturen leverde een aantal ernstige problemen op.
In sommige gevallen telde een Nederlandstalige school (kleuterklas of
lager onderwijs) in een faciliteitengemeente voor bijna de helft of meer
Franstalige kinderen. Deze kinderen kenden vaak onvoldoende Neder-
lands om de lessen vlot te kunnen volgen. Hierdoor was het onderwijzend
personeel verplicht een extra inspanning te doen, met als gevolg dat het
leerprogramma niet meer stipt gevolgd kon worden, wat uiteindelijk aan-
leiding kon geven tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs.9 Dit
probleem is echter niet uniek voor de zes faciliteitengemeenten; in de hele
Rand sturen niet-Nederlandstalige ouders, vaak euroambtenaren, hun
kinderen naar de plaatselijke gemeenteschool. In de gemeenteschool van
Wezembeek-Oppem, De Letterbijter, leek dit probleem veel minder aan de
orde. Door een doelgerichte Nederlandstalige publiciteitscampagne, en de
invoering van het zogenaamde Freinetsysteem10, daalde het aantal
Franstalige leerlingen in die school in het schooljaar 1999-2000 van de
helft tot een derde.11 Nog in Wezembeek-Oppem diende de Vlaamse oppo-
sitie DWO een klacht in bij de provinciegouverneur. Volgens DWO zijn niet
alle leerlingen in de Franstalige gemeenteschool van Franstalige origine
of hebben ze niet allemaal het Frans als voertaal, zoals de wet voorschrijft.
De provinciegouverneur verklaarde zich echter onbevoegd, maar doordat
de klacht voorkwam in het Vlaams en Federaal Parlement, besliste men

7. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 12, 29 april 1996, p. 591,
vraag nr. 129 van E. Van Vaerenbergh. 

8. Vlaamse Raad – Beknopt verslag, 8 juli 1991, p. 10.
9. Deze opmerkingen werden ook door de burgemeesters Calmeyn en Delacroix-Rolin ge-

uit. Calmeyn ziet in het sturen van Franstalige kinderen naar Nederlandstalige scholen
een soort van goodwill van hun ouders ten aanzien van het taalregime. Toch moet hij
toegeven dat dit met heel wat problemen gepaard kan gaan. Uit: Interview van J. Kop-
pen met J. Calmeyn en met M. Delacroix-Rolin. 
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om vanaf het schooljaar 2000-2001 de taalinspectie opnieuw in het leven
te roepen. Deze taalinspectie controleert of de leerlingen van de Fransta-
lige school van een faciliteitengemeente daar, conform de taalwetgeving,
wel school mogen lopen.12

3.3. Beleid
De administratieve inspectie en het toezicht op deze Franstalige basis-
scholen werd trouwens uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschap. De
Franse Gemeenschap voerde echter de pedagogische inspectie uit. Deze
pedagogische inspectie behelst onder meer het toezicht op het leerplan en
het onderwijspeil. Dit was het gevolg van het protocolakkoord van 24 mei
1973, betreffende het beheer van de Franstalige scholen in het Neder-
lands taalgebied. Dit akkoord werd indertijd afgesloten door de beide
ministers van Nationale Opvoeding. Het paste in het groter geheel van
het streven naar taalpacificatie, en zou waarschijnlijk niet onmiddellijk
worden herzien.13

Na de splitsing van Brabant stippelde de Bestendige Deputatie van
Vlaams-Brabant eind 1995 een beleid uit, waarbij ook het Franstalig
basisonderwijs in de Rand ter sprake kwam. Drie punten werden daarbij
voorgesteld: geen afwijkende vakantieregelingen ten aanzien van het
Vlaams onderwijs14; het invoeren van speciale taalcursusverplichtingen
en extra aandacht voor het Nederlands in het leerplan; en het uitoefenen
van de volledige inspectie door de Vlaamse Gemeenschap. Over het eerste

10. Dit systeem heeft als belangrijkste kenmerk dat de leerlingen meer inspraak hebben.
Aan het begin van de week wordt er met de leerlingen telkens een gespreksronde gehou-
den, waarin de leerkrachten het werkschema voor de hele week voorstellen. De leerlin-
gen geven dan zelf aan welke thema’s zij graag behandeld zouden zien. Deze thema’s
worden vervolgens door de leraars in het leerplan ingelast. Op die manier zijn de leer-
lingen intensiever met de leerstof betrokken. De invoering van het Freinetsysteem in De
Letterbijter was echter uit noodzaak om de school aantrekkelijker te maken. Doordat de
school in 1998 minder dan 60 leerlingen telde, zat ze onder de rationaliseringsnorm en
dreigde de sluiting. In: Randkrant, jg. 3, nr. 6, juni 1999, p. 16; zie ook: Freinetonderwijs
redt school. In: De Standaard, 18 september 2000.

11. Randkrant, jg. 3, nr. 11, december 1999, pp. 16-17.
12. Randkrant, jg. 4, nr. 3, maart 2000, p. 7.
13. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 6, 22 januari 1996, p. 248,

vraag nr. 44 van E. Van Vaerenbergh. 
14. Het gebeurde weleens in het verleden dat de schoolvakantie voor de Franstalige leerlin-

gen een week vroeger viel dan voor de Nederlandstalige school. Zie bijvoorbeeld: La pro-
vince du Brabant flamand refuse la dérogation demandée pour l’école francophone.
Pâques tombera une semaine plus tôt pour Rhode. In: Le Soir, 13 november 1995 & Le
Brabant flamand poursuit la querelle linguistique dans la cour des petits. In: Le Soir,
21 november 1995.
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punt bestond er ook bij de Vlaamse overheid geen discussie. De uitvoering
van het tweede punt was eigenlijk al bepaald in de wet van 2 augustus
1963 op het gebruik van talen in bestuurszaken. Artikel 7 van deze wet
verplichtte onderwijs in een tweede taal vier uur per week in de tweede
graad en acht uur in de derde graad. De uitvoering van het derde punt was
echter onmogelijk, omdat – zoals eerder al vermeld – het protocol alleen
opgeheven kon worden mits men wederzijds akkoord ging.15 Wel werden
hierover moties ingediend in het Vlaams Parlement en het departement
Onderwijs zou onderhandelingen aanknopen met de Franse Gemeen-
schap.16 Of er een akkoord bereikt zou kunnen worden was echter een
open vraag. De Franse Gemeenschap verzette zich bovendien tegen de uit-
oefening van de pedagogische inspectie omdat ze het als een inbreuk
beschouwde op het territorialiteitsprincipe.17 De discussies over het al dan
niet toelaatbare van deze inspectie kwamen in de tweede helft van de
jaren negentig in het Vlaams Parlement regelmatig terug.

Volgens gegevens van oktober 1999 telde het Franstalig basisonderwijs
in de zes faciliteitengemeenten in totaal 1.017 kleuters en 1.784 scholie-
ren. Het Nederlandstalig onderwijs daarentegen telde 1.182 kleuters en
2.080 scholieren. In 1992 telde de Franstalige scholen nog 948 kleuters en
1.403 scholieren tegenover 1.087 kleuters en 1.801 scholieren in de Neder-
landstalige scholen. Kinderen van buitenlanders worden opmerkelijk eer-
der naar de Nederlandstalige school gestuurd.18

We kunnen besluiten dat de problemen in verband met het onderwijs
in de zes faciliteitengemeenten niet zozeer toegespitst zijn op loutere taal-
kwesties. Veel couranter zijn de problemen met de Franstalige kinderen
in de Nederlandstalige scholen, wat een kwaliteitsvermindering tot
gevolg kan hebben.19 Ook het aspect van de pedagogische inspectie door
de Franse Gemeenschap blijft een discussiepunt.

15. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 7, 5 februari 1996, p. 328,
vraag nr. 66 van E. Van Vaerenbergh.

16. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 13, 18 april 1997, p. 1295,
vraag nr. 149 van L. van Nieuwenhuysen.

17. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 3, 31 oktober 1996, p. 173,
vraag nr. 43 van S. Platteau.

18. Franstalig onderwijs in Vlaanderen groeit. In: De Standaard, 27 oktober 1999.
19. Voor een vergelijking met de Brusselse situatie, zie: Piet Van De Craen, Meertalig

(speerpunt)onderwijs te Brussel. Een scenario. In: Els Witte & Ann Mares (red.), Brus-
selse Thema’s 7. 19 keer Brussel. Brussel, VUBPRESS, 2001, pp. 423-431.
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Cultuur

4.1. Bibliotheken
Het hoge percentage Franstalige lectuur in de plaatselijke bibliotheken
van de zes faciliteitengemeenten was een ander probleem waar regelma-
tig de aandacht op gevestigd werd. Volgens het decreet op het Nederlands-
talig Openbaar Bibliotheekwerk uit 1978 was een bibliotheek verplicht
om minstens 75% Nederlandstalige boeken aan te bieden, tegenover 25%
anderstalige werken. Deze verhouding werd in de Rand niet altijd geres-
pecteerd. Bevoegd Minister Luc Martens (CVP) verklaarde in oktober 1995
dat de bibliotheekinspectie er nauwgezet op toezag dat deze verhouding
klopte. Bij twijfel moesten de collectiegegevens van de bibliotheek in
kwestie gecontroleerd worden. De plaatselijke bibliotheken van Wemmel
en Wezembeek-Oppem waren op dat vlak in overtreding.1 De minister liet
hierop de inrichtende macht van de beide bibliotheken aanschrijven met
het verzoek de collecties aan de wettelijke voorschriften aan te passen.2

Concreet telden in het midden van de jaren negentig de gemeenten Sint-
Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem één onder het biblio-
theekdecreet erkende plaatselijke bibliotheek.3 In Drogenbos, Kraainem
en Linkebeek was er geen erkende bibliotheek.4 Gesteld werd dat alle
Vlaamse gemeenten tegen 1 januari 1997 over een erkende decreetbiblio-
theek moesten beschikken. In Wemmel deed men aan het eind van de jaren
negentig wel een inspanning om de 68% Nederlandstalige werken op te
trekken tot 75%; in Wezembeek-Oppem lag dat moeilijker omdat daar nau-
welijks 57% van de boeken Nederlandstalig was. Het Wezembeekse
gemeentebestuur liet trouwens weten dat het weinig zin had om dit per-

1. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 4, 13 oktober 1995, pp. 127-
128, vraag nr. 33 van L. van Nieuwenhuysen.

2. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 3, 27 november 1995, p. 151,
vraag nr. 21 van L. van Nieuwenhuysen.

3. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 5, 8 januari 1996, p. 235, vraag
nr. 65 van E. Van Vaerenbergh. 
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centage te wijzigen. Zeventig procent van de inwoners van de gemeente
was immers Franstalig en iedereen was tevreden met de huidige gang van
zaken in de bibliotheek.5 Hierop overwoog Vlaams minister Martens om de
erkenning van deze gemeentebibliotheek in te trekken. In Sint-Genesius-
Rode ten slotte deden en doen zich op dit vlak geen problemen voor.6

Toch kan men zich afvragen of de 75/25-verhouding nog relevant is als
steeds meer buitenlanders zich in de Rand gaan vestigen. Bovendien
bestaan de anderstalige boeken voornamelijk uit Franstalige lectuur,
waarbij Engels- of Duitstalige boeken zelden of nooit worden aangekocht.7
In Sint-Genesius-Rode vroeg Vlaams schepen Sobrie zelfs dat ofwel de
provincie ofwel de Vlaamse Gemeenschap het beheer van de gemeente-
lijke bibliotheek zou overnemen. Volgens Sobrie werkte het gemeentebe-
stuur de modernisering en verdere uitbouw van de bibliotheek tegen. Dit
zou een soort van revanche zijn omdat de provinciegouverneur reeds twee-
maal de gemeentelijke subsidies van ruim 12000 euro aan de Franstalige
Rodense bibliotheek Charles Bertin geschorst had.8 Eerder al had het
Rodense gemeentebestuur beslist om het aantal Franstalige leden in het
bestuursorgaan van de gemeentelijke bibliotheek van vijf naar acht op te
trekken, waardoor het aantal Vlamingen terugviel op vijf. Deze beslissing
was gerechtvaardigd, omdat conform de politieke samenstelling van de
gemeenteraad, de samenstelling van de bibliotheekraad gewijzigd kon
worden. Toch kon deze beslissing op tegenstand rekenen omdat dit de Vla-
mingen opnieuw in een minderheidspositie plaatste.9

4. Dit wil niet zeggen dat er geen bibliotheek in die gemeenten was. In Drogenbos bijvoor-
beeld vermeldde de burgemeester het bestaan van een gemeentebibliotheek, die echter
niet in orde was met alle voorschriften en bijgevolg ook niet officieel erkend werd. In:
Interview van J. Koppen met J. Calmeyn, 8 mei 2000. De verhouding in deze bibliotheek
zou fiftyfifty zijn. De bibliotheek van Linkebeek zou volgens cijfers over maar liefst 82%
Franstalige en 18% Nederlandstalige boeken beschikken. In: Vlaams Parlement – Bulle-
tin van Vragen en Antwoorden, nr. 16, 24 juni 1996, p. 907, vraag nr. 215 van E. Van Vae-
renbergh. De aankoop van boeken door de drie niet-officieel erkende bibliotheken wordt
gesubsidieerd door de provincie, in de veronderstelling dat deze toelage uitsluitend
dient om Nederlandstalige boeken aan te kopen. In: Provincie Vlaams-Brabant – Bulle-
tin van Vragen en Antwoorden, nr. 1, 20 maart 1998, pp. 8-9, vraag nr. 98/012 van J. Lae-
remans. Alleen de bibliotheek van Kraainem gebruikt deze subsidies optimaal, terwijl
dit in Drogenbos en Linkebeek slechts gedeeltelijk gebeurt. Kraainem heeft daarnaast
ook een Nederlandstalige privé-bibliotheek, maar die heeft nooit pogingen ondernomen
om door de Vlaamse Gemeenschap erkend te worden. 

5. Zie ook: La majorité teste sa solidarité. Wezembeek bouquine sur la bibliothèque. In: Le
Soir, 15 mei 1996.

6. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 13, 18 april 1997, pp. 1266-
1267, vraag nr. 147 van L. van Nieuwenhuysen.

7. Randkrant, jg. 1, nr. 7, september 1997, p. 12.
8. Randkrant, jg. 3, nr. 2, februari 1999, p. 6.
9. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 1, 30 oktober 1995, pp. 56-57,

vraag nr. 47 van L. van Nieuwenhuysen.
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De totstandbrenging van de 75/25-verhouding veroorzaakte ook prakti-
sche problemen. De kleine plaatselijke bibliotheken, al dan niet erkend,
bezaten vaak te weinig plaats om nieuwe Nederlandstalige boeken onder
te brengen. Dit was het geval in Drogenbos, Wezembeek-Oppem en Lin-
kebeek. De (parochiale) bibliotheek van Kraainem bleek er nog het
slechtst aan toe te zijn, in die mate dat ze zelfs niet door het gemeentebe-
stuur erkend werd, laat staan door de Vlaamse Gemeenschap.10

4.2. Cultuurbeleid
De zes faciliteitengemeenten hebben sedert enige tijd elk een gemeen-
schapscentrum. Er was duidelijk vraag naar deze Vlaamse culturele cen-
tra, temeer omdat de gemeentebesturen niet altijd prioriteit gaven aan
een cultureel beleid. In Kraainem organiseerde het gemeentebestuur in
1994 een colloquium over vervoer, veiligheid en mobiliteit. Dit colloquium
verliep in het Frans, kennelijk zonder simultaanvertaling. Het gemeente-
bestuur maakte voor dit (Franstalig) sociaal-cultureel evenement echter
gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, die eigenlijk onder toezicht
van de Vlaamse Gemeenschap stond.11 In Sint-Genesius-Rode liepen in de
jaren negentig de prijzen van het gemeentelijk cultureel centrum zo hoog
op, dat kleine (Vlaamse) verenigingen haast genoodzaakt waren uit finan-
ciële overwegingen uit te wijken. Het Davidsfonds beklaagde er zich zelfs
over dat het Rodense gemeentebestuur ‘met gulle hand’ subsidies uit-
deelde aan het Franstalig verenigingsleven en dat het gemeentelijk cultu-
reel centrum op zijn minst een tweetalige instelling geworden was.12 De
opmerking van de Rodense afdeling van het Davidsfonds was niet hele-
maal terecht. Ook het Davidsfonds kreeg ongeveer evenveel subsidies als
een vergelijkbare Franstalige vereniging. Wel konden er meer Franstalige
dan Vlaamse verenigingen op gemeentelijke subsidies rekenen.13

Vanaf het begin van de jaren negentig ging de Vlaamse Gemeenschap
dan ook over tot de bouw van eigen gemeenschapscentra.14 In het geval
van het Wezembeekse cultureel centrum De Kam had de Vlaamse
Gemeenschap de volgende doelstellingen: ‘Het cultureel centrum De Kam
heeft als opdracht het plaatselijke Nederlandstalige culturele leven te

10. Randkrant, jg. 1, nr. 5, juli 1997, p. 6.
11. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 16, 27 juni 1994, p. 895, vraag

nr. 273 van L. van Nieuwenhuysen. 
12. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 9, 7 maart 1994, p. 461, vraag

nr. 139 van L. van Nieuwenhuysen.
13. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 7, 5 februari 1996, p. 347,

vraag nr. 45 van L. van Nieuwenhuysen. 
14. De Moelie, De Zandloper, De Lijsterbes en De Bosuil waren wel al vóór 1990 actief.
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bevorderen door het ter beschikking stellen van culturele infrastructuur
voor de sociaal-culturele en cultuurverspreidende initiatieven in de
gemeente Wezembeek-Oppem.’15 Dezelfde omschrijving geldt ook voor de
vier andere centra: De Moelie in Linkebeek, De Zandloper in Wemmel, De
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode en De Lijsterbes in Kraainem.
Daarnaast is er de vergelijkbare Bosuil in Jezus-Eik. De zes gemeen-
schapscentra staan onder het beheer van vzw De Rand, die op 17 decem-
ber 1996 per decreet werd opgericht. Het hoofddoel van de vzw was de
ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand
rond Brussel. De Vlaamse regering stelde een aantal personen aan om de
vzw te stichten, waaronder: André De Moor uit Alsemberg, voorzitter van
onder meer vzw De Vlaamse Opera; oud-KUB-rector en nationaal voorzit-
ter van het Davidsfonds Fernand Van Hemelryck uit Sint-Genesius-Rode;
Rodens OCMW-lid en echtgenote van Herman Van Rompuy Geertrui Win-
dels; en afdelingshoofd Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Herman Algoet uit Dilbeek.16 Vzw De Rand heeft een aan-
tal welomschreven taken: ze bestendigt en verbetert de activiteiten van de
voormalige culturele centra (nu gemeenschapscentra), ze bouwt een
ruime maatschappelijke dienstverlening uit waarbij onder andere de
betwiste WIS-palen in de inkomhal van een aantal centra geplaatst wer-
den, ze behartigt de Vlaamse belangen in de regio door middel van werk-
groepen, en ze stimuleert de participatie en integratie van anderstaligen
en Vlaamse inwijkelingen.17

Een andere cultureel-sociaal gericht initiatief van de Vlaamse overheid
is onder meer het informatieblad Randkrant, dat vanaf maart 1997 maan-
delijks gratis verdeeld werd. Dit tijdschrift was het gevolg van een aanbe-
veling in het rapport De Vlaamse rand rond Brussel; bouwstenen voor een
strategisch plan van 1995, dat voorstelde om voor de bewoners van de
Rand een informatief magazine te maken. Randkrant verscheen in een
oplage van 134.000 exemplaren en werd huis aan huis verdeeld in de
fusie- en deelgemeenten uit de Rand.18 De financiering gebeurde groten-
deels door de Vlaamse overheid; de provincie vulde de rest aan. De uitgave
werd verzorgd door de pluralistische en partijpolitiek onafhankelijke vzw
Informatie Vlaamse Rand. De taak van de Randkrant bestaat erin het
‘Vlaams karakter van het verspreidingsgebied te helpen ondersteunen’.
Bovendien hebben heel wat randgemeenten te maken met een toene-
mende verfransingsdruk, onder andere als gevolg van de internationalise-

15. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 15, 10 juni 1991, p. 754, vraag
nr. 100 van W. Kuijpers.

16. Vlaams Parlement – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 2, 16 oktober 1997, pp. 343-
346, vraag nr. 252 van C. Verwimp-Sillis.

17. Vzw De Rand, Activiteitenplan 1998, pp. 3-7.
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ring in en rond Brussel. De toename van niet-Nederlandstaligen kon
daarbij voor een aantal problemen zorgen. Daarom moest men pleiten
voor wederzijds respect.19

Intussen bestond reeds het driemaandelijks tijdschrift De Zes, dat door
het Komitée der randgemeenten verspreid werd. De Zes engageerde zich
meermaals om het Vlaamse karakter van de Rand te onderstrepen. In
1994 verspreidde het zelfs een speciaal pamflet in de negen talen van de
Europese Unie, waarin de Europeanen opgeroepen werden om Neder-
lands te leren. Zo konden ze volgens De Zes hun burgerzin tonen. De
Vlaamse regering noemde dit initiatief ‘sympathiek’ en ondersteunde het.
Van financiële of materiële steun was echter geen sprake.20

Vanaf 1997 werd er een nieuwe instantie opgericht die, net als de VCT
en de adjunct van de gouverneur, klachten behandelde. Het ging om het
Taalloket van Wemmel, dat in 1996 decretaal werd opgericht en in de
schoot van vzw De Rand opereert. De klachten die men bij dit Taalloket
neerlegt verschillen niet veel van de klachten die door de eerder vermelde
instanties behandeld worden. Het Taalloket is echter op de eerste plaats
een dienst van vzw De Rand bedoeld om de inwoners wegwijs te maken in
de taalwetgeving. Het is niet omdat het Taalloket ook klachten behandelt
dat deze dienst dezelfde functie heeft als de VCT of de adjunct van de gou-
verneur. Het Taalloket spant zich ook in om bedrijven aan te schrijven die
in de omgang met hun klanten voorrang geven aan het Frans.21 Dit gaat

18. Het blad wordt verspreid in Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen,
Meise, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem en de zes facilitei-
tengemeenten. Om de Rand niet artificieel groter te maken wordt De Randkrant niet
verspreid in de meer landelijke deelgemeenten Oudenaken, Sint-Laureins, Sint-Mar-
tens-Bodegem, Sint-Ulriks-Kapelle, Asse Bekkerzeel, Mollem, Peutie, Humbeek, Bei-
gem, Wolvertem en Nossegem. Een van de doelstellingen van De Randkrant is het
bevorderen van de samenlevingsopbouw. De korte vertalingen van bepaalde artikelen in
het Frans, Engels of Duits past in deze doelstelling. Vanaf januari 2002 wordt het blad
uitgegeven door de vzw De Rand en niet langer door vzw Informatie Vlaamse Rand. 

19. Randkrant, jg. 1, nr. 1, maart 1997, pp. 1-2. Zie ook: Vlaams Parlement – Bulletin van
Vragen en Antwoorden, nr. 18, 20 september 1996, pp. 1075-1076, vraag nr. 130 van
M. Dillen.

20. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 17, 12 juli 1994, p. 937, vraag
nr. 94 van L. van Nieuwenhuysen.

21. De Grondwet laat uitsluitend toe dat het taalgebruik voor een beperkt aantal domeinen
geregeld wordt. Concreet zijn deze domeinen de bestuurszaken, het onderwijs in de door
de overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instellingen en de sociale betrekkin-
gen tussen de werkgevers en hun personeel, evenals de door de wet en de verordeningen
voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Publiciteit voor bedrijven
valt daar dus niet onder. Het is zelfs ongrondwettelijk te verplichten dat de reclame in
de faciliteitengemeenten in het Nederlands opgesteld is. In: Vlaams Parlement – Bulle-
tin van Vragen en Antwoorden, nr. 16, 24 juni 1996, pp. 858-859, vraag nr. 124 van
E. Van Vaerenbergh.
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dan meestal om tweetalige of eentalig Franse reclamefolders en publici-
teitsaffiches en om tweetalige kastickets.

Ten slotte kunnen we nog wijzen op de jeugdwerkbeleidsplannen van
de verschillende gemeentebesturen, of liever op de weigering van de
gemeentebesturen om deze plannen in te dienen. Volgens Vlaams volks-
vertegenwoordigster Nelly Maes (VU) was deze weigering in 1995 toe te
schrijven aan het feit dat Franstalige jeugdorganisaties van deze plannen
geen gebruik konden maken. Uiteindelijk diende in 1995 alleen Kraainem
een jeugdwerkbeleidsplan in voor subsidiëring. Dit plan voldeed echter
niet aan de vooropgestelde eisen en werd door de Vlaamse overheid afge-
wezen. De jeugdwerkbeleidsplannen, die ontstaan waren op initiatief van
de lokale jeugdverenigingen van de zes faciliteitengemeenten en die geza-
menlijk waren ingediend, werden wel aanvaard.22 Het initiatief kwam dus
niet van de gemeentebesturen, terwijl dat toch eigenlijk de bedoeling was.
Het ontbreken van een jeugdbeleid in de verschillende gemeenten is een
ander punt van kritiek dat regelmatig in de belangstelling komt. De
Randkrant bijvoorbeeld heeft het wel eens over het verwaarloosbare jon-
gerenbeleid en het ontbreken van fuifzalen. Vooral de gemeente Sint-
Genesius-Rode moet het hierbij ontgelden.23 Ook in Wezembeek-Oppem
deden zich dezelfde problemen voor. Maar de aanwezigheid van de
Vlaamse gemeenschapscentra bood ook nieuwe perspectieven voor jonger-
eninitiatieven. Dat is het geval in Linkebeek, waar na de opening van De
Moelie, allerhande jeugdactiviteiten georganiseerd worden. Toch is deze
maatregel weinig overtuigend als de jeugdverenigingen zelf – in plaats
van het gemeentebestuur – een jeugdwerkbeleidsplan moeten opstellen
en indienen. De Franstalige meerderheid weigerde immers Vlaamse
jeugdverenigingen te steunen.24 Kortom, ook op het socio-culturele vlak is
de communautaire ondertoon nooit ver weg.

4.3. Media
De rol van de media mogen we in dit overzicht niet vergeten. De schrij-
vende pers en audiovisuele media werpen zich in de faciliteitenproblema-
tiek regelmatig op als quasi-officiële spreekbuizen van bepaalde groepen.
We hebben het eerder al gehad over het tijdschrift Carrefour. Andere regi-
onale media brengen eveneens over bepaalde taalgebonden gebeurtenis-
sen verslag uit. Ook Télé-Bruxelles beperkt haar berichtgeving vaak niet

22. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 3, 27 november 1995, p. 158,
vraag nr. 36 van N. Maes.

23. Randkrant, jg. 3, nr. 5, mei 1999, pp. 16-17.
24. Randkrant, jg. 3, nr. 7, augustus 1999, pp. 16-17.
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alleen tot Franstalig Brussel, maar ook de Rand komt aan bod.25 Hierbij
worden dan echte of vermeende overtredingen van de taalwetten door de
Vlamingen aangeklaagd. In de zondagavondeditie van het journaal van
Télé-Bruxelles van 5 november 2000, besteedde men bijvoorbeeld een hele
reportage aan het feit dat een Vlaamse pastoor in Wezembeek-Oppem de
Franstalige vroegmis had afgeschaft. Het officiële argument hiervoor was
het tekort aan priesters. Maar hierover werd in de reportage van Télé-
Bruxelles niets gezegd; door een aaneenschakeling van reacties van onte-
vreden (Franstalige) gelovigen moest de kijker de indruk krijgen dat deze
pastoor er bewust een politieke en communautaire kwestie van maakte.26

De dagbladpers bracht de berichtgeving over de Rand vaak zodanig in
beeld dat de indruk ontstond dat men hiermee bewust kleine communau-
taire brandjes probeerden te stoken. Zo weigerende bijvoorbeeld een aan-
tal Franstalige kranten, zoals Le Soir, La Libre Belgique en La Dernière
Heure, vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 een
meertalige advertentie van de Vlaamse Gemeenschap te publiceren. Deze
advertentie, die Europese immigranten moest stimuleren voor de verkie-
zingen, werd reeds in een aantal anderstalige tijdschriften en kranten
gepubliceerd. De eerdergenoemde Franstalige dagbladen zagen echter om
inhoudelijke redenen af van publicatie. De tekst van de advertentie zou
namelijk niet overeenstemmen met het dagelijkse beleid van de Vlaamse
regering. In deze tekst stond onder meer het volgende: ‘Samen kiezen voor
de toekomst. De Vlamingen en hun buren. Elk met zijn eigen taal en cul-
tuur. (…) De Vlamingen willen een sterk, maar open Vlaanderen. Met een
beetje goede wil maken we van onze gemeente een thuis voor iedereen. Zo
blijft het aangenaam om te wonen in de Vlaamse rand rond Brussel.’27 Dit
voorbeeld toont nogmaals aan dat veel overheidsinitiatieven zowel door de
Franstalige als door de Nederlandstalige pers op een communautaire
wijze geïnterpreteerd kunnen worden.

In andere media werd eveneens regelmatig de communautaire kaart
getrokken. Zo ook in het tijdschrift Carrefour28, dat met financiële steun
van de Franse Gemeenschap werd uitgegeven.29 De Vlaamse regering
stapte in 1998 naar het Arbitragehof om de subsidies van de Franse
Gemeenschap voor Carrefour te laten schrappen. De Franse Gemeen-

25. Télé-Bruxelles is niet op de kabel in de randgemeenten. De zender heeft echter wel een
sterk signaal, dat via de antenne tot ver buiten Brussel ontvangen kan worden. 

26. Dat beeld werd eveneens verstrekt door het verslag in De Morgen van maandag
6 november 2000: God is Vlaams in Wezembeek-Oppem. Zie ook het artikel in Uitge-
kamd, Gemeenschapskrant van De Kam, Wezembeek-Oppem, jg. 1, nr. 5, december
2000, pp. 2-3.

27. Sjoenke. Gemeenschapskrant van de sociaal-culturele raad Linkebeek. jg. 40, nr. 234,
november 2000, p. 22.

28. Zie ook: http://www.carrefour.be. 
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schapsregering argumenteerde dat Carrefour op de eerste plaats een
socio-cultureel magazine was, dat echter aan Vlaamse zijde als politiek
geïnterpreteerd werd.30

De Franstalige televisie speelde trouwens meer dan eens een rol in de
lokale politiek van de zes faciliteitengemeenten. Doordat deze gemeenten
afhankelijk waren van teledistributie Iverlek was het Vlaamse kabelaan-
bod in de Franstalige huiskamers in de Rand te bekijken was. In 1994
startte de gemeente Linkebeek zelfs een petitie om dit tegen te werken.
Omdat Franstalige (commerciële) zenders ontbraken op de Linkebeekse
kabel sprak burgemeester Van Eyken zelfs van censuur. Het was voor
hem onaanvaardbaar dat burgers van een democratisch land hun televi-
siezenders niet konden kiezen.31 Deze kwestie werd nog prangender in het
licht van het recente akkoord van de nationale zender RTBF met de regio-
nale zenders van de Franse Gemeenschap. De RTBF had immers ook een
akkoord gesloten met Télé-Bruxelles. Hierdoor kon de RTBF gedurende
een halfuur per week een programma van Télé-Bruxelles uitzenden, net
zoals de BRTN dat kon met een programma van TV-Brussel.32 Het sprak
voor zich dat het overnemen van het weekjournaal van Télé-Bruxelles –
dat redactioneel volledig onafhankelijk bleef van de RTBF – en de uitzen-
ding ervan in de Rand niet onmiddellijk op Vlaams handgeklap ontvangen
werd. Maar ook de Vlaamse regionale zender Ring-TV probeerde de zes
faciliteitengemeenten in haar berichtgeving te betrekken. In een inter-
view met de Randkrant verklaarde hoofdredacteur De Weerdt dat het niet
altijd even gemakkelijk is de problematiek zo objectief mogelijk te behan-
delen. In veel gevallen weigeren de (Franstalige) burgemeesters om Ring-
TV te woord te staan.33 In oktober 1996 kondigde Le Soir trouwens aan dat
Télé-Bruxelles binnen afzienbare tijd ook in de randgemeenten op de
kabel kwam.34 Dit blijft echter wettelijk onmogelijk: om het evenwicht
tussen gewesten en gemeenschappen niet te schaden, kunnen de regio-
nale televisiemaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
uitzenden in een ander gewest.

29. Hiertegen diende de Vlaamse Raad een klacht in bij het Arbitragehof, met het verzoek
een decreet van de Franse Gemeenschap, houdende de algemene uitgavenbegroting van
1995, gedeeltelijk te vernietigen. Het was onaanvaardbaar dat de Franse Gemeenschap
Franstalige activiteiten in de Rand, zoals de publicatie en verspreiding van Carrefour,
financieel ondersteunde. In: Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 4,
11 december 1995, vraag nr. 13 van J. Gabriëls.

30. Nouveau recours contre Carrefour, en voie dédoublement. In: Le Soir, 1 juli 1998.
31. Les télédistributeurs pointés du doigt. L’écran met à cran la périphérie francophone. In:

Le Soir, 31 maart 1994.
32. Première convention entre la RTBF et une télévision communautaire. In: Le Soir,

19 april 1994.
33. Randkrant, jg. 4, nr. 5, mei 2000, p. 15.
34. Télé-Bruxelles sort du carcan des 19 communes. In: Le Soir, 12 oktober 1996.
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Toch verspreidde sinds het begin van de jaren negentig de kabelmaat-
schappij Iverlek Télé-Bruxelles in de gemeenten Wezembeek-Oppem en
Kraainem, zonder dat daarvoor de Vlaamse Executieve de toestemming
had gegeven.35 Het was ook al eens voorgekomen dat bijvoorbeeld een
Franstalige inwoner van Wezembeek-Oppem een klacht bij de VCT
indiende omdat hij de tv-zender La Cinq niet op de kabel kon ontvangen.
Uiteraard was de VCT niet bevoegd om hierover een uitspraak te doen.36

Soms traden ook lokale politici in dit soort kwesties op de voorgrond. Dit
gebeurde onder meer bij de oprichting van het nieuwe Waalse commer-
ciële tv-station Club RTL in 1995. Deze zender werd niet in het kabelaan-
bod van de Rand opgenomen. De kabelmaatschappij Coditel wou Club RTL
wel in Wemmel en Drogenbos aanbieden; in afwachting daarvan kon de
nieuwe Vlaamse commerciële zender VT4 een vrijgekomen frequentie
invullen. Deze zenders waren wel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te ontvangen.37 Enkele jaren later was het dezelfde maatschappij die in
Wemmel de Franstalige en Engelstalige muziekzenders MCM en MTV op de
kabel plaatste, en niet de Nederlandstalige variant TMF. Het Vlaamse
zakenstation Kanaal Z, en de evenementenzender Event-TV konden pas in
Wemmel ontvangen worden na een klacht. Officieel zijn er volgens Coditel
te weinig frequenties om al die zenders in het kabelaanbod op te nemen.
Niet iedereen kan zich echter in deze argumentatie vinden.38

35. Vlaamse Raad – Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 2, 23 maart 1992, p. 72, vraag
nr. 14 van L. van Nieuwenhuysen.

36. Verslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over het jaar 1991 (beknopte tekst),
p. 11 (advies 22.198, 28 maart 1991).

37. Après Kanaal 2 et VT4, Club RTL débarque aujourd’hui sur le câble en Wallonie et à
Bruxelles. In: Le Soir, 15 februari 1995.

38. Zandloper. Gemeenschapskrant van de Zandloper, Wemmel. jg. 1, nr. 4, november 2000,
p. 3.
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– 5 –

De omzendbrief-Peeters als climax 
van een communautair conflict

5.1. Inleiding
Rond de zogenaamde omzendbrief-Peeters ontstond aan het eind van de
jaren negentig een van de scherpste communautaire conflicten van de
afgelopen decennia. Leo Peeters, socialistisch burgemeester van Kapelle-
op-den-Bos, zetelde in de Vlaamse regering Van den Brande IV als
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en
Huisvesting. Gemakshalve wordt er over de omzendbrief gesproken; hier-
bij ziet men echter vaak over het hoofd dat er naast de omzendbrief-Pee-
ters nog twee andere, vergelijkbare omzendbrieven bestonden. In chrono-
logische volgorde waren er de omzendbrief van Minister-president Van
den Brande aan de Vlaamse administratieve diensten, vervolgens de
omzendbrief van Vlaams minister Peeters aan de gemeentelijke diensten
en ten slotte de omzendbrief van Vlaams minister Martens aan de OCMW’s
van de faciliteitengemeenten. De politiek, de publieke opinie en de media
spitsten hun aandacht vaak echter uitsluitend toe op de omzendbrief
BA-97/22, die door Leo Peeters was uitgevaardigd.

Waar ging het nu concreet om? Met deze omzendbrief van 16 december
1997 herinnerde minister Peeters de gemeentebesturen van de facilitei-
tengemeenten eraan de taalwetgeving correct toe te passen. Dit bete-
kende volgens Peeters onder meer dat Franstalige documenten telkens
opnieuw moesten worden aangevraagd. Deze bepaling ging echter in
tegen de gangbare praktijk. Als een particulier eenmaal een Franstalig
document had aangevraagd, bleef hij de volgende keren dit document in
het Frans ontvangen. Doordat Peeters zich tegen deze gang van zaken
verzette, werd hij binnen de kortste keren door tal van Franstalige politici
en opiniemakers aan de schandpaal genageld. Zowel binnen de Fransta-
lige politieke partijen, als binnen de media, als bij de besturen van de
bewuste gemeenten werd de minister persona non grata. De protesten, die
echter niet uitsluitend uit Franstalige hoek kwamen, maakten op Peeters
maar weinig indruk: ‘Ik heb geen schrik van diegenen die beweren dat
men de omzendbrief naast zich neer moet leggen,’ zei hij op een gegeven
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moment in het Vlaams Parlement, ‘en de burgerlijke ongehoorzaamheid
tot burgerplicht verheffen’.1

De discussies over het al dan niet wettelijke karakter van de omzend-
brief namen inderdaad soms overdreven vormen aan. Agalev-Kamerlid
Lode Vanoost merkte hierover op dat ‘dit land voor enorme sociaal-econo-
mische en ecologische problemen staat die veel belangrijker zijn dan de
taal waarin een stortingsformulier voor tv-taksen is opgesteld’.2 Toch laai-
den de gemoederen hoog op. Maar mogen we daarom spreken van een
storm in een glas water? Of ging Peeters met zijn omzendbrief inderdaad
te ver en provoceerde hij – dixit Karel De Gucht – nodeloos de Franstali-
gen? Bovendien werd de omzendbrief al te vaak als een losstaand feit
beschouwd. De onmiddellijke voorgeschiedenis ervan werd verwaarloosd,
en de gelijksoortige omzendbrieven-Van den Brande en -Martens leken in
de debatten over Peeters haast vergeten.

In dit hoofdstuk schetsen we de precieze context waarin de omzendbrief
(of -brieven) tot stand zijn gekomen. Enerzijds moeten we verduidelijken
wat er precies in de omzendbrieven staat, wat de juridische grondslag van
een omzendbrief is en waarom deze documenten pas aan het eind van de
jaren negentig opgesteld werden, meer dan dertig jaar na de invoering van
het faciliteitenstelsel. Anderzijds analyseren we de reacties op het beleid
van de Vlaamse regering. Het gaat hierbij om reacties in de parlementaire
instellingen, in de gemeenten zelf en in de media. Verder bekijken we de
gebeurtenissen die in het kielzog van de affaire-Peeters plaatsgrepen,
zoals het rapport van de Zwitser Columberg. Ten slotte wordt het beleid
van Peeters vergeleken met dat van zijn opvolger op Binnenlandse Aan-
gelegenheden Sauwens.

In deze drie onderdelen moet er rekening gehouden worden met het feit
dat er over deze gebeurtenis nog geen wetenschappelijk onderzoek ver-
richt is.3 In dit hoofdstuk zullen we dan ook de verschillende standpunten
tegenover elkaar plaatsen en met elkaar vergelijken.

1. Woorden van Leo Peeters. In: Vlaams Parlement. Handelingen. Zitting 1997-1998,
nr. 27, 11 februari 1998, p. 3.

2. Parlementaire Handelingen. Kamer. Zitting 1997-1998, nr. 1579, 6 november 1997.
3. Een uitzondering is de VUB-eindverhandeling van Leen Depre, De omzendbrief Peeters:

kortsluiting in de communautaire conflicthaard? Een inhoudsanalytisch onderzoek van
de berichtgeving in Le Soir en De Standaard. (LW, Communicatiewetenschappen, 1999.)
Deze verhandeling heeft echter minder aandacht voor de politieke context. Zie verder:
Leen Depre, Tien jaar persberichtgeving over de faciliteitenproblematiek in de Brus-
selse Rand. Een inhoudanalytisch onderzoek. In: Els Witte & Ann Mares (red.), Brus-
selse Thema’s 7, pp. 281-335.
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5.2. Context

5.2.1. De omzendbrieven-Peeters en -Martens: toelichting

In het najaar van 1997 stelde Vlaams minister van Binnenlandse Aange-
legenheden Leo Peeters (SP) een omzendbrief op over het taalgebruik in de
gemeentebesturen van het Nederlands taalgebied.4 Deze werd gericht aan
de provinciegouverneurs, die op hun beurt de betrokken colleges van bur-
gemeester en schepenen op de hoogte stelden. De omzendbrief was het
resultaat van de nota van 30 oktober 1997, waarmee minister Peeters de
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden verzocht een omzendbrief
voor te bereiden ‘waarin voor de lokale besturen richtlijnen verstrekt wor-
den voor een correcte toepassing van de wetgeving op het gebruik van
talen in bestuurszaken’.5

De omzendbrief herinnerde eraan dat grondwetsartikel 4 België in vier
taalgebieden indeelt. Concreet betekende dit dat in het Nederlands taal-
gebied het Nederlands onweerlegbaar voorrang kreeg. De faciliteitenge-
meenten behoorden geografisch eveneens tot dit Nederlands taalgebied,
waardoor ook in deze gemeenten die voorrangsregel gold. Alle handelin-
gen van de gemeentelijke overheden moesten daarom in het Nederlands
gebeuren. In een faciliteitengemeente mag de overheid wel ‘voor een
beperkt aantal precies omschreven verrichtingen van de algemene regel
(streektaal is bestuurstaal) afwijken ten voordele van de bestuurden die
de voorkeur geven aan het Frans, meestal slechts op hun uitdrukkelijk
verzoek’. De omzendbrief benadrukte vervolgens dat de faciliteiten een
uitzonderingsmaatregel vormen op de eentaligheid van een taalgebied, en
dat ze daardoor strikt geïnterpreteerd moeten worden. Bovendien waren
ze bedoeld als een ‘integratiebevorderende maatregel’, wat betekende dat
ze per definitie, voor de individuele betrokkenen, een ‘uitdovend karakter’
hebben. Deze principes werden verder uitgediept door te verwijzen naar
de bevindingen van het Centrum-Harmel.

De omzendbrief vestigde verder nogmaals de aandacht op het feit dat
vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen in het Nederlands moesten plaatsvinden. Tussenkomsten tij-
dens de vergadering in een andere taal behelsden het risico dat de geno-

4. Vlaamse regering. De Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden, stedelijk
beleid en huisvesting. Omzendbrief BA-97/22 van 16 december 1997 – Taalgebruik in de
gemeentebesturen van het Nederlands taalgebied. (Afdeling Vlaamse gemeenschap -
dienst personeel en algemene zaken.) Onder meer gepubliceerd in: Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant, jg. 4, nr. 4, 20 maart 1998, pp. 114-125.

5. Raad van State, Afdeling Administratie: arrest nr. 75.039 van 10 juli 1998 in de zaak
A.77.686/XII-975, p. 2.
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men beslissingen op die vergadering door de hogere overheden vernietigd
zouden kunnen worden. Het overlopen van de agenda, het notuleren, het
uitvaardigen van besluiten en de eedafleggingen waren bijgevolg even-
eens alleen in het Nederlands geldig. De controle op de naleving van de
taalwetgeving behoorde tot het gewoon administratief toezicht, wat onder
de bevoegdheden van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangele-
genheden viel. De gouverneurs waren bij machte in het kader van het
algemeen administratief toezicht beslissingen die strijdig waren met de
SWT te schorsen.

In de omzendbrief werd herhaald dat inwoners uit de rand- en taal-
grensgemeenten6 het recht hadden te vragen dat hun contacten met het
gemeentebestuur in het Frans verliepen. Dat was immers een van de
hoofdkenmerken van het faciliteitenstelsel. Peeters verklaarde dat ‘de
faciliteiten, die de SWT verleent, echter restrictief moeten worden toege-
past, hetgeen impliceert dat de particulier telkens uitdrukkelijk moet ver-
zoeken om het Frans te gebruiken. (…) In de praktijk betekent dit dat elke
plaatselijke dienst uit de faciliteitengemeenten in zijn betrekkingen met
inwoners uit faciliteitengemeenten het Nederlands gebruikt. Alleen als
een inwoner uit een rand- of taalgrensgemeente daar telkens uitdrukke-
lijk om verzoekt wordt het Frans gebruikt. In deze context is het van
belang nogmaals te wijzen op het uitzonderingskarakter van de facilitei-
ten. Dit wil derhalve zeggen dat faciliteiten niet automatisch, blijvend,
worden verleend. Ze moeten keer op keer worden aangevraagd. Het is dus
uitgesloten dat particulieren die eens het gebruik van het Frans hebben
gevraagd later automatisch opnieuw in het Frans worden aangeschreven’.

Peeters legitimeerde deze stelling door erop te wijzen dat taalkennis
geen statisch gegeven is. Na verloop van tijd kon een Franstalige immers
voldoende Nederlands kennen, waardoor een verdere toepassing van het
faciliteitenstelsel voor deze persoon eigenlijk overbodig werd. Dit bete-
kende dus dat aan iedere inwoner van de faciliteitengemeenten alle docu-
menten (zoals bijvoorbeeld aanslagbiljetten van de belastingen) voortaan
altijd in het Nederlands werden toegestuurd, waarna de particulier kon
beslissen of hij deze documenten in het Frans wenste.

De omzendbrief herhaalde dus de belangrijkste kenmerken van het
faciliteitenstelsel, zoals dat al drie decennia lang in voege was. Uit deze
opsomming volgde het verzoek van de Vlaamse minister om de aanvraag
voor Franstalige documenten telkens te hernieuwen. In de praktijk bete-
kende dit dat een particulier elk jaar een nieuwe aanvraag moest indie-
nen. Dit was een totaal nieuwe opvatting. Oorspronkelijk zou de omzend-

6. De omzendbrief gold trouwens niet alleen voor de zes randgemeenten rond Brussel,
maar voor alle faciliteitengemeenten die zich in het Nederlands taalgebied bevonden, en
dus ook voor Voeren en de andere gemeenten aan de taalgrens. 
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brief slechts duidelijk maken op welke manier de voogdijminister, die
toezicht hield op de activiteiten in de faciliteitengemeenten, zou optreden
bij overtredingen van de taalwetgeving. Hij verduidelijkte ook wat men
onder overtredingen moest verstaan. De omzendbrief behandelde immers
heel wat facetten, vooral wanneer hij bekeken werd vanuit het referentie-
kader overheid–burger.7 De passage waarin gesteld werd dat iedere par-
ticulier telkens opnieuw zijn Franstalige formulieren moest aanvragen,
sprong echter in het oog. Hierdoor werd de rest van de omzendbrief wat
op de achtergrond geschoven.

Als rechtstreeks gevolg van de omzendbrief-Peeters verstuurde
Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens (CVP) in
februari 1998 een eigen omzendbrief.8 Martens verwees naar de omzend-
brief-Peeters en deelde mee dat ‘voornoemde omzendbrief van overeen-
komstige toepassing is ten aanzien van de OCMW’s van het Nederlands
taalgebied’. Met andere woorden, Martens nam voor de OCMW’s dezelfde
bepalingen van Peeters over. Franstalige inwoners die terugvielen op de
diensten van het OCMW, moesten voortaan telkens opnieuw hun andersta-
lige documenten aanvragen. Vlaams minister Martens oordeelde dat een
soortgelijke omzendbrief voor de OCMW’s noodzakelijk was, omdat de
raden in de faciliteitengemeenten – net zoals de gemeenteraden en sche-
pencolleges – sinds de Pacificatiewet proportioneel waren samengesteld.
Als Martens zijn omzendbrief niet had opgesteld, zou dit de indruk hebben
gewekt dat de Vlaamse regering de OCMW-raden anders benaderde dan de
gemeentebesturen, terwijl beide hun plaats hadden in het geheel van het
faciliteitenstelsel.9 Oorspronkelijk zou het trouwens de bedoeling geweest
zijn dat de ministers Peeters en Martens een gezamenlijke omzendbrief
opstelden die ze allebei zouden ondertekenen. Maar hiervan moest wor-
den afgezien omdat de werking van de gemeente- en OCMW-raden toch
niet helemaal vergelijkbaar was.10

De omzendbrief-Martens kreeg echter beduidend minder reactie dan
de omzendbrief-Peeters. Vooral deze laatste veroorzaakte vanaf 1998 een
niet eerder geziene polarisering binnen de faciliteitengemeenten. De
omzendbrief-Martens werd door verschillende partijen veeleer beschouwd
als een soort ‘voetnoot’ bij de omzendbrief van Peeters.

7. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
8. Vlaamse regering. De Vlaamse minister van cultuur, welzijn en gezin. Omzendbrief WEL-

98/01 van 9 februari 1998 betreffende het taalgebruik in de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn van het Nederlands taalgebied. (Afdeling Vlaamse gemeenschap -
dienst personeel en algemene zaken.) Onder meer terug te vinden in: Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant, jg. 4, nr. 3, 20 maart 1998, p. 113.

9. Interview van J. Koppen met L. Martens, woensdag 31 mei 2000.
10. Woorden van Luc Martens in: Vlaams Parlement. Commissievergaderingen. 1998, nr. 47,

‘Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin’, 10 februari, C47-C-WEL7, p. 1.
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5.2.2. Een donderslag bij heldere hemel?

5.2.2.1. Incidenten

Vlaams minister Peeters lokte met zijn opvattingen onmiddellijk scherpe
reacties uit, vooral bij de gemeentebesturen van de zes randgemeenten.
Op dat vlak profileerden de andere faciliteitengemeenten in Vlaanderen
zich beduidend minder. Burgemeester Calmeyn van Drogenbos wees er
onder meer op dat de omzendbrief onlogisch was. Een inwoner die twintig
jaar lang zonder problemen zijn documenten in het Frans kreeg, zou dit
nu ieder jaar opnieuw moeten aanvragen. Bovendien verscheen de
omzendbrief volgens Calmeyn op een moment dat niemand hem ver-
wachtte.11 We kunnen ons echter afvragen of Vlaams minister Peeters
inderdaad een donderslag bij heldere hemel veroorzaakte. Volgens Pee-
ters en Martens was de brief het resultaat van een proces dat eigenlijk al
jaren aan de gang was. Ten eerste was er sprake van een reeks van inci-
denten12 in de verschillende faciliteitengemeenten, waarbij verwezen
werd naar een aantal ongrondwettelijke samenwerkingsakkoorden tus-
sen bepaalde randgemeenten en gemeenten van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Dit gaf de indruk dat deze gemeenten, zoals Linkebeek,
streefden naar de uitbreiding van dit Hoofdstedelijk Gewest. Een ander
voorbeeld was de weigering van Wezembeek-Oppem om een sociaal
woningbouwproject van het Vlaams Gewest te realiseren. Ten tweede sig-
naleerde men overtredingen van de taalwetgeving tijdens zittingen van de
gemeenteraden van de zes randgemeenten13; hier hebben we het reeds
over gehad.

Zowel voor Leo Peeters als voor Luc Martens vormden deze gebeurte-
nissen de rechtstreekse aanleiding om de omzendbrieven op te stellen. In
andere Vlaamse instanties vroeg men ook dat de Vlaamse regering zou
optreden. Een column in De Standaard van 6 november 1997 was hiervoor
exemplarisch. ‘Franstalige overheidsfiguren nemen vaak een heel andere
houding (dan de Vlaamse overheid) aan. Die leven de taalwetten gewoon
niet na. Ze leggen zich naast zich neer. De minister-president van de
Franse Gemeenschap Laurette Onkelinx bijvoorbeeld steunt openlijk ver-

11. Interview van J. Koppen met J. Calmeyn, donderdag 4 mei 2000.
12. ‘Ik denk dat er (in die gemeenten) van pacificatie weinig sprake was. Als ik de situatie

zie in Wezembeek-Oppem, of in Sint-Genesius-Rode (…) Daar was geen enkele pacifica-
tie. Je hebt daar eigenlijk permanent die discussie over taalgebruik en taalmisbruik. Ik
denk dat het logisch is dat een minister, die aangesteld is door de Vlaamse regering, het
maximale probeert te doen voor een correcte toepassing van de taalwetgeving. (…) Als je
dat niet doet, dan ben je niet waard dat je kan optreden namens de Vlaamse regering.’
Uit: Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.

13. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
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fransende initiatieven op Vlaams grondgebied. Met het bezoek dat ze vrij-
dag wil brengen aan een Franstalig bibliotheekje in Linkebeek, toont ze
zich een onverbeterlijke recidiviste.’14 Toen deze column gepubliceerd
werd was het echter al duidelijk dat de omzendbrief eraan kwam. De
omzendbrief-Van den Brande van 7 oktober 1997 over het taalgebruik in
de diensten van de Vlaamse regering had reeds het ‘niet-repetitieve
karakter van de faciliteiten’ aangehaald. Van den Brande ging op die
manier in tegen het automatisch verlenen van Franstalige documenten
aan niet-Nederlandstalige inwoners van de twaalf Vlaamse faciliteitenge-
meenten.15 Ook minister Peeters nam dit standpunt publiekelijk in toen
hij op een colloquium over Europees stemrecht in Overijse op 25 oktober
1997 het woord nam. Hij deelde daar mee dat Franstalige formulieren
voor onder meer kijk- en luistergeld en waterzuivering telkens expliciet
moesten worden aangevraagd. Hiermee wou Peeters af van de vanzelf-
sprekende bediening van de Franstaligen in hun eigen taal.16

5.2.2.2. Basis

Het beleid van de toenmalige Vlaamse regering vertoonde een duidelijk
Vlaamse profilering. Minister-president Luc Van den Brande (CVP)
speelde hierin zeker een versterkende factor. Als minister-president
behoorde het trouwens tot de taak van Van den Brande om de expliciete
woordvoerder van dit beleid te zijn.17 In de jaren die aan de omzendbrief
voorafgingen gaf de Vlaamse regering trouwens verschillende signalen
die wezen op een nieuw beleid voor de Rand.

In 1994 wees Vlaams volksvertegenwoordiger van Nieuwenhuysen
(Vlaams Blok) in een parlementaire vraag aan toenmalig Vlaams minister
van Binnenlandse Aangelegenheden Theo Kelchtermans (CVP) op een
brief die zijn voorganger Luc Van den Bossche (SP) op 21 oktober 1990 aan
het schepencollege van Wezembeek-Oppem richtte. Hierin schreef Van
den Bossche dat de inwoners van gemeenten met een speciale taalregeling

14. Guy Tegenbos, Genoeg geweest In: De Standaard, 6 november 1997. Onckelinx werd
trouwens op 7 november 1997 in Linkebeek ook opgewacht door tegenbetogers van het
Vlaams Blok en het Taalaktiekommitee. Zie: Communautaire kwelduivels tegen
Dehaene. In: De Standaard, 8 november 1997. In een late reactie noemde Onkelinx het
provocerend karakter van haar bezoek aan de Linkebeekse bibliotheek een waanzinnige
omschrijving, die aan extreem-rechts moest worden toegeschreven. Zie: We hebben voor
stoutmoedigheid gekozen. In: De Standaard, 31 juli 1999.

15. Mark Deweerdt, Overzicht van het Belgische politiek gebeuren in 1998. In: Res Publica,
volume XLI, 1999, nrs. 2-3, p. 208.

16. Persmededeling SP, 27 oktober 1997. Ook raad te plegen op: 
http://www.SP.be/%5F/nieuws/okt/271097%5F2.html. 

17. Interview van J. Koppen met L. Martens, woensdag 31 mei 2000.
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bij wijze van uitzondering in het Frans opgestelde documenten konden
aanvragen. Deze uitzondering zou echter niet automatisch mogen gebeu-
ren. De belanghebbende zou dus telkens opnieuw een aanvraag moeten
richten tot de dienst van uitgifte. Deze brief had echter in hoofdzaak
betrekking op de aanslagbiljetten voor de oppervlaktewaterbelasting.
Kelchtermans antwoordde verder dat de vaste rechtspraak van de VCT een
aanslagbiljet beschouwde als een betrekking van de overheid met een par-
ticulier. Het formulier mocht bijgevolg in het Frans aangevraagd worden
en werd ‘een dergelijke dienst derwijze georganiseerd dat zonder enige
moeite voldaan kon worden aan de bepalingen van de wet’.18 Anders
gezegd, noch Van den Bossche noch Kelchtermans was van mening dat
ieder Franstalig officieel document elk jaar opnieuw moest worden aange-
vraagd, maar dat dit uitsluitend gold voor bepaalde documenten.

De splitsing van de provincie Brabant op 1 januari 1995 bevorderde
eveneens een koerswijziging van de Vlaamse overheden, ook op provin-
ciaal vlak, ten aanzien van de zes faciliteitengemeenten. Dit was duidelijk
te merken bij de installatie van de nieuwe provincieraad. De verschillende
politieke fracties wezen hierbij op het grote belang van de oprichting van
de provincie. Daarbij lieten de VU- en Vlaams Blokfracties expliciet horen
dat deze oprichting een stap was in de richting van de afschaffing van de
faciliteiten, en van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde.19 Richard Peeters liet namens de VU-fractie zelfs expli-
ciet weten dat ‘taalfaciliteiten verleend moeten worden aan individuele
burgers op simpele vraag, maar dan telkens opnieuw tot hun aanpas-
singsproces is afgewerkt’.20

Intussen bood de Vlaamse regering-Van den Brande III (CVP-SP-VU)21

op 13 juni 1995 haar ontslag aan bij de nieuw samengestelde Vlaamse
Raad, die op 21 mei voor het eerst rechtstreeks verkozen was. Een nieuwe
regering-Van den Brande IV, weliswaar zonder de VU, kon worden
gevormd. Leo Peeters, die op 10 januari 1995 als Vlaams minister van
Tewerkstelling en Sociale Zaken Leona Detiège vervangen had, zetelde in

18. Bedoeld wordt hier de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
In: Vlaams Parlement; Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1994, nr. 17, 12 juni, p. 939,
vraag nr. 259 van L. van Nieuwenhysen.

19. Provincie Vlaams-Brabant. Provincieraad. Beknopte verslagen van de vergaderingen,
jaaroverzicht 1995. 2 januari 1995, pp. 4-7. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde werd na het Sint-Michielsakkoord gesplitst in het tweetalige Brussel en eentalig
Nederlandse Halle-Vilvoorde. Franstalige inwoners van dit laatste kiesarrondissement
waren dus verplicht om te stemmen voor het Vlaams Parlement, en niet voor de Waalse
Gewestraad of Franse Gemeenschapsraad. Brussel-Halle-Vilvoorde werd echter niet
gesplitst voor de Europese, Kamer- en Senaatsverkiezingen. 

20. Provincie Vlaams-Brabant. Provincieraad. Beknopte verslagen van de vergaderingen,
jaaroverzicht 1995, Bijlagen: Openingszitting Provincieraad Vlaams-Brabant op 2.1.95.
Toespraak namens de VU-fractie door Richard Peeters, p. 2.
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de nieuwe regering als Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Stedelijk Beleid en Huisvesting. Op 21 juni legde Minister-president
Van den Brande de regeringsverklaring af. Van den Brande liet niet na
erop te wijzen dat de ‘Vlaamse regering verder met positieve maatregelen
zal duidelijk maken dat de gemeenten met een bijzonder taalstatuut en de
gemeenten in Vlaams-Brabant met een anderstalige minderheid inte-
graal tot het Nederlandse taalgebied behoren. Het Vlaams Parlement en
de Vlaamse regering blijven het territorialiteitsprincipe als onaantast-
baar beschouwen en zullen hun bevoegdheden autonoom en onverkort uit-
oefenen op hun grondgebied. (…) De taalwetgeving zal strikt worden toe-
gepast, er van uitgaand dat de faciliteitenregeling als uitzondering op de
regel van de eentaligheid, beperkend moet worden geïnterpreteerd’.22

Een door Leo Peeters opgestelde beleidsbrief23 haalde in oktober 1995
over de Rand gelijksoortige standpunten aan. ‘In nauwe samenwerking
met de provincie Vlaams-Brabant zal ik prioritaire aandacht geven aan
een specifiek actieprogramma voor de gemeenten in de Rand met bijzon-
der taalstatuut of met een anderstalige meerderheid. Streefdoel van dit
beleid is uiteindelijk de optimale integratie van anderstaligen waarbij het
overlegmodel en permanente dialoog centraal staan. De voorbereiding
van dergelijk actieprogramma gebeurt reeds in een Permanente Admini-
stratieve Werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de onder-
scheiden Vlaamse departementen. Na kennisname van de bevindingen
van deze werkgroep zullen concrete beleidsmaatregelen geformuleerd
worden met het oog op de versterking van het Vlaams karakter van
genoemde gemeenten.’24

21. Luc Van den Brande (CVP) leidde sinds 21 januari 1992 de Vlaamse regering, die samen-
gesteld was uit een CVP-SP-coalitie. Door de laattijdige toetreding van de VU was men
nauwelijks twee weken later al aan Van den Brande II toe. Op 18 oktober 1992 liep de
vierjarige termijn af waarin de Vlaamse regering proportioneel moest worden samenge-
steld. De meerderheid in de Vlaamse Raad bleef echter ongewijzigd, zodat twee dagen
later Van den Brande III, met ongewijzigde samenstelling tegenover Van den Brande II,
van start kon gaan. In: Martine Goossens, Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement,
1970-1995. Brussel, Vlaams Parlement/Kapellen, Pelckmans, 1995, pp. 229-231.

22. Vlaamse Raad; Stukken. Stuk 10, buitengewone zitting 1995, nr. 1: Regeringsverklaring
van de Vlaamse regering, 21 juni 1995, pp. 12-13. 

23. Leo Peeters, Beleidsbrief: Vlaanderen-Europa 2002. Vlaanderen sturen - lokaal besturen.
Samen met alle lokale partners werken aan een beter Vlaanderen. Beleidsprioriteiten
1995-1999. Beleidsbrief neergelegd door de heer Leo Peeters, minister van de Vlaamse
regering, in de bevoegde commissie voor het Vlaams Parlement. Brussel, oktober 1995,
22p. De beleidsbrief is onder meer terug te vinden op: http://www.sp.be/encyclopedie/
bibliotheek/vlaams/leopeeters2.htm 

24. Beleidsnota Leo Peeters, p. 18.
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5.2.2.3. Wegwijzers voor een nieuw beleid in Vlaams-Brabant

De nota Wegwijzers voor een nieuw beleid in Vlaams-Brabant van 14 juni
1995 hoort hier eveneens bij.25 De nota moedigde eigen initiatieven in de
nieuwe provincie aan, waarbij de ‘versteviging van het Vlaams karakter
van de provincie’ centraal zou staan. Dit Vlaams-Brabants beleid zou ver-
der kaderen in een ruimer actieplan van de Vlaamse regering.26 Dit actie-
plan ging volgens De Standaard uit van een zekere ongerustheid ten aan-
zien van de toenemende winst van Franstalige kieslijsten in de Rand. De
verfransing – en internationalisatie – van dit gebied was grotendeels het
gevolg van de suburbanisatie van Brussel. Daardoor kwam de Vlaamse
identiteit van de Rand onder druk te staan. Bovendien nam de kostprijs
van de bouwgronden hierdoor toe. Om dit tegen te gaan moesten de Vla-
mingen – De Standaard wees erop dat zij in het actieplan autochtonen
genoemd werden – ‘volgens objectieve normen een voorkeurbeleid’ genie-
ten.27

De concrete aanpak van het beleid werd vanuit vier invalshoeken beke-
ken. Een eerste invalshoek betrof de politieke stellingnames, bijvoorbeeld
het pleiten voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde of voor de afschaffing van de faciliteiten. Op de tweede plaats
stonden de acties die het Vlaams Gewest zou ondernemen. Ten derde
waren er de initiatieven van de provinciale en lokale overheden die het
Vlaams Gewest zou subsidiëren. De vierde en laatste invalshoek had het
over soortgelijke initiatieven die de provinciale en lokale overheden zelf
zouden financieren. Bij het nemen van initiatieven namen de overheden
zich voor zo veel mogelijk informeel overleg te plegen met bevoorrechte
getuigen.28

De beleidsnota bevatte een aantal duidelijke en ondubbelzinnige
standpunten over de zes randgemeenten. De provinciale overheid moest
om te beginnen waken over de strikte toepassing van de taalwetgeving.
Men mocht in geen geval de indruk wekken dat de faciliteiten een offici-
euze tweetaligheid betekenden. Het territorialiteitsprincipe bleef een van
de belangrijkste steunpunten van deze opvatting. Dit hield eveneens in
dat het faciliteitenbeginsel niet al te ruim geïnterpreteerd mocht worden.
‘Het automatisch en repetitief karakter ervan moet worden vermeden. De

25. Wegwijzers voor een nieuw beleid in Vlaams-Brabant. Beleidswijzer Vlaams karakter.
14 juni 1995, 13 p.

26. Hierbij werd er verwezen naar de nota Initiatieven van de Vlaamse regering naar de
Vlaamse rand rond Brussel en Voeren van 9 november 1994. Dit was een nota van de
vorige Vlaamse regering.

27. Vlaamse regering start offensief in Vlaams-Brabant. In: De Standaard, 27 juni 1996.
28. Wegwijzers…, pp. 2-3.
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vanzelfsprekendheid van het systeem – dat neerkomt op feitelijke tweeta-
ligheid – is immers één van de voornaamste elementen in het verfran-
singsmechanisme. Op termijn moet gestreefd worden naar de afschaffing
van dit faciliteitensysteem dat binnen een Europese (en geïnternationali-
seerde, multiculturele) context zijn bestaansreden verliest. (…) Als overi-
gens moet teruggekeerd worden naar het oorspronkelijke uitgangspunt,
dan dient opnieuw de nadruk te worden gelegd op het uitdovend karkater
van de faciliteiten.’29 Bovendien stelde de nota dat de faciliteitenregeling
‘zware nadelige financiële implicaties’ had voor de nieuwe provincie, ter-
wijl die dat geld op andere terreinen zou kunnen besteden.

De beleidsnota bepaalde ten slotte dat een permanente juridische
werkgroep de overheid in de correcte toepassing van de faciliteitenrege-
ling zou adviseren. Een integratiebevorderend programma moest bevor-
derd worden. De nadruk lag hierbij op het integreren van anderstaligen
in de eentalig Nederlandse provincie. Dit kon onder meer gebeuren door
een actieve cultuurpolitiek (culturele centra, bibliotheken), door de
oprichting van een eigen Rand-tijdschrift en door een sensibiliseringscam-
pagne. Overleg tussen Vlaams-Brabant en de lokale besturen van de zes
randgemeenten kon alleen maar aangemoedigd worden.30

5.2.2.3. Memorandum van 16 juni 1995

Uit deze beleidsnota volgde op 16 juni 1995 een memorandum, dat de pro-
vincie aan het Vlaams parlement en aan de Vlaamse regering richtte. In
de toelichting tot dit memorandum onderstreepte Vlaams-Brabant dat de
‘verdere uitbouw van het autonome Vlaanderen, dat zich volwaardig in
het Europa in wording kan integreren, niet mogelijk is zonder energie te
steken in de vrijwaring van het Vlaams karakter van haar grondgebied’.31

De provincie vroeg de Vlaamse overheid uitdrukkelijk om het territoriali-
teitsbeginsel toe te passen en om nauwgezet toezicht te blijven uitoefenen
op de lokale besturen in de faciliteitengemeenten, om zo overtredingen
van de taalwetgeving tegen te gaan. Ook voor andere aspecten van de
goede werking van de nieuwe provincie werd de steun van de Vlaamse
regering gevraagd.32

Een soortgelijk standpunt was ook te horen op een colloquium, dat het
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond op 13 december 1995 in Leuven

29. Wegwijzers…, pp. 5-6.
30. Wegwijzers…, pp. 6-11.
31. Memorandum aan het Vlaams parlement en aan de Vlaamse regering. Memorandum

Vlaams Karakter. 16 juni 1995. Opgesteld door de Bestendige Deputatie van Vlaams-
Brabant, 4 p.

32. Memorandum Vlaams karakter, p. 2.
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organiseerde. Dit colloquium was integraal gewijd aan de Vlaamse Rand
rond Brussel, en liet een aantal sprekers uit het academisch milieu en uit
de politiek aan het woord. De slotlezing van hoofdredacteur Eric Stoffelen
van het KVHV-tijdschrift Ons Leven kon haast profetisch genoemd worden.
‘Het Vlaams engagement van Minister-President Van den Brande is ons
allen wel bekend. En ook binnen de SP lijkt iets te bewegen: Vlaams minis-
ter Leo Peeters wil de defensieve strategie inruilen voor een offensieve,
want uiteindelijk zijn in Vlaanderen de Vlamingen de baas. Baas in eigen
rand dus, niets meer, maar zeker niets minder.’33

Deze woorden werden op de eerste plaats gericht tot de aanwezige Luc
Van den Brande, die er eveneens een voordracht hield. Van den Brande
verwees naar een nota die de (vorige) Vlaamse regering op 9 november
1994 had aangenomen, en waarin een duidelijk standpunt werd ingeno-
men voor het behoud en de versterking van het Vlaams karakter van de
Rand rond Brussel en Voeren. Volgens Van den Brande onderstreepten de
verkiezingsuitslagen van 1995 de nood en de wil om deze nota verder uit
te werken. Dit zou moeten resulteren in een specifiek actieplan. Het beleid
van de Vlaamse overheid ten aanzien van de Rand was onder andere te
verklaren door de veranderende situatie ter plekke. Het faciliteitenstelsel
had in de loop van dertig jaar immers een evolutie doorgemaakt. De ver-
fransing van de Rand noemde hij hierbij een vaststaand gegeven, terwijl
de vestiging en uitbreiding van internationale instellingen en bedrijven in
de Rand de druk op de plaatselijke gemeenten had doen toenemen. Van
den Brande onderkende dat de bescherming en de versteviging van de
Vlaamse cultuur in de Rand noodzakelijk waren.34

Bij de andere sprekers waren vergelijkbare standpunten te horen. VU-
gedeputeerde Herman Van Autgaerden wees op het belang van een sterk
provinciaal cultuurbeleid in de Rand. Het faciliteitensysteem had de
sociale en culturele verdringing van het Vlaamse karakter in de randge-
meenten alleen maar bevorderd. De toenemende europeanisering van de
Rand zorgde daarbij voor een bijkomend probleem.35 Joost Rampelberg,
lid van de Vlaamse Volksbeweging-afdeling Vlaams-Brabant wees hierbij
met een beschuldigende vinger naar Brussel. Volgens hem was de ver-

33. Erik Stoffelen, Baas in eigen rand. In: Ons Leven. Oudste en jongste studentenblad der
Nederlanden. 1995-1996, jg. 107, nr. 5. Ook raad te plegen op: 
http://www.kvhv.student.kuleuven.ac.be/onsleven/jg107/nr05/blz13.htm

34. Luc Van Den Brande, Urgentieplan Vlaams-Brabant. In: Ons Leven. Oudste en jongste
studentenblad der Nederlanden. 1995-1996, jg. 107, nr. 5. Ook raad te plegen op: 
http://www.kvhv.student.kuleuven.ac.be/onsleven/jg107/nr05/blz13.htm. 

35. Herman Van Autgaerden, Pleidooi voor een Vlaams-Brabants cultuurbeleid vanuit het
perspectief ‘Vlaams karakter’. In: Ons Leven. Oudste en jongste studentenblad der
Nederlanden. 1995-1996, jg. 107, nr. 5. Ook raad te plegen op: 
http://www.kvhv.student.kuleuven.ac.be/onsleven/jg107/nr05/blz13.htm.
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fransing van de Rand in grote mate te verklaren door het Franstalig
karakter van het Hoofdstedelijk Gewest. Hij pleitte bijgevolg voor een
doelgericht beleid van de Vlaamse regering ten aanzien van Brussel en de
Rand.36 Johan Laeremans, secretaris van het Komitee der Randgemeen-
ten – een bekende Vlaamse actiegroep die vaak met de Vlaamse Volksbe-
weging en het Taalaktiekomitee samenwerkt – ging nog een stap verder
en noemde de aanwezigheid van Franstaligen in de provincieraad van
Vlaams-Brabant een vijfde colonne. De Franstaligen in de randgemeenten
zouden de Vlamingen voor een stuk ‘etnisch wegzuiveren’ (sic), Brusselse
uitgewekenen aantrekken, en het Vlaamse verenigingsleven ter plekke
laten doodbloeden. Het faciliteitenstelsel had in dertig jaar tijd alleen
maar ‘kolonisatie’ teweeggebracht. Samen met dit stelsel was de verfran-
sing van de Rand alleen maar toegenomen, hierbij geholpen door Frans-
talige politici en mediaorganen zoals Carrefour en Télé-Bruxelles. Het
was daarom belangrijk dat zowel de Vlaamse regering als de provincie
haar positie zou innemen.37

5.2.2.4. Actieplan

In het verlengde van haar beleidsverklaring stelde de Vlaamse regering
inderdaad een actieplan op, dat het Nederlandstalig karakter van de
Rand van Brussel moest ondersteunen.38 Dit actieplan probeerde oog te
hebben voor een reeks van problemen in de Rand: hoge immobiliënprijzen,
de uitbouw van een socio-cultureel beleid, welzijn en gezondheid, ruimte-
lijke ordening, werkgelegenheid, enzovoort. Er werd echter veel aandacht
geschonken aan de verfransingsproblematiek. Onderwijscijfers en verkie-
zingsuitslagen konden een beeld schetsen van deze verfransing. Vooral in
Drogenbos, Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem was die het
sterkst. Ook in niet-faciliteitengemeenten, zoals Overijse, nam de aan-
hang van Franstalige kieslijsten opmerkelijk toe. Europese en niet-Euro-
pese immigranten moesten trouwens duidelijk gemaakt worden dat zij

36. Joost Rampelberg, De oorzaak van de verfransing in Vlaams-Brabant ligt in Brussel. In:
Ons Leven. Oudste en jongste studentenblad der Nederlanden. 1995-1996, jg. 107, nr. 5.
Ook raad te plegen op: 
http://www.kvhv.student.kuleuven.ac.be/onsleven/jg107/nr05/blz13.htm.

37. Johan Laeremans, De faciliteiten op de korrel. In: Ons Leven. Oudste en jongste studen-
tenblad der Nederlanden. 1995-1996, jg. 107, nr. 5. Ook raad te plegen op: 
http://www.kvhv.student.kuleuven.ac.be/onsleven/jg107/nr05/blz13.htm.

38. Actieplan van de Vlaamse regering voor de Vlaamse rand rond Brussel. Elementen voor
een globale en gestructureerde aanpak voor het zuidelijk deel van Vlaams-Brabant.
Goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26 juni 1996, 31 p. Dit actieplan was een
logisch verlengstuk van de regeringsverklaring, en lag in de lijn van het versterkt actie-
programma voor Voeren van 8 februari 1995.
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zich in een Nederlands taalgebied vestigden. De taalwetgeving moest dan
ook strikt en onverkort worden toegepast door én op alle beleidsniveaus.
Overtredingen moesten gesanctioneerd worden. Bovendien was voor de
Vlaamse regering een andere interpretatie van het territorialiteitsprin-
cipe ontoelaatbaar.

Ter ondersteuning van dit beleid zou er binnen de administratie Kan-
selarij van het departement Coördinatie van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap een administratief steunpunt worden uitge-
bouwd. Deze dienst ‘Coördinatie Vlaamse rand – gemeenten met bijzon-
der taalstatuut’ zou de functie van overleg- en adviesorgaan vervullen. In
die context zou de bestaande Permanente Administratieve Werkgroep
opnieuw worden samengesteld.39

Meer dan eens beklemtoonde men in het actieplan dat faciliteiten als
uitzonderingsmaatregel gezien moesten worden. Ze vormden immers een
uitzonderingsregel op de eentaligheid, en waren bijgevolg beperkend te
interpreteren. De faciliteiten konden dan ook als niet-repetitief
beschouwd worden.40 Met andere woorden, de vrijwaring van het Vlaams
karakter van de officieel eentalige provincie Vlaams-Brabant was een top-
prioriteit. Minister Peeters vermeldde trouwens het actieplan tijdens een
commissievergadering in december 1997, vijf dagen voordat de omzend-
brief naar de faciliteitengemeenten verzonden werd. De minister bena-
drukte dat het actieplan op dat moment in volle uitvoering was.41

Men moest echter toegeven dat het de concrete uitvoering van deze
beleidspunten aanzienlijk zou vergemakkelijken als de federale overheid
bereid zou zijn verdere stappen te ondernemen in de staatshervorming.
Dit nam echter niet weg dat alle opgesomde punten perfect binnen het
bestaande (grond-)wettelijk kader toepasbaar waren.42 Zowel Leo Peeters
als Luc Martens onderstreepte dat de omzendbrieven een uitloper waren
van dit actieplan. De omzendbrief werd immers geplaatst binnen het
kader van de strikte toepassing van de taalwetgeving.43 Door de beper-

39. Actieplan…, pp. 3 & 5-9.
40. Actieplan…, pp .21-22. Een advies van de VCT uit 1998 sloot min of meer hierop aan; tij-

dens de parlementaire voorbereidingen van de wet van 1963 werd nooit expliciet ver-
meld dat een ‘eenmalige wens’ van een inwoner uit een Vlaamse faciliteitengemeente
zou volstaan om de rest van zijn leven in het Frans bestuurd te worden. (Argumentatie
aangehaald in de begeleidende tekst van advies 75.039 van 10 juli 1998 van de Raad
van State, afdeling Administratie, p. 8.)

41. Vlaams Parlement. Commissievergadering. 1997, nr. 28, Advies- en overlegcomité voor
Brussel en Vlaams-Brabant, 11 december, pp. 11-12. In zijn antwoord op de vraag van
Luc van Nieuwenhuysen bevestigde de minister dat hij het hier impliciet over de
omzendbrief had.

42. Actieplan…, p. 31.
43. Interview van J. Koppen met L. Martens, woensdag 31 mei 2000 & met L. Peeters,

woensdag 21 juni 2000.

BrusselseThemas9.book  Page 214  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



De omzendbrief-Peeters als climax van een communautair conflict

215

kende interpretatie van het faciliteitenstelsel werd iedereen geacht het
niet-repetitieve karakter ervan te onderkennen. En in dit niet-repetitieve
kon concreet de legitimatie gevonden worden om Franstalige documenten
iedere keer opnieuw aan te vragen.44

5.2.2.5. Legitimatie

Peeters legitimeerde de omzendbrief onder meer door ten eerste te wijzen
op het uitdovend karakter van het faciliteitenstelsel. Ten tweede was er
het aspect van de integratiebevorderende doelstelling. Peeters zelf zag het
uitdovend karakter in de theorie van het faciliteitenstelsel en in de geest
van de wetgever. Anderstaligen kregen door dit stelsel de tijd om de
streektaal te leren, wat automatisch impliceerde dat het stelsel na verloop
van tijd eigenlijk overbodig werd. Als er niet van het uitdovend karakter
werd uitgegaan, zou men de Franstalige immigranten niet langer stimu-
leren om Nederlands te leren. Waarom zou men immers Nederlands leren
als men toch in het Frans verder bediend wordt? Peeters beschouwde het
leren van het Nederlands als een minimuminspanning voor anderstalige
burgers die zich in het Vlaams Gewest, en dus ook in de randgemeenten,
kwamen vestigen.45

 Luc Martens deelde deze opvatting. Het uitdovend karakter bestond
voor hem uit hoofde van de personen die inweken. Ten aanzien van een
individu kon er gedurende een korte periode van het faciliteitenstelsel
gebruikgemaakt worden. In die zin was er sprake van een permanent
karakter, omdat er permanente stromen van anderstalige immigranten
waren. Maar voor het individu zou het gebruik van het faciliteitenstelsel
niet permanent geldig kunnen blijven. Het was immers de taak van de
Vlaamse overheid om het individu erop te wijzen dat hij in het Neder-
lands taalgebied leefde en dat hij bijgevolg op termijn Nederlands moest
leren gebruiken.46

Het faciliteitenstelsel was op de tweede plaats maar een voorlopige
maatregel omdat men er het integratiebevorderend karakter mee
nastreefde. Dit aspect zou eveneens in de geest van de wetgever van 1962-
1963 aanwezig geweest zijn. Het Centrum-Harmel zou in die context op
een gegeven moment zelfs van een overgangsmaatregel gesproken heb-
ben.47 Het stelsel kon als zodanig beschouwd worden als een daad van
gastvrijheid en goodwill, zonder expliciet te spreken van de betonnering
van dit stelsel.48

44. De uitzondering is geen regel. In: Knack, woensdag 5 november 1997.
45. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
46. Interview van J. Koppen met L. Martens, woensdag 31 mei 2000.
47. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
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Het al dan niet uitdovend en integratiebevorderend karakter van de faci-
liteiten stond met de omzendbrieven opnieuw ter discussie. In een eerder
hoofdstuk hebben we het reeds over deze discussie gehad. Naar aanlei-
ding van de omzendbrief bevestigde Peeters dat de Grondwet het begrip
uitdovend karakter niet vermeldt, maar ook niet zegt dat de faciliteiten
eeuwig zijn. Zodra men een tweederde meerderheid zou vinden, zou de
tekst in de Grondwet immers aangepast worden. Het eeuwigdurende van
een bepaling in de Grondwet is daarom relatief.49 Bovendien kan een wet
op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De juiste interpreta-
tie kan men bevorderen door ook de debatten die aan de totstandkoming
van de wet voorafgingen te bestuderen.50

 Kortom, Peeters en Martens – en volgens hun getuigenissen geldt het
volgende ook voor de rest van de Vlaamse regering – geloofden beiden dat
hun interpretatie van de wetteksten het opstellen van een aantal richtlij-
nen, in de vorm van een omzendbrief, mogelijk maakte. Bovendien
beklemtoonde Peeters dat de opstelling ervan heel wat werk gevergd had.
Hij moest vooral in overeenstemming zijn met de rechtspraak; de minister
meende dat zijn administratie hierin vrij goed geslaagd was.51 De omzend-
brief was trouwens niet de uiting van zijn persoonlijk beleid, maar van het
beleid van de hele Vlaamse regering. Bij de omzendbrief waren alle
Vlaamse ministers en hun departementen betrokken.52

Doordat men het faciliteitenstelsel uitdrukkelijk als uitdovend inter-
preteerde, konden eerdere bepalingen, zoals het uitschrijven van een
talenpremie, niet langer worden goedgekeurd. Een gemeentelijke ambte-
naar moest in een faciliteitengemeente immers de burgers zowel in het
Nederlands als in het Frans te woord kunnen staan. Het Vast Wervings-
secretariaat gelastte hiervoor een bewijs van talenkennis. Bovendien kre-
gen deze ambtenaren een talenpremie. Deze premie gold als een beloning
voor hun inspanningen om vlot tweetalig te zijn. Per omzendbrief schaf-
ten de Vlaamse ministers Peeters en Martens deze premie op 1 augus-
tus 1997 af.53 Ze verwezen hierbij naar het sectoraal akkoord van 18 juni
1993, waarbij er besloten werd tot een algemene herziening van de sala-
risschaal voor het personeel van de lokale en regionale besturen. Ondanks
dit nieuwe stelsel bleven extra vergoedingen, zoals de talenpremie,

48. Luc Martens sprak in deze context van een ‘overinterpretatie’, wat volgens hem ook het
oordeel van de Vlaamse regering was. In: Interview van J. Koppen met L. Martens,
woensdag 31 mei 2000.

49. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
50. Interview van J. Koppen met L. Martens, woensdag 31 mei 2000.
51. Vlaams Parlement. Commissievergadering. 1998, nr. 40, ‘Commissie voor Binnenlandse

Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting’, 29 januari, C40C-BIN4, pp. 5-6.
52. Woorden van Leo Peeters in: Vlaams Parlement. Handelingen. 1997, nr. 12, 19 novem-

ber, p. 18.
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bestaan. Deze vergoeding had trouwens geen uitdrukkelijke wettelijke
grondslag. Er was immers niets over een talenpremie terug te vinden in
de SWT of in de organieke wetgeving over de gemeenten. Bovendien waren
ambtenaren bij wet toch verplicht om in de randgemeenten Frans te ken-
nen.54 De talenpremie werd dus afgeschaft. In de praktijk betekende dit
dat nieuw aangestelde personeelsleden geen recht hadden op een extra
premie, terwijl in dienst zijnde personeelsleden dat wel nog hadden. Zo
kan de indruk ontstaan dat er een uitzonderingssysteem bestaat tussen
oude en nieuwe personeelsleden, die per maand een paar duizend frank
minder verdienden, ondanks het feit dat ze exact hetzelfde werk verricht-
ten. Peeters weerlegde dit argument door erop te wijzen dat de talenpre-
mie eigenlijk thuishoorde in een hele reeks van premies, waarmee de over-
heid vaak genoeg sinterklaas gespeeld had. Het statuut-Kelchtermans
had eerder al bepaald dat men een duidelijk standpunt moest innemen
over dit soort premies. Peeters werkte dit statuut verder uit, met als
logisch gevolg dat de talenpremie sowieso moest verdwijnen.55

5.2.3. Heeft een omzendbrief een juridische basis?

Het voornaamste probleem rond de omzendbrief-Peeters had te maken
met het begrip interpretatie van de wetgeving. Een omzendbrief kan niet
gelijkgesteld worden aan een wet of een decreet, en heeft bijgevolg niet
dezelfde juridische slagkracht als een wet of een decreet. Dit was een van
de meest aangehaalde argumenten om de omzendbrief-Peeters te weer-
leggen. De rechtsgeldigheid van een omzendbrief tout court werd in twijfel
getrokken. Toen Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Mar-
tens in het najaar van 1995 bijvoorbeeld een omzendbrief over een totaal
ander thema uitschreef, kreeg hij dezelfde kritiek te horen. Deze omzend-
brief bevond zich in het verlengde van drie decreten over volksontwikke-
lingswerk die eerder dat jaar door de Vlaamse Raad waren goedgekeurd.

53. Vlaamse regering. De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, stedelijk
beleid en huisvesting en de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn. Omzend-
brief BA nr. 97/17 van 1 augustus 1997. Faciliteitengemeenten - Algemene weddeschaal-
herziening - Vergoeding voor het gebruik van de tweede landstaal. (Afdeling Vlaamse
gemeenschap - dienst personeel en algemene zaken.) Onder meer terug te vinden in:
Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant, jg. 3, nr. 8, 20 september 1997.

54. Bij wet waren Linkebeek, Drogenbos, Kraainem en Wemmel verplicht om ambtenaren
aan te werven met een elementaire kennis van het Frans. In Sint-Genesius-Rode en
Wezembeek-Oppem was deze kennis niet uitdrukkelijk als voorwaarde tot aanwerving
opgenomen. De gemeentelijke overheden waren wel verplicht hun diensten zo te organi-
seren dat tweetalige ambtenaren ter beschikking van de burgers stonden. 

55. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
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Hierin herinnerde Martens de verschillende instanties en organisaties
aan de toepassing van de decreten, en vermeldde hij zelfs een aantal over-
gangsbepalingen. Aan dit laatste element namen een aantal Vlaamse
volksvertegenwoordigers aanstoot. Jos Geysels (Agalev) bijvoorbeeld trok
de rechtsgrond van de omzendbrief over het volksontwikkelingswerk in
twijfel. Voor Vlaams minister Martens was er echter geen twijfel mogelijk:
hij had met zijn omzendbrief de geest van de decreten concreet invulling
gegeven. De Raad van State moest maar uitmaken of deze manier van
handelen juridisch in orde was.56 Soortgelijke standpunten werden ook
door de verdedigers van de omzendbrief-Peeters ingenomen.

Globaal gezien kunnen we drie soorten omzendbrieven onderscheiden.
Ten eerste is er de interpretatieve omzendbrief. Die heeft geen andere
bedoeling dan de bestaande wetgeving en reglementering in herinnering
te brengen, toe te lichten, en eventueel aanbevelingen voor de ambtenaren
eraan vast te knopen. Ten tweede is er de indicatieve omzendbrief. Die
legt de algemene beleidsvormen vast. Hij heeft betrekking op de materies
waarover de overheid toezicht uitoefent. Ten derde is er de verordenende
omzendbrief. Die formuleert de dwingende rechtsregel die moet worden
nageleefd door diegene tot wie hij gericht is. De bepalingen van deze
omzendbrief zijn gelijk te stellen aan de bepalingen die door de desbetref-
fende rechtsregel geformuleerd worden.57

Omzendbrieven of omzendbrieven kunnen eigenlijk gecatalogeerd wor-
den onder het begrip pseudo-wetgeving. Hieronder verstaat men allerlei
documenten die deel uitmaken van de interne werking van de overheid.
Omzendbrieven kunnen tot deze documenten gerekend worden, naast
dienstvoorschriften, richtlijnen, aanschrijvingen, dienstnota’s en beleids-
regels. Al deze documenten houden een aantal algemene voorschriften in.
Die voorschriften werden opgesteld door de overheid, en moeten een uni-
forme werking van het ambtenarenapparaat mogelijk maken. Concreet
vertelt de overheid dus door middel van een omzendbrief hoe haar onder-
geschikten een bepaalde wetgeving moeten interpreteren of toepassen.
Als deze instructies niet opgevolgd worden kan de overheid tuchtmaatre-
gelen nemen. Een ministeriële omzendbrief heeft echter geen kracht van
wet. Hij heeft wel een juridische waarde, die de ambtenarij verplicht hem
toe te passen. Op die manier krijgt hij ook een feitelijke geldingskracht
buiten de muren van de ambtenarij.58 Met andere woorden, we kunnen
spreken van een pseudo-wet als de hiërarchisch ondergeschikten aan het

56. Vlaamse Raad. Handelingen. 1995, nr. 6, 14 november, p. 290.
57. Geparafraseerd uit: Omzendbrief BA 97/22 - Taalgebruik gemeentebesturen. Procedure

Overlegcomité (belangenconflict). Antwoordnota Vlaamse regering. 30 januari 1998, p. 4.
58. Jan Gorus & Paul de Vroede, Inleiding tot het recht. 7de uitgave. Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen, 1997, p. 245.
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ministerie een omzendbrief correct toepassen. Maar een omzendbrief is
geen wet die pas van kracht wordt zodra ze door het parlement is goedge-
keurd. Een minister die een omzendbrief uitschrijft heeft bijgevolg een
zekere mate van interpretatievrijheid ten aanzien van een bepaalde wet-
tekst.59

Kritiek op de omzendbrief-Van den Brande, -Peeters en -Martens is
vaak terug te voeren op het aspect dat zij verordenend zijn en dus hun
rechtsgeldigheid te buiten gaan. Critici halen hierbij de volgende argu-
menten aan:

1. De omzendbrief voegt een nieuwe regel toe aan de bestaande rechts-
orde. In het geval van Peeters BA-97/22 betekent dit dat Franstalige
documenten telkens opnieuw aangevraagd moeten worden. Verandert
deze bepaling echter iets aan de bestaande wetgeving? Het is aan de
Raad van State om dit te bepalen. De scheidingslijn tussen ‘juridische
interpretatie’ en ‘rechtsschepping’ kan in zo een geval heel vaag zijn.
Indien de Raad van State de omzendbrief als rechtsscheppend bestem-
pelt, betekent dit dat minister Peeters zijn bevoegdheden te buiten
gegaan is. Een vernietiging van zijn omzendbrief kan dan het gevolg
zijn.

2. De auteur van de omzendbrief heeft de bedoeling de richtlijnen die in
de omzendbrief vervat zijn verplicht te maken. Franstalige inwoners
van Vlaamse faciliteitengemeenten waren de facto verplicht Fransta-
lige documenten expliciet aan te vragen. Maar ook de gemeentelijke
ambtenaren waren verplicht alle documenten eerst in het Nederlands
te verdelen, ook als men wist dat ze voor Franstaligen bestemd waren.
Het blijft echter de vraag of we deze verplichtingen als rechtsregels
kunnen beschouwen. In dat geval komen we opnieuw bij het eerste cri-
terium terecht.

3. De overheid, die de omzendbrief uitvaardigt, heeft de bevoegdheid die-
gene die de richtlijn moet toepassen te binden. Hieruit volgt het vierde
criterium.

4. De overheid, die de omzendbrief uitvaardigt, beschikt over de middelen
om zelf de handhaving van de richtlijnen af te dwingen. Minister Pee-
ters heeft inderdaad meer dan eens gedreigd met sancties. Natuurlijk
kan de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden niet
overgaan tot de schorsing van de burgemeesters die weigeren om in

59. Kaat Leus heeft haar doctoraat in de Rechten volledig opgebouwd rond de pseudo-wet-
geving. In de praktijk gaat alle aandacht echter uit naar het gebruik en de rechtsgeldig-
heid van een omzendbrief. Zij doet dit voornamelijk door eerdere arresten van de Raad
van State aangaande omzendbrieven te analyseren. Kaat Leus, Pseudo-wetgeving. Ant-
werpen/Apeldoorn, Maklu, 1992, 410 p.
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hun faciliteitengemeenten de omzendbrief toe te passen. Het uitvaar-
digen van deze maatregel is, volgens het principe van de burgerlijke
ongehoorzaamheid, een federale bevoegdheid. Het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap heeft wel de voogdij over deze gemeenten. Ze
kan er dus op toezien dat men de faciliteitenregeling correct gebruikt.
Het is echter de federale overheid die het wettelijk kader bepaalt
waarin dit toezicht en deze voogdij moeten plaatsvinden. Kan de
Vlaamse minister de richtlijnen in zijn omzendbrief dan afdwingen?
Aangaande de burgemeesters is dat niet rechtstreeks mogelijk. Het
gemeentepersoneel is echter hiërarchisch ondergeschikt aan de
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, dus ook aan
zijn beleid. De beleidsrichtlijnen, zoals ze geformuleerd zijn in een
omzendbrief, kunnen als rechtsregels geïnterpreteerd worden.

Of deze argumenten daadwerkelijk voldoende overtuigend zijn om de
omzendbrief BA-97/22 als verordenend te beschouwen is een andere kwes-
tie; het is aan de Raad van State om dit te bepalen.60 We moeten er ten
slotte ook aan herinneren dat de Raad van State niet bij machte is om een
interpretatieve omzendbrief te vernietigen; een dergelijke omzendbrief
herinnert immers alleen aan de bestaande reglementering, en voegt er
eventuele toelichtingen en aanbevelingen aan toe. Een verordenende
omzendbrief daarentegen kan wel door de Raad van State vernietigd wor-
den.61 Met andere woorden, als de Raad van State van oordeel is dat BA-
97/22 niet tot deze eerste categorie behoort, is een vernietiging mogelijk.
Bij het ter perse gaan van onze publicatie was hierover nog geen uitspraak
gedaan.

5.3. Reacties

5.3.1. In het Federaal Parlement

5.3.1.1. Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bij de federale overheid stond lang niet iedereen achter het beleid van
Peeters. Grondwetsspecialist en partijgenoot Johan Vande Lanotte wees
erop dat de Vlaamse regering juridisch geen poot had om op te staan.62

Premier Dehaene ondersteunde de mening dat de faciliteiten strikt toege-

60. Het voorgaande is een parafrasering van Kaat Leus, Op. cit., pp. 56-83 e.v.
61. Raad van State, Afdeling Administratie: arrest nr. 75.039 van 10 juli 1998, p. 7. Ook hier

zijn er echter uitzonderingen mogelijk. 
62. De molen zal draaien. In: Knack, 4 april 1998.
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past moesten worden, maar hij zag in dat de omzendbrief eigenlijk te ver
ging.63 De omzendbrief vormde de directe aanleiding tot een ernstige com-
munautaire kwestie, maar was veeleer een juridisch dan een politiek pro-
bleem. Een interventie van op het federale niveau viel echter niet te rij-
men met de Grondwet. De uitvoering van de taalwetgeving was immers
een bevoegdheid van de gemeenschappen. Hoewel de Vlaamse regering de
taalwetgeving niet kan veranderen, beschikt ze wel over een zekere vrij-
heid van interpretatie. Niet iedereen kon echter hetzelfde antwoord geven
op de vraag of de omzendbrief een verkeerde interpretatie was van die
taalwetgeving.64

Op menig Franstalige bank in het Federaal Parlement was het ant-
woord op deze vraag zeer duidelijk. In de Kamer voerde men enkele weken
na de omzenbrief-Van den Brande, en nog vóór het versturen van de
omzendbrief-Peeters, een debat over de faciliteitenkwestie. Hierbij werd
Premier Dehaene geïnterpelleerd. Serge Moureaux (PS) haalde artikelen
uit de Grondwet aan om de Vlaamse regering erop te wijzen dat ze haar
bevoegdheden te buiten ging. De omzendbrief-Van den Brande van 7 okto-
ber 1997 stelde immers dat Franstalige inwoners van faciliteitengemeen-
ten telkens opnieuw hun Franstalige documenten moesten aanvragen.
Georges Clerfayt, volksvertegenwoordiger voor het FDF en schepen van
Sint-Genesius-Rode, stoorde zich eveneens aan de termen ‘uitdovend’ en
‘integratiebevorderend’. Deze begrippen werden tegen die tijd al volop in
de pers gehanteerd. Dit was volgens Clerfayt echter volledig in tegen-
spraak met de originele wetteksten van 1963 en met de Grondwet.65 Toch
ging het hierbij veeleer om een politiek dan om een juridisch probleem.
Dat was voor de FDF’er voldoende om te besluiten dat de Vlaamse overheid
een soort van ‘assimilatiepolitiek’ voerde in de Rand. VU-fractievoorzitter
Annemie Van de Casteele veegde deze redenering van tafel. Het waren
immers figuren zoals Clerfayt die – zonder het woord expliciet te gebrui-
ken – de Vlamingen wensten te assimileren, omdat zij nog steeds droom-
den van ‘le tout grand Bruxelles’, waarbij het Hoofdstedelijk Gewest met
de zes faciliteitengemeenten uitgebreid zou worden. De rechtstreekse ver-
kiezing van het Vlaams Parlement, de splitsing van de provincie Brabant

63. ‘Ik heb nooit meegedaan met het koor dat de afschaffing (van de faciliteiten) eiste. (…)
Mij lijkt het dat het tot niets dient van te vechten tegen de bierkaai, en dat je dus die
faciliteiten strikt moet toepassen, zorgen dat ze niet worden uitgebreid. Wat niet wil
zeggen dat je die pesterij moet doen zoals die omzendbrief van Peeters.’ Uit: Interview
van J. Koppen met J.-L. Dehaene, dinsdag 9 mei 2000.

64. Waar iedereen thuis kan zijn. In: Knack, 18 februari 1998.
65. Ook andere Franstalige Kamerleden haalden deze argumentatie aan. Nathalie de

T’Serclaes (PSC) bijvoorbeeld zei het volgende: ‘M. Peeters ferait bien de s’en (des accords
de la Saint-Michel en 1992) inspirer, au lieu de violer délibérément le prescrit constituti-
onnel et les lois linguistiques.’
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en de bevoegdheidsoverdracht maakten het de Vlaamse regering nu pas
mogelijk de faciliteiten te interpreteren zoals ze moesten worden geïnter-
preteerd. Daarbij mocht interpretatie niet automatisch gelijkgesteld wor-
den aan afschaffing. Die indruk kreeg volksvertegenwoordiger Van de
Casteele toen ze de Franstalige pers doornam. Een gelijksoortige indruk
kreeg Vlaams-Blokverkozene Bart Laeremans, die van de gelegenheid
gebruik maakte een ware scheldtirade in het parlementair halfrond af te
steken. Agalev’er Lode Vanoost, net als Clerfayt een Rodenaar, vond even-
eens dat het faciliteitensysteem zou moeten verdwijnen, omdat de prak-
tijk geleerd had dat het een slecht systeem was dat alleen maar nodeloos
communautaire spanningen veroorzaakte. Hij maakte zich echter geen
illusies: een afschaffing zou in geen geval het einde betekenen van de
verfransing van de Rand. Daarvoor zou er een heel ander sociaal beleid
gevoerd moeten worden.

Uit dit debat bleek dat de Kamer in twee kampen verdeeld was. Aan de
ene kant protesteerden de Franstalige partijen, zowel oppositie als meer-
derheid, tegen wat men een overschrijding van de bevoegdheid noemde.
Aan de andere kant keurden de Vlaamse partijen de interpretatie van de
Vlaamse regering goed. Daartussen bevond zich wel een grijze zone van
Kamerleden die een neutralere positie wensten in te nemen. Onder hen
bevond zich ook Premier Dehaene. ‘Le premier ministre ne peut en aucune
matière assumer une responsabilité politique et encore moins justifier des
déclarations de membres d’autre gouvernements,’ stelde Dehaene. De
taalwetten konden alleen maar op federaal niveau gewijzigd worden, en
daar had de regering duidelijk geen behoefte aan. In geval van onduide-
lijkheden of van klachten kon men organen zoals de VCT of de Raad van
State inschakelen. Na het antwoord van de premier werden er een viertal
moties ingediend. Een eerste motie vroeg de afschaffing van de ‘onzalige
faciliteiten’ en was ingediend door Bart Laeremans, Gerolf Annemans en
Ignace Lowie (Vlaams Blok). Een tweede motie vroeg een strikte en res-
trictieve toepassing van het faciliteitenstelsel en was ingediend door
Annemie Van de Casteele. De derde en de vierde motie werden opgesteld
door respectievelijk Didier Reynders (PRL) en Olivier Maingain (FDF) en
door Jacques Lefèvre (PSC), Paul Tant (CVP), Claude Eerdekens (PS) en
Robert Delathouwer (SP). Beide moties verzochten om verder te gaan met
de orde van de dag. De indieners van deze laatste motie hoorden klaarblij-
kelijk thuis in de grijze zone van volksvertegenwoordigers die zich niet
uitdrukkelijk wensten te profileren, en ze dienden hun motie waarschijn-
lijk in vanuit een andere instelling dan Reynders en Maingain.66

66. Het voorgaande is een analyse van: Parlementaire Handelingen. Kamer. Zitting van
1997-1998, 6 november 1997.
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Intussen was ook de omzendbrief-Peeters verstuurd en daarom werd
Dehaene op 8 januari 1998 nogmaals in de Kamer geïnterpelleerd. Vol-
gens FDF-voorzitter Olivier Maingain moest de federale regering zo snel
mogelijk een eigen, interpretatieve omzendbrief verspreiden. Dit zou de
omzendbrief-Peeters vleugellam maken. Als dit niet zou gebeuren,
dreigde Maingain ermee ‘het recht in eigen handen te nemen’. Dan zou de
Franstalige Gemeenschap zelf initiatieven nemen om haar bevolking in
de Rand te beschermen, met een mogelijke uitbreiding van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot gevolg. Andere Franstalige Kamerleden, zoals
Serge Moureaux, toonden eveneens hun ergernis over de omzendbrief,
maar moesten zelf toegeven dat Maingain een beetje hard van stapel liep.
Premier Dehaene parafraseerde als antwoord op deze interpellaties zijn
antwoord van 6 november 1997. Het was voor de premier duidelijk dat wie
moeilijkheden had met de omzendbrieven maar naar de Raad van State
moest stappen, en de federale regering niet met deze materie moest belas-
ten. De motie van Didier Reynders met het verzoek dat de federale rege-
ring een instructieve omzendbrief zou opstellen, waarin de faciliteiten als
een grondwettelijk recht werden gewaarborgd, werd door de Kamer niet
goedgekeurd. Dit gebeurde wel voor de eenvoudige motie van Jacques
Lefèvre, Paul Tant, Serge Moureaux en Lisette Croes, waarna men over-
ging tot de orde van de dag. En hiermee waren in de Kamer voorlopig de
discussies over de faciliteiten afgesloten.67

5.3.1.2. Senaat

Joëlle Milquet (PSC) diende daags na het verzenden van de omzendbrief
naar de zes burgemeesters in de Senaat op 17 december 1997 een wets-
voorstel in, dat een aanvulling vormde op de SWT. Dit wetsvoorstel stelde
dat een burger – bij wijze van spreken – slechts eenmaal in zijn leven een
aanvraag moest indienen om zijn documenten in het Frans of in het
Nederlands te ontvangen. Milquet motiveerde deze stellingname door te
wijzen op de totale tegenspraak van de omzendbrief met de SWT en op zijn
ongrondwettelijkheid. Hierbij werden bovendien de ‘rechten van de min-
derheden’ flagrant overschreden. Milquet stelde verder dat Peeters ook de
Brusselaars maar had moeten betrekken in zijn omzendbrief.68 Op 15
januari 1998 nam Jean-Marie Happart het woord. Happart herinnerde de
senatoren eraan dat de Vlaamse overheid het toezicht op de gemeenten
uitoefende, maar dat ze niet bevoegd was om dit toezicht te bepalen. Daar-
voor moest er in het Federaal Parlement een bijzondere wet gestemd wor-

67. Parlementaire Handelingen. Kamer. Zitting van 1997-1998, 8 januari 1998.
68. Parlementaire Handelingen: Senaat. Zitting van 1997-1998, 17 december 1997, nr. 1-

825/1.
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den. Happart maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om nogmaals
te verkondigen dat Voeren zowel op geografisch, economisch als cultureel
vlak tot de provincie Luik behoorde. Deze laatste uitspraak was in dit
debat natuurlijk totaal naast de kwestie. Claude Desmedt (PRL-FDF) han-
teerde eveneens het argument van de overtreding van de toezichtsbepa-
lingen. Hij merkte op dat het faciliteitenstelsel al vijfendertig jaar bestond
en dat nu ineens een aantal nieuwe bepalingen geformuleerd werden.
Desmedt vroeg dan ook om de federale regering over deze zaak te inter-
pelleren. Magdeleine Willame-Boonen (PSC) struikelde veeleer over Pee-
ters’ expliciete verwoording van het tijdelijke karakter van het facilitei-
tenstelsel. Dit zou volgens haar nooit ter sprake gekomen zijn bij de
voorbereidingen van de faciliteitenwet van 1963. Senator Willame-Boo-
nen betrok, net zoals eerder Milquet, (onterecht) het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest bij deze discussie. In de logica van minister Peeters zou ook
daar iedereen telkens weer kenbaar moeten maken tot welke taalgroep hij
of zij behoorde.

Het standpunt van de Vlaamse senatoren van de Volksunie en het
Vlaams Blok stond hier lijnrecht tegenover. Gemeenschapssenator Van
Hauthem (Vlaams Blok) noemde de interpretatie van Peeters de enige
juiste. Senator Jan Loonens (VU) sloot zich hierbij aan en haalde grond-
wetsartikel 4 aan. Het onbegrip van de Franstaligen over de omzendbrief
catalogeerde Loonens als een verwerping van de eentaligheid van Vlaan-
deren. De verklaring van Federaal Premier Dehaene, in de Senaat voor-
gelezen door Vice-premier en minister van Begroting Herman Van Rom-
puy, probeerde een evenwicht te verwoorden tussen de verschillende
opvattingen. Hierbij werden er weinig nieuwe elementen aangehaald. De
federale regering toonde zich allerminst bereid te pleiten voor een aanpas-
sing van de bestaande wetgeving.69

Enige tijd later had Milquet echter een nieuw wetsvoorstel in de maak
dat een ruime interpretatie van de faciliteiten juridisch mogelijk zou
maken. De PSC dreigde er trouwens mee om de omzendbrief op politiek
vlak uit te spelen, als de juridische weg (Raad van State, en eventueel ook
het Europees Hof van de Mensenrechten) niets zou uithalen.70 In maart
1998 diende men eveneens een amendement in om artikel 26 en 28, alinea
1, van de SWT te wijzigingen. Deze wijziging hield in dat een Franstalige
of Nederlandstalige particulier in een faciliteitengemeente slechts een-
maal uitdrukkelijk zijn documenten in de eigen taal moest aanvragen.71

69. Parlementaire Handelingen. Senaat. Zitting van 1997-1998, 15 januari 1998, nr. 1-157,
pp. 4188-4193.

70. De morele overwinning is aan onze kant. In: De Morgen, 26 februari 1998.
71. Amendement van Buelens en Van Hautem. In: Parlementaire Handelingen. Senaat. Zit-

ting 1997-1998, nr. 1-825/2, 23 maart 1998.
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Natuurlijk was dit amendement een rechtstreekse reactie op de omzend-
brief. De Vlaams-nationalisten meenden dan weer dat de discussies over
de omzendbrief een gelegenheid boden om een verregaand wetsvoorstel in
te dienen. Dit wetsvoorstel behelsde de afschaffing van het faciliteiten-
stelsel.72

5.3.2. Bij de Franstalige gemeenschap

De omzendbrief-Van den Brande van 7 oktober 1997 bracht maar weinig
emoties teweeg. Met de omzendbrief-Peeters was het duidelijk anders
gesteld. Vrij snel mobiliseerden de Franstalige partijen. Dit gebeurde
zowel op nationaal en regionaal als op lokaal vlak. Op 5 januari 1998
deelde de Franse Gemeenschapsregering mee dat ze tegen de omzend-
brief-Peeters een belangenconflict aanklaagde bij de Raad van State. Men
nam aanstoot aan de bepalingen van de omzendbrief die als het ware
nieuwe regels in het leven riepen, ‘meerbepaald het exclusief gebruik van
de Nederlandse taal in de betrekkingen tussen gemeenten met taalfacili-
teiten en de particulieren, alsook bij het opstellen van akten welke hen
aanbelangen, tenzij indien deze particulieren uitdrukkelijk en herhaalde-
lijk verzoeken dat gebruik zou worden gemaakt van de Franse taal’. Hier-
door zou de geldende interpretatie van vergelijkbare bepalingen uit de
bestuurstaalwet gewijzigd worden. Bovendien zou ‘elke handeling uit-
gaande van de gemeentelijke overheden, dewelke deze voorschriften niet
zouden respecteren, geen rechtsgevolgen hebben’. Deze bepaling steunde
volgens de Franse Gemeenschapsregering op een nieuwe vorm van sanc-
tie die het klassieke annulatietoezicht oversteeg.73 Drie dagen later werd
ze hierin gevolgd door de Waalse Gewestregering. Als gevolg daarvan
werd op 14 januari de uitvoering van de omzendbrief met onmiddellijke
ingang voor zestig dagen geschorst. In die periode moest er overleg
gepleegd worden tussen de verschillende regeringen.74

 Er werd een speciaal Overlegcomité opgericht dat door premier
Dehaene werd voorgezeten. Om dit onderzoek te kunnen begeleiden ver-
zocht Dehaene de Vlaamse minister-president en de minister van Binnen-
landse Aangelegenheden een verklarende nota op te stellen.75 Dehaene
vroeg hierbij aan Van den Brande en Peeters een reactie op een zevental
opmerkingen van de Franse Gemeenschap over de omzendbrief. Deze

72. Wetsvoorstel van Vlaams-Bloksenatoren Wim Verreycken en Joris Van Hautem. In: Par-
lementaire Handelingen. Senaat. Zitting 1997-1998, nr. 1-805/1, 4 december 1997.

73. Raad van State, Afdeling Administratie: arrest nr. 75.039 van 10 juli 1998, pp. 4-5.
74. Mark Deweerdt, Overzicht van het Belgische politiek gebeuren in 1998. In: Res Publica,

volume XLI, 1999, nrs. 2-3, p. 209.
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opmerkingen waren door Minister-president Laurette Onckelinx (PS) van
de Franse Gemeenschapsregering op 13 januari aan Dehaene kenbaar
gemaakt.76

1. ‘Les lois linguistiques ont vocation à s’appliquer indéfiniment, aussi
longtemps que les communes qui sont l’objet d’un régime spécial, béné-
ficient de ce régime.’

2. ‘Ce régime spécial, institué par le législateur, notamment pour les com-
munes périphériques et les communes de la frontière linguistique, a
pour objet la protection des minorités de ces communes.’

3. ‘En remettant en question ces deux principes fondamentaux, par les
blais d’une omzendbrief, le ministre des Affaires intérieures flamand
nie la ration legis des lois linguistiques.’

4. ‘La omzendbrief donne une interprétation éminemment restrictive des
lois linguistiques, lesquelles ne prévoient pas formellement de
demande expresse et répétée de la part des habitants qui souhaient que
le français soit la langue véhiculaire des relations avec l’autorité locale.’

5. ‘La omzendbrief ajoute manifestement à la loi en prévoyant que les
francophones devront demander, pour chaque écrit, à recevoir celui-ci
en français afin de pouvoir s’exprimer dans cette langue et en pré-
voyant que les francophones devront demander, chaque fois, à ce que la
relation verbale avec l’un ou l’autre représantant de l’autorité ait lieu
en français.’

6. ‘Ces conditions d’application des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, reviennent à nier et à vider leur contenu, en
droit en en fait, les facilités linguistiques déjà limitées dont bénéficient
les francophones, considérés par la loi comme une minorité, alors méme
que dans la plupart des communes dites à facilités ils sont largement
plus nombreux que les néerlandophones.’

7. ‘Le Parlement de la Communauté française a invité le gouvernement
de la Communauté française à envisager la saisine du Comité de con-
certation afin de régler le conflit latent et à prendre toute mesure utile
pour la défense des intérêts des francophones des communes à facili-
tés.’

75. Brief van Luc Van den Brande en Leo Peeters aan Jean-Luc Dehaene, 30 januari 1998:
‘Procedure van de consensus - beroep tegen omzendbrief BA97/22 - taalgebruik door de
gemeentebesturen in het Nederlands taalgebied.’ Antwoord op brief van Dehaene van
15 januari 1998.

76. Omzendbrief BA 97/22 - Taalgebruik gemeentebesturen. Procedure Overlegcomité (belan-
genconflict). Antwoordnota Vlaamse Regering. 30 januari 1998, 5 p. Bijgevoegd bij de
brief van Van den Brande en Peeters aan Dehaene.
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In hun antwoord benadrukten Van den Brande en Peeters dat de omzend-
brief alleen wees op het feit dat de faciliteiten bedoeld waren om voor
anderstaligen de overgang naar de streektaal te vergemakkelijken. Hierbij
steunde men op het voorbereidende werk van de SWT uit 1958. Dit bete-
kende dat men niet kon spreken van een faciliteitenstelsel dat eeuwig zou
gelden omdat zo een instelling in strijd was met de doelstellingen van de
SWT. Als antwoord op de tweede opmerking wees men erop dat de omzend-
brief noch tot doel, noch tot gevolg had dat de rechten van de taalminder-
heden ter discussie werden gesteld. Men verwachtte alleen dat de taalwet-
ten, en het principe van de voorrang van de streektaal, gerespecteerd
werden. Ten derde stelde de omzendbrief nergens het principe ter discussie
dat de taalfaciliteiten onverkort golden zolang ze niet waren afgeschaft. Er
werd ook niet gesproken over het niet langer beschermen van de andersta-
ligen, tenminste zolang ze zich als anderstaligen profileerden. De omzend-
brief kon met andere woorden in geen geval beschouwd worden als een
schending van de belangen van de taalminderheden.77 De Vlaamse over-
heid vroeg immers in de omzendbrief dat Franstaligen hun documenten
telkens opnieuw zouden aanvragen. De SWT had zich over deze zaak nooit
expliciet uitgesproken. Hieruit volgde ten vierde dat er twee mogelijke
interpretaties bestonden. Enerzijds zou men uit de SWT kunnen afleiden
dat deze Franstalige documenten slechts eenmaal aangevraagd moesten
worden. Dit kon leiden tot een veralgemeende en feitelijke tweetaligheid.
En dit zou ingaan tegen het territorialiteitsprincipe: in gemeenten van het
Nederlands taalgebied moet aan het Nederlands voorrang gegeven wor-
den. In een tweetalig stelsel daarentegen was er gelijkwaardigheid van
Nederlands en Frans. Anderzijds kon men uit de SWT afleiden dat de taal-
keuze telkens opnieuw benadrukt moest worden. Dit zou volgens Van den
Brande en Peeters de juiste interpretatie zijn. In hun antwoord op de vijfde
opmerking ontkenden ze dat de omzendbrief iets aan de bestaande rechts-
orde wilde wijzigen. De omzendbrief voegde aan de bestaande wetgeving
geen nieuwe regel toe, maar beperkte zich tot een strikte interpretatie van
die wetgeving. Hierbij baseerde men zich op de voorbereidende werken en
op het belang dat de Grondwet hecht aan het principe van de streektaal.
Ten zesde werd er nogmaals gewezen op het belang van de territorialiteit.
Als de Franstaligen in de faciliteitengemeenten in de meerderheid waren,
betekende dat helemaal niet dat deze gemeenten plots niet meer tot het
Vlaams Gewest behoorden, waar men voorrang moet geven aan het Neder-
lands. Ten slotte werd de Franse Gemeenschap er nogmaals aan herinnerd

77. De Franstaligen in de faciliteitengemeenten vormen immers een minderheid in het een-
talig Vlaams Gewest. 
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dat de Vlaamse overheid met haar omzendbrief in geen geval de belangen
van de Franstaligen in de faciliteitengemeenten wilde schaden.

Samengevat: de omzendbrief had geen andere bedoeling en draag-
wijdte dan de bestaande wetgeving en reglementering in herinnering te
brengen en toe te lichten. De Vlaamse overheid noemde de voorlopige
schorsing van de omzendbrief dan ook een ‘enigszins bevreemdende vast-
stelling’.78

Op 4 februari kwam het Overlegcomité samen, maar er kon geen com-
promis bereikt worden. Zowel de Vlaamse regering als de Franse Gemeen-
schaps- en Waalse Gewestregering bleven bij hun standpunten. Daarop
kondigde Onckelinx aan dat zij het advies van de Raad van State zou
aanvragen. Die zou dan moeten beslissen of er al dan niet sprake was
van een bevoegdheidsconflict.79 Op 18 februari klaagde de Franse
Gemeenschapsregering een belangenconflict aan in verband met de
omzendbrief-Martens. Enkele dagen later, op 24 februari, oordeelde de
tweetalige Verenigde Kamer van de Raad van State dat er wel degelijk
sprake was van een bevoegdheidsconflict tussen de Vlaamse en Waalse
regeringen.80 Hierop deelden Onckelinx en haar ambtsgenoot van de
Waalse gewestregering Robert Collignon (PS) de volgende dag mee dat
ze bij de Raad van State een schorsings- en vernietigingsberoep tegen
de omzendbrief zouden aantekenen. Onkelinx schakelde daarnaast ook
de VCT in.81

5.3.3. In het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement stond men in het algemeen positief tegenover de
omzendbrief. Voor sommige volksvertegenwoordigers ging Leo Peeters
echter zijn bevoegdheden te buiten. Christian Van Eyken (enige afgevaar-
digde van Union des Francophones) waarschuwde dat hiermee de pacifi-
catie in de Rand verbroken werd.82 Anderen steunden de minister en moe-
digden hem zelfs aan om de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten

78. Omzendbrief BA 97/22 - Taalgebruik gemeentebesturen. Procedure overlegcomité (belan-
genconflict). Antwoordnota Vlaamse regering. 30 januari 1998, pp. 1-5.

79. Volgens de bijzondere wet over de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980
kan tijdens een belangenconflictprocedure de Raad van State ingeschakeld worden. 

80. Dat er volgens de Raad van State geen sprake was van een ‘belangenconflict’, maar wel
van een ‘bevoegdheidsconflict’ werd door Dirk Achten in De Standaard redelijk positief
onthaald. Dit betekende volgens hem dat de Franse Gemeenschap strikt genomen geen
belangen heeft in Vlaanderen. De zes faciliteitengemeenten waren een onderdeel van
Vlaanderen. Zie: Verhoogde spanning. In: De Standaard, 26 februari 1998.

81. Mark Deweerdt, Overzicht vanhet Belgische politiek gebeuren in 1998. In: Res Publica,
volume XLI, 1999, nrs. 2-3, p. 209.
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restrictief te blijven toepassen.83 Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Nor-
bert de Baetselier (SP) herinnerde eraan dat het Centrum-Harmel het
faciliteitenstelsel oorspronkelijk als een overgangsmaatregel zag en dat
overtredingen door het gemeentebestuur gesanctioneerd moesten wor-
den.84 Vlaams Volksvertegenwoordiger Sonia Becq (CVP) hoopte dat het
beleid van minister Peeters de Rand in de kijker geplaatst had, waardoor
de Vlamingen konden zien dat zij niet alleen stonden in hun strijd tegen
de verfransing.85 Nog anderen vonden dan weer dat de omzendbrief niet
ver genoeg ging en zo streng mogelijk moest worden toegepast. De
Vlaams-Blokafgevaardigden Dewinter, Lootens-Stael, Van Hauthem,
Van Nieuwenhuysen en Van Walleghem dienden hierover een resolutie
in. De omzendbrief had volgens hen wel degelijk wettelijkheid, aangezien
hij niet raakt aan de taalwetgeving op zich, maar wel handelt over de
interpretatie van die wetgeving. De Blokleden onderstreepten dat de
interpretatie wel degelijk tot de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeen-
schap behoorde. De houding van de zes burgemeesters en van de Voerense
gemeenteraad werd dan ook – zonder het met deze woorden te zeggen –
als een provocatie beschouwd. Als sanctie stelde men voor om de geld-
kraan voor het Franstalig basisonderwijs in de faciliteitengemeenten
dicht te draaien.86 Het voorstel tot resolutie werd in commissie verworpen.

De uitgesproken Vlaamse politieke partijen waren echter bij de eersten
om de omzendbrief-Peeters te steunen. VU-afgevaardigde Etienne van
Vaerenbergh liet zelfs het woord gelukwensen horen, en bevestigde dat
hiermee de juiste interpretatie aan de oorspronkelijke wetgeving was
gegeven. Van Vaerenbergh was echter niet te spreken over de publieke
oproep van Brussels Gewestminister Hasquin (PRL) aan de gemeentebe-
sturen om de omzendbrief te negeren. Volgens van Vaerenbergh riep Has-
quin hiermee op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, en hij kwam tot de
conclusie dat burgemeester Van Hoobrouck d’Aspe van Wezembeek-
Oppem deze aanmaning intussen al had opgevolgd. Voor Van Hauthem
(Vlaams Blok) was dit voldoende om te eisen dat minister Peeters de afzet-

82. Vlaams Parlement. Commissievergadering. 1998, nr. 40, ‘Commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting’, 29 januari, C40-C-BIN4, p. 3.

83. Vlaams Parlement; Stukken. ‘Met redenen omklemde motie van Etienne Van Vaeren-
bergh (VU), Georges Cardoen (CVP), Francis Vermeiren (VLD) en Herman De Loor (SP).’
Stuk 908 (1997-1998), nr. 1, 29 januari 1998. Deze motie werd in plenaire vergadering
aangenomen.

84. Vlaams Parlement. Commissievergadering. 1998, nr. 40, ‘Commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting’, 29 januari, C40-C-BIN4, p. 5.

85. Vlaams Parlement. Handelingen. 1997, nr. 12, 19 november, p. 18.
86. Vlaams Parlement; Stukken. ‘Voorstel van resolutie van de heren Filip Dewinter, Domi-

niek Lootens-Stael, Joris Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen en Roeland Van Wal-
leghem.’ Stuk 1015 (1997-1998), nr. 1, 21 april 1998.
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ting van de ongehoorzame burgemeesters zou bepleiten bij de federale
minister van Binnenlandse Zaken. Minister-president Van den Brande
kon de inmenging van Hasquin uitsluitend interpreteren dan vanuit zijn
PRL-FDF-standpunt. ‘Verder laten we ons niet door reacties van individuen
afleiden van ons essentiële regeringswerk: het herstellen van de economie
en het creëren van werkgelegenheid. Op dit punt zal de Vlaamse regering
onder geen enkel beding veranderen van opvatting met betrekking tot de
strikte toepassing van de faciliteiten.’87 De openlijke afkeuring van de zes
burgemeesters en hun bekentenis de omzendbrief in hun gemeente niet te
zullen toepassen, kon dan ook op geen enkele manier goedgesproken wor-
den.88

Kortom, de debatten die in het Vlaams Parlement gevoerd werden naar
aanleiding van de omzendbrief waren op de eerste plaats reacties tegen
het negatieve onthaal van de omzendbrief door de burgemeesters en de
Franstaligen. Het valt trouwens op dat men globaal gezien maar weinig
tijd uittrok voor dit soort debatten. Bovendien waren het bijna altijd Van
Vaerenbergh en Van Hauthem die deze discussies op gang trokken. De
rest van het Vlaams Parlement scheen veel minder geneigd te zijn een
standpunt in te nemen in deze materie. We kunnen ons ten slotte afvra-
gen of de omzendbrief-Peeters er überhaupt gekomen zou zijn als het
Vlaams Parlement nog uit verkozenen van het Federaal Parlement zou
zijn samengesteld. Het Vlaams Parlement is immers pas sinds 1995 uit
rechtstreeks verkozenen samengesteld. Dit gaf het een grote mate van
onafhankelijkheid ten aanzien van het Federaal Parlement. Pas in die
context kon een striktere toepassing van het faciliteitenstelsel, zoals dat
in de omzendbrief geformuleerd werd, mogelijk gemaakt worden. Toen-
malig SP-voorzitter Tobback deelde deze mening. ‘Vóór de staatshervor-
ming zou zo’n maatregel niet door de federale regering zijn geraakt zonder
heibel,’ aldus Tobback in Het Laatste Nieuws. ‘Nu kan dat wel omdat
Vlaams-Brabant een provincie werd. Daardoor gaat het niet meer om de
Rand van Brussel, maar van Vlaams-Brabant.’89

5.3.4. In de provincie Vlaams-Brabant

Zoals enigszins te verwachten was stond de provincieraad achter de
omzendbrief. In december 1997 stemde die een motie, die op 21 november
door VU-provincieraadslid Richard Peeters was ingediend. Hierin stond

87. Vlaams Parlement. Handelingen. Zitting 1997-1998, nr. 31, 4 maart 1998, p. 15.
88. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Vlaams Parlement. Handelingen. Zitting 1997-1998, nr. 34,

18 maart 1998, p. 9 e.v.
89. Vlaamse partijen sluiten de rangen. In: Het Laatste Nieuws, 28 oktober 1997.
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dat de taalfaciliteiten uitzonderingen waren. De recente initiatieven van
de Vlaamse regering en van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Bra-
bant ter vrijwaring en versterking van het Vlaams karakter van de pro-
vincie werden ten volle ondersteund. Bovendien klaagde men de houding
van de onwillige burgemeesters en schepenen van de randgemeenten aan.
Hierdoor hadden zij immers eenzijdig het beginsel van de federale loyali-
teit op de helling gezet.90 Richard Peeters verwees in zijn toelichting ook
naar het bezoek van Onckelinx aan Linkebeek, dat hij een provocatie
noemde. Hij vermeldde trouwens dat hij, in januari 1995, al gevraagd had
om Franstalige documenten in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw
aan te vragen. Het spreekt voor zich dat hij zeer tevreden was met de hou-
ding die de Vlaamse regering nu aannam. Uiteindelijk werd de motie
goedgekeurd met 26 stemmen voor, 5 tegen en 7 onthoudingen. De Aga-
lev-fractie bevond zich bij de onthouders, omdat ze duidelijk niet gediend
was met dit soort van ‘pingpongspelletjes’, waarbij de ene provocatie op de
andere volgde.91

Tijdens het debat over deze motie merkte provincieraadslid Dieudonné
Horlait (VLD) op dat Leo Peeters met zijn omzendbrief eigenlijk ‘een beetje
te veel de Vlaamse toer opging om het imago van zijn partij op te kalafa-
teren’.92 Ook de gemeentelijke overheden in de Rand uitten deze kritiek.
De minister werd er meer dan eens verweten met zijn omzendbrief veeleer
een eigen politieke profilering kenbaar te willen maken. Peeters zelf weer-
legde dit verwijt. Het ging hem op de eerste plaats om paal en perk te stel-
len aan de permanente schending van de taalwetgeving. Het innemen van
zo een standpunt kon bijgevolg bezwaarlijk een daad van politieke profi-
lering genoemd worden.93

5.3.5. In de gemeenten

5.3.5.1. Politieke verhoudingen

Het spreekt voor zich dat een reactie vanuit de faciliteitengemeenten niet
lang op zich liet wachten. Om de politieke situatie in deze zes gemeenten
goed te begrijpen moeten we even terugblikken op de gemeenteraadsver-
kiezingen van 9 oktober 1994. In Kraainem kwamen twee lijsten op. Ener-
zijds was er een Franstalige lijst LBM (Liste du Bourgmestre Maricq) die
de PRL-FDF, de PSC, de PS en de onafhankelijken groepeerde; anderzijds

90. Provincieraad Vlaams-Brabant. Notulen 1997. 2 december, motie nr. 167, pp. 26-28.
91. Provincieraad Vlaams-Brabant. Beknopt verslag 1997. 2 december, pp. 24-27.
92. Provincieraad Vlaams-Brabant. Beknopt verslag 1997. 2 december, p. 26.
93. Interview van J. Koppen met L. Peeters, woensdag 21 juni 2000.
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was er de Vlaamse lijst Kartel, die bestond uit CVP, pvv, vu en SP. De
Franstalige lijst behaalde een bescheiden stemmenwinst op Kartel, met
als gevolg dat Léon Maricq zijn mandaat nogmaals zes jaar kon uitoefe-
nen. De eentalig Franse Liste du Bourgmestre (PRL-FDF, onafhankelijken
en één lid van de PS) van Linkebeek boekte eveneens winst, en dit ten
koste van de tweetalige lijst Unie/Union. Deze lijst, die in 1988 nog
opkwam onder de naam SLB-VGE (Samen Leven en Beheren – Vivre et Gerer
Ensemble), bestond uit SP-PS en Agalev-Ecolo. Daarnaast bestond nog de
eentalig Nederlandse lijst Linkebeek 2000 met de CVP, de VU, de onafhan-
kelijken en een aantal leden van de SP die niet op de tweetalige lijst voor-
kwamen. Linkebeek 2000 kon haar stemmenaantal in 1994 min of meer
stabiel houden. Christian van Eyken bleef burgemeester. Een soortgelijke
situatie was ook in Wezembeek-Oppem waar te nemen. Hier werd de
tweetalige lijst Liste du Bourgmestre aangevoerd door burgemeester de
Grunne, die echter het onderspit moest delven voor de Franstalige lijst
Union francophone van François van Hoobrouck d’Aspe, die de burge-
meesterssjerp overnam. Van Hoobrouck kon zijn stemmenwinst toeschrij-
ven aan het verlies van de Vlaamse eenheidslijst Democraten Wezembeek-
Oppem (CVP, PVV, VU, SP en onafhankelijken). In Sint-Genesius-Rode had
de Vlaamse eenheidslijst Lijst van de Burgemeester al in 1988 stemmen-
verlies geleden ten voordele van de lijst van toenmalig eerste schepen
Myriam Delacroix-Rolin. Als burgemeester stond Delacroix-Rolin in 1994
aan het hoofd van de (Franstalige) lijst Intérêts communaux-Gemeentebe-
langen (PSC en PRL-FDF). De Vlaamse eenheidslijst was uiteengevallen in
een CVP-lijst onder de benaming CVR en een lijst Rode (SP en PVV). Daar-
naast bestond er nog een tweetalige lijst UNP. Ook hier was er stemmen-
winst voor de Franstalige lijst. In Wemmel leek de versplintering van de
lijsten – in tegenstelling tot in 1988 – totaal te zijn. De vier lijsten van
1988 werden in 1994 naar negen uitgebreid. Er waren twee tweetalige
lijsten: de Lijst van de Burgemeester-Liste du Bourgmestre van Jos Geurts
en de Lijst Wemmel (PVV en Franstaligen). Aan Franstalige zijde kwam er
een FDF-lijst; in 1988 was dit nog niet het geval. De versplintering was
echter het duidelijkst te merken aan Vlaamse zijde. Zes lijsten stelden
zich op: Volksunie, Vlaams Blok, CVP, Agalev, ROSSEM en de Vlaamse
Volkspartij. In totaal behaalden deze zes lijsten minder stemmen dan de
eenheidslijst Wemmel. De LB kende een lichte achteruitgang, maar bleef
al haar zetels in de gemeenteraad behouden. Drogenbos ten slotte bleef
haar karakterisering van communautaire oase behouden. Burgemeester
Calmeyn behaalde dank zij zijn LB (CVP, PS en onafhankelijken) een
wederom de verlenging van zijn mandaat. De Lijst van de Burgemeester
verloor wel een beperkt aantal stemmen aan een nieuwe tweetalige lijst
Gemeentelijk Samenleven – Entente communale. Samengevat waren in
1994 de volgende tendensen waar te nemen: de Franstalige lijsten boek-
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ten winst, de Vlaamse lijsten versplinterden en alleen in Kraainem en
Sint-Genesius-Rode waren er rechtstreeks verkozen schepenen, afkom-
stig van eentalig Vlaamse lijsten.94

Dit tweetalig en sterk tegen het Frans aanleunende taalregime in de
zes randgemeenten kon in 1997-1998 dan ook maar weinig sympathie
opbrengen voor het Vlaamse beleid. Men uitte twee belangrijke punten
van kritiek: ten eerste was de omzendbrief in de praktijk niet of moeilijk
toepasbaar; ten tweede had een omzendbrief op zich geen enkele rechts-
geldigheid.95 Deze opmerkingen maakten op minister Peeters maar wei-
nig indruk. Tijdens de inhuldiging van de WIS-terminal96 in Linkebeek, op
22 januari 1998, liet hij via een vertegenwoordiger weten dat hij niet van
plan was van zijn standpunt af te wijken. De vertegenwoordiger wees erop
dat de minister met de omzendbrief op zijn rechten wou staan, en hij
keurde de paniekreacties van de Franstaligen volledig af. Dat de ministe-
riële afgevaardigde juist naar Linkebeek kwam was geen toeval. In het
verleden trok deze gemeente regelmatig de aandacht van de Vlaamse
overheid, omdat de taalwetten er al eens overtreden werden. Recentelijk
had het gemeentebestuur een nieuw interpellatiereglement voor het
publiek tijdens de gemeenteraad goedgekeurd. Dit hield de inrichting van
een vragenkwartiertje in. Het reglement bepaalde echter niet expliciet in
welke taal deze interpellaties beantwoord moesten worden. Daardoor was
er eigenlijk sprake van een overtreding van de taalwetgeving. Minister
Peeters volgde deze opvatting en liet in Linkebeek verkondigen dat hij dit
gemeenteraadsbesluit zou vernietigen.97 Kortom, deze hele toespraak
paste duidelijk in Peeters’ totale opzet voor de taalproblematiek. In een
gesprek met Het Laatste Nieuws maakte de minister ook duidelijk dat
onwillige burgemeesters gesanctioneerd moesten worden. Desnoods zou
hij hierover met Federaal minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande
Lanotte overleg plegen.98

94. Het voorgaande is een samenvatting van: Leen Depre, De omzendbrief Peeters: kortslui-
ting in de communautaire conflicthaard? Een inhoudsanalytisch onderzoek van de
berichtgeving in Le Soir en De Standaard. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, VUB,
LW, Communicatiewetenschappen, 1999, pp. 44-47.

95. Léon Maricq, burgemeester van Kraainem, verwoordde het als volgt: ‘Uitvoerbaar? Dat
kan niet. Een omzendbrief zegt: deze wet zo uitvoeren. Maar dat is geen besluit, dat is
geen wet, dat is geen verordening. Dat is gewoon een brief.’ Uit: Interview van J. Koppen
met L. Maricq, dinsdag 30 mei 2000.

96. Via een WIS-terminal kan men outprints van jobaanbiedingen van de VDAB bekomen.
97. Persmededeling SP, 23 januari 1998. Ook raad te plegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/01/23/230198%5F1.html. 
98. Persmededeling SP, 30 januari 1998. Ook raad te plegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/01/30/3001198%5F4.html. 
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5.3.5.2. Verzet

Het mag duidelijk zijn dat de zes burgemeesters zich op alle mogelijke
manieren tegen de omzendbrief verzetten.99 Burgemeester Geurts van
Wemmel zag hierin een aanvechting van het faciliteitenstelsel. Geurts
sloot zelfs niet uit dat er in de toekomst ook faciliteiten zouden komen voor
Engelstaligen. De zes gemeenten bevonden zich immers op de overgang
tussen de tweetalige en Europese hoofdstad enerzijds en het Nederlands-
talige Vlaanderen anderzijds. In die context kon het faciliteitenstelsel
haar nut bewijzen.100 Toch was Wemmel geen typevoorbeeld van oppositie
tegen de omzendbrief. Het waren veeleer de Linkebeekse en Wezem-
beekse burgemeesters Van Eyken en Van Hoobrouck d’Aspe die in deze
kwestie het voortouw namen.

In Linkebeek verstuurde het gemeentebestuur een brief naar alle inwo-
ners, waarin werd meegedeeld dat de omzendbrief vanaf 14 januari 1998
voor een periode van zestig dagen niet zou worden toegepast. De omzend-
brief zou eerst in een overlegcomité met de andere gemeentebesturen
besproken worden.101 Het was trouwens de gemeente Linkebeek die op 27
februari en 14 april tegen respectievelijk de omzendbrief-Peeters en -Mar-
tens een verzoek tot schorsing indiende bij de Raad van State.

In Wezembeek-Oppem werden regelmatig overtredingen van de taal-
wetgeving gemeld. De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant wei-
gerde bijvoorbeeld in 1998 de begroting van deze gemeente goed te keu-
ren. Eén van de verplichte adviezen over deze begroting, namelijk dat van
de gemeentelijke milieuadviesraad, was ongeldig. Deze raad werd immers
voorgezeten door de (Franstalige) schepen Sala, die het gebruik van het
Frans tijdens de zittingen toeliet; hierover waren al verscheidene klach-
ten ingediend. De vernietiging van het huishoudelijk reglement van deze
raad door gouverneur De Witte was het resultaat.102

De burgemeesters probeerden hun verzet tegen de omzendbrief ook tij-
dens een directe confrontatie met de minister te uiten. Hiertoe kregen ze
slechts zelden de gelegenheid. Burgemeester Delacroix-Rolin van Sint-
Genesius-Rode vond het bijvoorbeeld ongepast dat minister Peeters zijn
beleid nooit persoonlijk is komen toelichten in de faciliteitengemeenten
zelf.103 In de directe confrontatie moesten de media soms helpen. De

99. Dit verzet werd in een officiële mededeling van de Volksunie ‘gejammer’ en een ‘zielige
vertoning’ genoemd. In: Persmededeling VU, 20 augustus 1998. Ook raad te plegen op:
http://www.vu.be/public/pages/visie/standpunten/pub_persberichten_Detail.asp?ID2=&ID=34. 

100. ‘Très peu de Flamands donnent raison à Peeters. In: Le Soir, 11 maart 1998.
101. Opmerking van J. Van Hauthem. In: Vlaams Parlement. Handelingen. Zitting 1997-

1998, nr. 27, 11 februari 1998, p. 3. 
102. Leo Peeters weet niet van een ‘geheim akkoord’ om zijn faciliteiten-omzendbrief niet toe

te passen. In: De Financieel-Economische Tijd, 30 april 1998.
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minister werd bijvoorbeeld op zondag 8 februari 1998 met Van Eyken
geconfronteerd in het TV1-programma De Zevende Dag. Het woord con-
frontatie is hier wel op zijn plaats, want aan weerszijden van de tafel wer-
den nogal harde woorden gebruikt, verwijten en beschuldigingen waren
niet ver weg. De Linkebeekse burgemeester noemde de handelingen van
de Vlaamse minister onwettig. Volgens Peeters pasten de acties van de
burgemeesters in een verborgen agenda, en streefden Franstalige politici
zoals Van Eyken naar de uitbreiding van Brussel met hun gemeente.
Hierbij werden alle initiatieven van de Vlaamse overheid – zoals bijvoor-
beeld het installeren van (Nederlandstalige) WIS-palen – systematisch
belemmerd, juist omdat ze Vlaams waren.104 Tegen deze houding werd
ook op de IJzerbedevaart van eind augustus 1998 door comitévoorzitter
Lionel Vandenberghe met scherp geschoten.105

De zes burgemeesters kondigden op 10 maart tijdens een gemeen-
schappelijke persconferentie aan dat de omzendbrief niet toegepast zou
worden zolang de Raad van State geen uitspraak had gedaan. Op 12
maart hield het FDF een bijeenkomst van haar verkozenen in de Rand in
Kraainem. Het FDF presenteerde die avond een standaardprotestbrief. De
Franstaligen werden opgeroepen deze brief naar de Vlaamse Gemeen-
schap te sturen. Er werd ook aangekondigd dat FDF-militanten de vijf vol-
gende zaterdagen telkens de zes faciliteitengemeenten zouden doorkrui-
sen ‘pour rassurer la population francophone quant à son avenir en
périphérie et lui présenter les réactions juridiques et politiques possi-
bles’.106 De zes burgemeesters kregen in hun verzet de steun van de Frans-
talige partijen. De PS, de PRL, de PSC en zelfs Ecolo plaatsten zich bij wijze
van spreken op de barricaden.107

Op 2 april besliste ook de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode om de
omzendbrief niet toe te passen. De enige Vlaamse schepen An Sobrie,
dochter van voormalig burgemeester Algoet, had in het college van burge-
meester en schepenen eerder de eensgezindheid over de antiomzendbrief-

103. Interview van J. Koppen met M. Delacroix-Rolin, woensdag 21 juni 2000.
104. Letterlijke citaten uit De Zevende Dag van 8 februari 1998 weergegeven op:

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/02/09/090298%5F1.html. 
105. IJzerbedevaart moet signaal geven aan Vlaamse politici. In: De Standaard, 29 augustus

1998.
106. Olivier Maingain: les facilités valent bien une crise de l’état. In: Le Soir, 13 maart 1998.
107. ‘Sancties is wat de Franstalige burgemeesters willen uitlokken, kwestie van de federale

regering en vooral de francofone regeringspartijen PS en PSC tot een communautaire for-
cing te dwingen. En het begrip sanctie wordt daarom zeer ruim geïnterpreteerd. Als pro-
vinciegouverneur De Witte de beslissing van het gemeentebestuur van Rode (om de
omzendbrief naast zich neer te leggen) vernietigt, zal dat als een sanctie worden erva-
ren. Waardoor de situatie in Rode een eerste voor de federale regering vernietigende
aanrijding dreigt te worden.’ Rik van Cauwelaert, De molen zal draaien. In: Knack,
4 april 1998.
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houding doorbroken. Zij had de uiteindelijke toepassing van de omzend-
brief op de agenda van het schepencollege geplaatst. Daardoor was de
gemeenteraad verplicht om over de opstelling tegenover de omzendbrief-
Peeters een uitspraak te doen. Het weekblad Knack toonde hier maar wei-
nig vertrouwen in. Men verwachtte een vernietiging van de beslissing van
de gemeenteraad door de gouverneur, waarna de hele procedure opnieuw
zou beginnen. In het slechtste geval zou de Rodense situatie kunnen ont-
aarden in Voerense toestanden, met de val van de federale regering tot
gevolg. Le Soir zag in de opstelling van de CVP-schepen een manoeuvre
van deze partij om in Sint-Genesius-Rode onrust te stoken. Dat partijlid
en federaal vice-premier Herman Van Rompuy een inwoner van deze
gemeente was – en dat zijn vrouw het voorzittersschap van het Rodense
OCMW waarnam – wees volgens Le Soir in die richting. Knack zag daaren-
tegen in de houding van FDF-schepen Clerfayt veeleer een poging om
samen met de politieke partijen van de oppositie de onduidelijkheid over
de omzendbrief te gebruiken tegen de federale regering.108

Op 15 april keurde ook de Voerense gemeenteraad, meerderheid tegen
minderheid, een voorstel van het schepencollege goed om de omzendbrief
niet toe te passen. Er zou eveneens een protestbrief aan de Vlaamse
minister gericht worden.109

Het verzet tegen de toepassing van de omzendbrief werd regelmatig
nieuw leven ingeblazen. In Sint-Genesius-Rode besliste men bijvoorbeeld
om bij het rondsturen van de aanslagbiljetten voor huisvuiltaks (dienst-
jaar 2000) opnieuw met de taalaanhorigheid rekening te houden. Hier-
tegen diende Sobrie klacht in bij de provinciegouverneur. Daarnaast kon-
digden vijf van de zes faciliteitengemeenten aan dat ze op 24 juni 2001 een
referendum zouden organiseren over Lambermont-bis. Meer bepaald het
deel waarmee de Gemeente- en Provinciewet zou worden geregionaliseerd
werd geviseerd. Het referendum zou – zowel in het Nederlands als in het
Frans als in het Engels – de volgende vraag stellen: ‘In tegenstelling met
wat voorzien is in het ontwerp van bijzondere wet tot regionalisering van
de gemeente- en provinciewet (een toekomstige bevoegdheid van het
Vlaamse Gewest), meent U dat de Belgische federale overheid bevoegd
moet blijven om het statuut en de organisatie van uw gemeente te rege-
len?’ Het gemeentebestuur van Drogenbos hield zich wat meer op de
vlakte door aan te kondigen dat het dit referendum pas in juli zou hou-
den.110 Het besluit om een referendum te organiseren kwam er nadat de
zes burgemeesters in maart 2001 ruim dertigduizend brieven met een
petitieformulier aan de inwoners hadden gestuurd.111

108. De molen zal draaien. In: Knack, 1 april 1998.
109. Voeren negeert omzendbrief Peeters. In: GvA, 16 april 1998.
110. Zes randgemeenten worden nerveuzer. In: De Standaard, 25 mei 2001.
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Ondanks het feit dat de gemeenten voldoende handtekeningen112 verza-
meld hadden, en ondanks de goedkeuring door de gemeenteraden van Lin-
kebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem, werd dit referendum afgebla-
zen .  Begin  juni  verniet igde  de  gouverneur  immers  de
gemeenteraadsbesluiten over deze volksraadpleging. Zowel De Witte als
Vlaams minister Van Grembergen beschouwde het geplande referendum
als onwettig omdat het over een aangelegenheid handelde die het gemeen-
telijk belang oversteeg. Hierop lieten de zes burgemeesters verstaan dat
ze zich neerlegden bij deze beslissing, wat andere acties echter niet uit-
sloot.113 Een week later overhandigden de zes burgemeesters persoonlijk
de 22.000 verzamelde handtekeningen op het kabinet van premier Verhof-
stadt. Op exact hetzelfde moment was Lili Nobholz-Haidegger, de Zwit-
serse verslaggeefster voor de Raad van Europa, in Brussel aangekomen.
De acties van de zes burgemeesters vielen toevallig samen met het bezoek
van de opvolgster van Dumeni Columberg.114

5.3.5.3 Casestudy: inning van de milieubelasting in Wezembeek-Oppem

De kwestie van de onbereidwillige burgemeesters bleef nog het hele jaar
1998 aanslepen. In Wezembeek-Oppem leek de oppositie tegen de
omzendbrief het grootst te zijn. De gemeente had bijvoorbeeld zowel in het
Nederlands als in het Frans een brief over de milieuheffing aan haar
inwoners verstuurd. Minister Peeters verklaarde op 18 maart 1998 in het
Vlaams Parlement dat gouverneur De Witte gevraagd werd na te gaan of
de uitschrijving van deze milieubelasting in overeenstemming te brengen
was met de bepalingen van zijn omzendbrief.115 Volgens de Franstalige
oppositiepartij PRL was de Wezembeekse houding niet in overeenstem-
ming te brengen met het beleid van Peeters.116 Voor het FDF betekende de
schorsing van de milieutaksheffing een verdere stap in een hele reeks van
bedreigingen, chantages en intimidaties van de Vlaamse overheid sinds
de omzendbrief-Peeters. Dit had uitsluitend tot doel een politiek van ‘fla-

111. Burgemeesters Rand mobiliseren via petitie tegen Lambermont. In: De Standaard,
17 maart 2001.

112. In totaal zouden 22.000 personen de petitie ondertekend hebben: 11.802 in Sint-Gene-
sius-Rode; 10.476 in Wemmel; 8.575 in Wezembeek-Oppem; 1.938 in Kraainem; 3.320 in
Drogenbos en 3.305 in Linkebeek. Dit betekende dat ongeveer de helft van de inwoners
de petitie beantwoord had. Zie: Dans la périphérie, la consultation fait recette. In: LLB,
24 april 2001.

113. Geen referendum in gemeenten met faciliteiten. In: De Standaard, 6 juni 2001 & Pas de
consultation populaire en périphérie le 24 juin. In: Le Soir, 7 juni 2001.

114. Vingt-deux mille lettres pour le Premier ministre. In: Le Soir, 13 juni 2001.
115. Mark Deweerdt, Op. cit., p. 210.
116. Persmededeling PRL, 9 september 1998.
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mandisatie’ in de Rand door te voeren.117 Daarbij ging het FDF er impliciet
vanuit dat de Rand behoorde tot de Franstalige Gemeenschap en dat de
Vlaamse instellingen daar niets verloren hadden.

In juli 1998 schorste de provinciegouverneur de Wezembeekse beslis-
sing om een tweetalige brief aan de inwoners te versturen op grond van
technische fouten, niet op grond van de bepalingen in de omzendbrief. Een
tweede rondschrijven van de gemeente, opnieuw in de beide talen, werd in
september door de Vlaamse minister vernietigd. Hierbij verwees men nog
steeds niet op de eerste plaats naar de omzendbrief. Volgens minister Pee-
ters werd er in deze zaak gehandeld vanuit de taalwetgeving. Daarbij
moest niet altijd de omzendbrief vermeld worden.118

In december 1998 leek het schepencollege van Wezembeek-Oppem zich
bij de omzendbrief neer te leggen, maar op de zitting van 18 januari 1999
kwam men hierop terug. In februari werd er zelfs besloten om voor de
derde keer op rij de omzendbrief te negeren. Intussen bleven de problemen
met de Wezembeekse milieubelasting aanslepen. Het schepencollege
besliste immers dat de ontvanger moest innen ‘met respect voor de taal-
aanhorigheid van de belastingplichtige,’ met andere woorden: in het
Nederlands of in het Frans. En dat was in tegenspraak met de bepalingen
van de omzendbrief en van de taalwetgeving. Dit had tot gevolg dat de
milieutaks intussen al tweemaal geschorst werd door de gouverneur en
eenmaal vernietigd door de voogdijminister Peeters.

De Wezembeekse discussies over de milieutaks leken zich ook uit te
breiden tot de belasting op het aanleggen van riolen en de bestratingswer-
ken. Het schepencollege wenste deze belastingen eveneens op dezelfde
manier te innen. In september 1999 ontvingen ruim 5.000 Wezembeekse
gezinnen een aanslagbiljet van de huisvuilbelasting 1998 dat in het
Nederlands of in het Frans was opgesteld. De Vlaamse oppositiepartij
Democraten Wezembeek-Oppem (DWO) dienden hiertegen meteen klacht in
bij de provinciegouverneur, omdat de biljetten niet uitsluitend in het
Nederlands waren opgesteld. Maar voor burgemeester Van Hoobrouck
was er geen enkel probleem. Het arrest van de Raad van State van 10 juli
1998 had immers de Linkebeekse aanvraag tot schorsing van de omzend-
brief onder meer verworpen door het ontbreken van hoogdringendheid. En
hierin zag de burgemeester een mogelijkheid om de omzendbrief te omzei-
len.119

117. Persmededeling FDF, 9 september 1988. Ook te raadplegen op: http://www.fdf.be/cp/
cp80909.html. 

118. Vlaams Parlement. Commissievergadering. 1998, nr. 4, 7 oktober, C4-C-BIN1, ‘Commissie
voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting’, p. 1-4.

119. Strijd in faciliteitengemeentes gaat gewoon door. In: De Morgen, 11 september 1999.
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In december 1999, ter gelegenheid van zijn bezoek aan Wezembeek-
Oppem, liet Leo Peeters’ opvolger Johan Sauwens echter weten dat pro-
vinciegouverneur De Witte aan de gemeente zou vragen om onmiddellijk
de geïnde milieubelasting terug te storten aan de belastingplichtigen. Na
een rondvraag was het de gouverneur niet helemaal duidelijk wie de
opdracht had gegeven om de aanslagbiljetten in de taal van de inwoners
te versturen. Noch het college van burgemeester en schepenen, noch de
gemeenteontvanger liet expliciet weten wie hiertoe de opdracht had gege-
ven. Niet alleen was deze manier van handelen in tegenspraak met de
omzendbrief-Peeters, maar als er geen opdrachtgever was, was de belas-
ting onrechtmatig geïnd en moest het geld teruggegeven worden.120

Bovendien waren de aanslagbiljetten niet verstuurd door de gemeenteont-
vanger van Wezembeek-Oppem, maar wel door een privé-firma. Aange-
zien de ontvanger in die periode op vakantie was schakelde de burgemees-
ter een privé-firma in om in september 1999 de aanslagbiljetten voor het
jaar 1998 te versturen. Maar alleen de gemeenteontvanger is bevoegd om
aanslagbiljetten te versturen; dit had tot gevolg dat Vlaams minister Sau-
wens eind 1999 deze handelwijze onwettig verklaarde en beval de geïnde
sommen aan de belastingplichtigen terug te storten.121

Meer dan een jaar later was het probleem nog niet opgelost. In februari
2001 dreigde Sauwens ermee de provinciegouverneur van Vlaams-Bra-
bant de opdracht te geven een bijzondere commissaris naar Wezembeek-
Oppem te sturen om er ‘dwangtoezicht’ te houden.122 De geïnde geldsom
in kwestie stond sindsdien op een geblokkeerde bankrekening, waar
alleen de gemeenteontvanger of een bijzondere commissaris toegang toe
had.123

Begin 2002 kondigde provinciegouverneur De Witte aan dat de ontvan-
ger nog tot 15 januari de tijd kreeg om de milieutaks terug te storten, zo
niet zou er wederom een commissaris gestuurd worden. Als reactie kon-
digden de vijf overige burgemeesters tijdens een bijeenkomst in Sint-
Genesius-Rode aan dat zij volledig solidair waren met François Van
Hoobrouck in zijn conflict met de gouverneur van Vlaams-Brabant.124 De
Wezembeekse burgemeester liet weten dat – als zijn gemeente gedwongen
werd het geïnde geld terug te betalen – hij de desbetreffende 275.000 euro

120. Geen inning milieubelasting. In: Het Nieuwsblad, 7 december 1999; Sauwens laat
Wezembeek tot de orde roepen. In: FET, 7 december 1999 & Renvoi à l’expéditeur à
Wezembeek-Oppem. In: Le Soir, 7 december 1999.

121. Gouverneur dreigt commissaris te sturen naar Wezembeek-Oppem. In: De Standaard,
7 januari 2002.

122. Taalrel vermindert Wezembeekse belastingsdruk. In: De Standaard, 8 februari 2001.
123. Saint Polycarpe s’invite à Wezembeek. In: LLB, 6 januari 2002.
124. Burgemeesters faciliteitengemeenten steunen Wezembeek-Oppem. In: De Standaard,

7 januari 2002.
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via de rechtbank terug zou vorderen van de Vlaamse overheid, evenals de
intresten en een morele schadevergoeding.125 Het dreigement van de bij-
zondere commissaris zette eveneens kwaad bloed bij de PSC en het FDF. De
Franstalige christen-democraten riepen de mandatarissen uit de facilitei-
tengemeenten op om in dat geval in beroep te gaan tegen de overheveling
van de Gemeente- en Provinciewet; de Grondwet zou dan immers overtre-
den zijn. Het FDF noemde het dreigement een ernstige aanslag op de
gemeentelijke autonomie van Wezembeek-Oppem.126 De Vlaamse opposi-
tie in deze gemeente had veeleer moeilijkheden met de houding van de
burgemeester. Volgens DWO was Van Hoobrouck de enige verantwoorde-
lijke in deze kwestie. De burgemeester zou op eigen initiatief de reeds ver-
noemde privé-firma ingeschakeld hebben, terwijl hierover niets in de
notulen terug te vinden was. Hiermee zou Van Hoobrouck wel degelijk een
onwettige daad gesteld hebben.127 Deze mening was Van Grembergen
eveneens toegedaan, toen hij in het Vlaams Parlement aankondigde dat
hij bij Federaal minister van Binnenlandse Zaken Duquesne (PRL) een dis-
ciplinaire sanctie tegen Van Hoobrouck zou vragen. Deze uitspraak
beschouwde het FDF als een illustratie van de Vlaamse onwil om tot com-
munautaire vrede te komen.128 Daarnaast kondigden de federale vice-pre-
miers Vande Lanotte (SP-A) en Michel (PRL) wel een bemiddeling aan. Voor
de specifieke situatie in Wezembeek-Oppem moest er een technische
oplossing gevonden worden om een probleem te behandelen dat echter
‘niet rechtstreeks met de omzendbrief-Peeters te maken had’.129 Premier
Verhofstadt had het tijdens een interpellatie in de Kamer een jaar eerder
al over een ‘administratief probleem’, dat niet communautair gebonden
was.130

Een tweede ontmoeting tussen Van Hoobrouck en Van Grembergen
bracht op 16 januari maar weinig zoden aan de dijk; geen van hen wenste
zijn standpunt te herzien.131 Door zijn onverzettelijke houding noemde La
Libre Belgique de Wezembeekse burgemeester zelfs ‘de José Happart van
de eenentwintigste eeuw’.132 In dezelfde krant verklaarde Van Hoobrouck
trouwens dat hij maar weinig verschil meer merkte tussen de opstelling
van Dewael en zijn voorganger Van den Brande. Zolang de omzendbrief-

125. Wezembeek-Oppem weert zich tegen de Vlaamse overheid. In: De Standaard, 11 januari
2002.

126. PSC en FDF verbolgen. De Standaard, 7 januari 2002.
127. Burgemeester Wezembeek-Oppem wil schadevergoeding. In: De Standaard, 10 januari

2002.
128. Une sanction réclamée à Wezembeek. In: LLB, 23 januari 2002 .
129. La périphérie? Un problème ‘technique’. In LLB, 25 januari 2002.
130. Wezembeek-Oppem administratief probleem. In: De Standaard, 9 februari 2001.
131. On temporise à Wezembeek. In: LLB, 16 januari 2002.
132. Wezembeek-Oppem, le nouveau Fourons. In: LLB, 13 januari 2002.
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Peeters niet ingetrokken werd zou Van Hoobrouck zijn positie proberen te
handhaven.133 Een maand later werd Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Van Grembergen geïnterpelleerd over de Wezembeekse
situatie in de commissie institutionele hervorming van het Vlaams Parle-
ment. Van Grembergen verzekerde de commissie dat hij een bijzonder
commissaris naar Wezembeek-Oppem zou sturen, maar dat hij hiervoor
‘het meest geschikte moment’ zou afwachten.134 Van Hoobrouck kreeg uit-
eindelijk geen disciplinaire sanctie; Federaal minister van Binnenlandse
Zaken Duquesne zag daar namelijk geen gegronde reden toe.135 Uiteinde-
lijk werd er in maart 2002 een compromis voorgesteld: de gemeenteont-
vanger zou nieuwe aanslagbiljetten versturen – in het Nederlands. Het te
betalen bedrag op die formulieren zou nul euro zijn; de som was immers
al eerder geïnd. Het formulier kan alsnog door de belastingplichtigen in
het Frans aangevraagd worden. Tegelijkertijd zou de gemeente de inwo-
ners in de beide talen informeren over deze procedure. Dit was wettelijk
mogelijk als deze folders niet op naam bezorgd werden.136 Of dit compro-
mis de eindoplossing inhield was niet zeker; niet iedereen was immers van
mening dat de zaak hiermee afgesloten was.137

Op andere terreinen waren er in Wezembeek-Oppem eveneens overtre-
dingen van de taalwetgeving te signaleren. Johan Sauwens vernietigde
bijvoorbeeld op 19 juli 2000 een beslissing van het Wezembeekse college
van burgemeester en schepenen om een taalregister aan te leggen. Hierin
zou de taalaangehorigheid van alle inwoners boven de zestien jaar worden
bijgehouden. Op 25 juli stelde het bestuur echter een vergelijkbaar initia-
tief voor. Nieuwe inwoners konden vanaf die datum een formulier invul-
len waarop ze aangaven in welke taal ze met de lokale overheid wilden
communiceren. Maar ook dit initiatief was volgens minister Sauwens in
strijd met de taalwetgeving, het gelijkheidsbeginsel en de Privacywet. Het
kwam eigenlijk neer op een verkapte talentelling.138 Het college van bur-
gemeester en schepenen meende echter een goedkeuring te vinden in het

133. La Flandre franchit la ligne rouge. In: LLB, 11 januari 2002.
134. Gouverneur dreigt commissaris te sturen naar Wezembeek-Oppem. In: De Standaard,

7 januari 2002 & Van Grembergen stuurt commissaris naar Wezembeek-Oppem. In: De
Standaard, 20 februari 2002. Zie ook: Wezembeek: la pression s’accentue. In: LLB, 19
februari 2002. In een interview met La Libre Belgique benadrukte ook Vlaams Minister-
president Dewael dat Wezembeek-Oppem aangaande de milieutaks de omzendbrief-Pee-
ters moest toepassen zolang de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan. Zie: Les
facilités ne sont pas permanentes. In: LLB, 10 januari 2002.

135. Geen tuchtprocedure tegen Wezembeek-Oppem. In: De Standaard, 22 februari 2002. 
136. Oplossing voor onwettig geïnde milieutaks Wezembeek-Oppem. In: De Standaard,

9 maart 2002.
137. Oplossing Wezembeek-Oppem onwettig. In: De Standaard, 12 maart 2002.
138. Berichtgeving uit: Sjoenke. Gemeenschapskrant van de sociaal-culturele raad Linkebeek,

jg. 40, nr. 233, p. 22.
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advies van adjunct van de gouverneur Desolre. Die had reeds vermeld dat
het volgens hem niet nodig was dat Franstaligen telkens opnieuw hun
taalkeuze moesten herhalen. Wezembeek-Oppem bleef zich trouwens
tegen de omzendbrief verzetten door op verschillende manieren de feite-
lijke tweetaligheid van de gemeente te onderstrepen. Het college had
onder meer bepaald dat het personeel van de gemeente, de politie en de
bibliotheek bij telefonische oproepen de bellers altijd in de beide talen zou
begroeten. Dit was zeer tegen de zin van de DWO die van de Vlaamse over-
heid eiste dat het college van burgemeester en schepenen een sanctie werd
opgelegd omdat het de besluiten van de toezichthoudende overheid syste-
matisch negeerde.139 In september liet het college trouwens weten geen
rekening te zullen houden met de rondzendbrief over de inning van de
huisvuiltaks. Ongeveer tegelijkertijd lieten een aantal Franstalige inwo-
ners weten dat zij niet langer hun taksen voor radio en tv en voor het
waterverbruik wilden betalen. Volgens burgemeester Van Hoobrouck was
zijn beleid te rechtvaardigen omdat de Raad van State in april 1998 dui-
delijk gemaakt had dat de faciliteitengemeenten het recht hadden de
omzendbrief niet toe te passen. Maar dit was natuurlijk gebeurd voordat
de Raad van State in juli 1998 in kortgeding besliste het Linkebeekse ver-
zoek tot schorsing af te wijzen.140

5.3.5.4. De omzendbrief naar de Raad van State

De gemeente Linkebeek liet het niet bij woorden alleen. Op 27 februari
1998 diende ze klacht in bij de Raad van State tegen het Vlaams Gewest
en de Vlaamse Gemeenschap en vroeg ze de schorsing van de tenuitvoer-
legging van omzendbrief BA-97/22. Een dag later werd trouwens bij de
afdeling Wetgeving van de Raad van State de procedure afgerond die eer-
der was opgestart nadat de minister-president van de Franse Gemeen-
schapsregering een advies had gevraagd over het al dan niet bestaan
van een bevoegdheidsconflict. Volgens dit advies, dat op 24 februari
bekend was141, was het aan het overlegcomité voorgelegde verschil van
mening niet vrij van een bevoegdheidsconflict. De schorsing die de
gemeente Linkebeek nu aanvroeg, was echter alleen mogelijk als de
‘onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing (nl. de her-
haalde aanvraag om documenten in het Frans te ontvangen) een moei-
lijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen’. Concreet betekende dit
het volgende: als een welbepaald percentage van de inwoners van een

139. Wezembeek-Oppem gaat door met taalregister. In: De Standaard, 10 augustus 2000.
140. Wezembeek negeert brief faciliteiten. In: De Standaard, 4 september 1999.
141. Mark Deweerdt, Overzicht van het Belgische politieke gebeuren in 1998. In: Res

Publica, volume XLI, 1999, nrs. 2-3, p. 209.
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faciliteitengemeente Franstalig is, en als dit percentage bij iedere gele-
genheid te kennen moet geven dat het documenten in het Frans wil ont-
vangen, betekent dit meer werk voor het gemeentepersoneel. Bijgevolg
moet er meer personeel aangenomen worden. Maar in het kader van de
omzendbrief-Kelchtermans is het niet mogelijk om ogenblikkelijk het
nodige extra personeel aan te werven. Men moet immers rekening hou-
den worden met een termijn van twaalf tot achttien maanden voor een
nieuw personeelskader goedgekeurd kan worden.

Samengevat: de uitvoering van de omzendbrief-Peeters betekende
meer werk voor te weinig personeel, wat het gemeentepersoneel zou
belemmeren in de uitoefening van zijn andere taken.142 Kon men dit
beschouwen als een ‘moeilijk te herstellen ernstig nadeel’?143 Dit argu-
ment werd door de Vlaamse overheden weerlegd. Dat een correcte toepas-
sing van de taalwetgeving, zoals geformuleerd in de omzendbrief, een
ernstige werkbelasting zou betekenen noemden ze impliciet een kromge-
trokken redenering. Er kan bijgevolg niet terecht gesproken worden van
een ernstig nadeel, laat staan van een moeilijk te herstellen nadeel.144 De
Raad van State kon echter niet opmaken wat de omvang van deze toene-
mende werkdruk zou zijn. Daardoor kon het mogelijk verzoek tot uitbrei-
ding van het gemeentelijk personeelskader ook niet hard gemaakt wor-
den. Bijgevolg kon men ook niet spreken van een ‘ernstig en moeilijk te
herstellen nadeel’. De Raad van State kon op 10 juli 1998 niet anders oor-
delen dan de gemeente Linkebeek in het ongelijk te stellen en haar vorde-
ring tot schorsing van BA-97/22 te verwerpen.145

Op 14 april had de gemeente Linkebeek, samen met een van haar
inwoonsters, ook een verzoek tot schorsing van de omzendbrief-Martens
ingediend. De argumentatie verschilde nauwelijks van die in het verzoek-
schrift tegen BA-97/22. Het argument van het ‘ernstig en moeilijk te her-
stellen nadeel’ werd hier echter meer benadrukt. De Vlaamse regering
had met de omzendbrief-Martens (WEL-98/01) eigenlijk een federale mate-
rie aangekaart. Zo kon WEL-98/01 er zelfs voor zorgen dat de ‘oorlog tussen
taalgebieden terug opgeflakkerd wordt en de federale vrede in gevaar
gebracht wordt’ en miskende het als dusdanig de federale loyaliteit. Daar-
naast was het ‘danig in de war sturen van het OCMW’ eveneens een aspect
van het ‘ernstig en moeilijk te herstellen nadeel’, en zelfs van ‘onnoeme-

142. Bijvoorbeeld: het versturen van oproepingsbrieven voor verkiezingen en aanslagbiljet-
ten van de belastingen kan hierdoor aanzienlijk vertraagd worden. In ernstiger gevallen
zou er zelfs sprake kunnen zijn van ‘desorganisatie van de gemeentedienst’ (Raad van
State-arrest nr. 75.039, p. 15).

143. Raad van State, Afdeling Administratie: arrest nr. 75.039 van 10 juli 1998, pp. 10-11.
144. Raad van State, Op. cit., pp. 12-13.
145. Raad van State, Op. cit., pp. 16-17.
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lijke materiële moeilijkheden’, waardoor er alweer een toenemende werk-
druk te verwachten was. Het gevolg hiervan zou een vertraging van de
OCMW-dossiers zijn, waardoor de behoeftigen nog meer in het nadeel
geplaatst zouden worden. Maar ook hier weerlegden de Vlaamse overhe-
den deze argumentatie. Er kon eveneens moeilijk sprake zijn van een
negatieve weerslag van WEL-98/01 op de rechtstreekse verkiezing van
OCMW-raadsleden; deze redering hield geen steek. En ook hier oordeelde
de Raad van State op 10 juli 1998 dat het verzoek tot schorsing te verwer-
pen was.146 De klacht van de (Franstalige) inwoonster van Sint-Genesius-
Rode werd eveneens als niet-ontvankelijk beschouwd. De persoon in
kwestie leed geen persoonlijk en onmiddellijk nadeel door de toepassing
van de omzendbrief. Bovendien kon deze persoon er geen nadeel van
ondervinden omdat haar gemeente toch aangekondigd had dat ze de
omzendbrief niet toepaste.147

Minister Peeters maakte zich in de loop van het voorjaar van 1998 wei-
nig zorgen over de te verwachten uitspraak door de Raad van State in
beide verzoekschriften. De strikte interpretatie van de faciliteiten, zoals
ze in de omzendbrief en door de Vlaamse regering werd verwoord, was
immers juridisch volledig te legitimeren. ‘Wij zijn dan ook niet bevreesd
voor een uitspraak van de Raad van State,’ vertelde Peeters aan De Stan-
daard. ‘In onze omzendbrieven hebben wij heel bewust onze juridische

146. Raad van State, Afdeling Administratie: arrest nr. 75.041 van 10 juli 1998 in de zaak
A.78.274/XII-1369, pp. 1-21.

147. Raad van State schorst omzendbrief van Leo Peeters over de faciliteiten niet. In: De
Standaard, 9 juli 1998. Drie andere particulieren hadden eerder op 4 maart een soortge-
lijk verzoek tot schorsing ingediend bij de Raad van State. Deze drie inwoners van niet
bij naam genoemde randgemeenten meenden eveneens persoonlijke moeilijkheden te
ondervinden als de omzendbrief uitgevoerd zou worden. De verwerende partij (het
Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap) oordeelde echter dat hiermee geen ver-
plichting van taalgebruik aan particulieren werd opgelegd, en dat alleen de correcte toe-
passing van de taalwet belicht werd. Ook dit verzoek tot schorsing werd op 10 juli 1998
door de Raad van State verworpen. In: Raad van State, Afdeling Administratie: arrest
nr. 75.040 van 10 juli 1998 in de zaak A.77.798/XII-1101, pp. 1-13. De vragende partij
haalde ook hier het argument aan van het ‘persoonlijk en onmiddellijk nadeel’. We kun-
nen deze redenering misschien nog wel het beste illustreren met een opiniestuk van een
Nederlandstalige inwoner van een faciliteitengemeente, dat op 11 december 1997 in De
Standaard gepubliceerd werd. Deze persoon wees op het belang van officiële documen-
ten in het Frans te vertalen, zoals het aanslagbiljet van de Dienst Kijk- en Luistergeld.
De originele versie bevatte immers heel wat stroeve en verouderde termen, die vaak
zelfs niet eens in Van Dale terug te vinden waren. Het sprak voor zich dat dit voor een
Franstalige moeilijk kon zijn. Anders gezegd: ‘Als Vlaamse bewindslieden beweren dat
het kinderspel is om officiële papieren te ontcijferen, nemen ze hun wensen voor werke-
lijkheid.’ De schrijver van dit opiniestuk wou bijgevolg aantonen dat de Vlaamse over-
heid op dat vlak wat schappelijker moest zijn, voor ze het integratiebevorderend doel
van de faciliteiten verder benadrukt. Zie: Taaltje of taal? In: De Standaard, 11 december
1997.
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argumentatie opgebouwd via arresten van de Raad van State. (…) We
hebben juridisch, historisch, ethisch en maatschappelijk gelijk. Ons histo-
risch gelijk ligt vervat in het eindverslag van het Centrum-Harmel. (…)
Ons juridisch gelijk halen we uit verschillende arresten van de Raad van
State. Ook ethisch hebben we gelijk, omdat we een correcte toepassing
van de taalwetgeving nastreven. Maatschappelijk hebben we gelijk
omdat in het Vlaams Gewest het Nederlands de voertaal is. Dat is het
algemeen uitgangspunt.’148

Op 21 en 22 april 1998 vermeldden respectievelijk De Standaard en De
Morgen dat de auditeur-generaal van de Raad van State Roelandt minis-
ter Peeters in zijn argumentatie gelijk moest geven. De ingediende schor-
singsverzoeken zouden geenszins beantwoorden aan de voorwaarden die
voor de schorsing van een bestuursmaatregel golden. Bovendien zou noch
de Franse Gemeenschap, noch het Waals Gewest over het vereiste per-
soonlijk belang beschikken om zich te laten gelden. Dit zou wel het geval
zijn voor de particulieren die samen met de Waalse overheden klacht
indienden bij de Raad van State. Daarnaast zou er volgens Roelandt geen
sprake zijn van een ‘ernstig en moeilijk te herstellen nadeel’, wat een
tweede voorwaarde is om een bestuursmaatregel te kunnen schorsen. Met
andere woorden, volgens de auditeur-generaal kan de omzendbrief door
de Raad van State alleen maar geschorst worden als het persoonlijk
belang geschaad wordt of als het toepassen van de omzendbrief meer
nadelen dan voordelen veroorzaakt. In een reactie lieten de burgemees-
ters aan De Morgen weten dat ze bij hun standpunt bleven en de omzend-
brief niet toepasten. De uitspraken van de auditeur-generaal van de Raad
van State maakte voor hen geen verschil.149 De uitspraak van 10 juli 1998
kon dus bezwaarlijk een verrassing genoemd worden.

Deze uitspraak noemde de VU-gedeputeerde voor Vlaams-Brabant Her-
man Van Autgaerden een ‘morele overwinning in de faciliteitenoorlog’.
Het leek erop dat ‘vijfentwintig jaar na de vastlegging van de taalgrens de
taalstrijd in de Vlaamse rand eindelijk in het voordeel van de Vlamingen
beslecht werd’. De volgende fase moest de volledige splitsing van het kies-
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn. Daarna moest de Vlaamse
overheid volledig bevoegd worden om bestuurlijke en electorale inrichting
van haar gemeenten – dus ook van de zes randgemeenten – te bepalen. De
strikte toepassing van het faciliteitenstelsel door middel van de omzend-
brieven was een stap in de goede richting.150

148. Leo Peeters zet inperking faciliteiten verder. In: De Standaard, 4 februari 1998.
149. Persbericht SP, 22 april 1998. Ook te raadplegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/04/22/220498%5F1.html. 
150. Breng meer Vlaanderen in de Vlaamse rand. In: De Standaard, 14 juli 1998.
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In zijn 11-julitoespraak onderstreepte minister Peeters dat het facilitei-
tendossier nog niet afgesloten was, ook al had de Raad van State zich
tegen een schorsing van de rondzendbrief uitgesproken. Peeters ver-
meldde in deze toespraak, die hij niet toevallig in Wezembeek-Oppem
hield, dat er een specifieke toezichtregeling voor de faciliteitengemeenten
in het leven geroepen moest worden. Een beleid zoals dat van de gemeente
Wezembeek-Oppem mocht in de toekomst niet meer getolereerd worden.
Die gemeente had immers in het recente verleden verschillende keren de
taalwetten overtreden. Ze pasten het jeugdwerkdecreet niet toe, waardoor
de plaatselijke jeugdverenigingen hun subsidies verloren. Het biblio-
theekdecreet werd ook niet nageleefd. Het gemeentebestuur zou boven-
dien geweigerd hebben een WIS-terminal te plaatsen. Ten slotte zouden
ook initiatieven voor sociale woningbouw in de gemeente worden tegenge-
werkt.151

5.3.5.5. Einde van het verhaal?

Uiteindelijk handhaafden de zes randgemeenten – elk op hun eigen
manier – het verzet tegen het beleid van de Vlaamse overheid. Op de
vraag of ze de omzendbrief al dan niet toepasten, antwoordden ze
meestal ontwijkend.152 Vaak onderstreepte men de banden van de
gemeentebesturen met de Franstalige politieke partijen door Fransta-
lige politici die gemeenten te laten bezoeken. We kunnen hier twee voor-
beelden aanhalen. Ten eerste ontving op 29 september 1998 FDF-voor-
zitter Olivier Maingain de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode en
Linkebeek, als vertegenwoordigers van de zes faciliteitengemeenten.
Maingain verdedigde daarbij het standpunt dat de Vlaamse overheid
de gemeentelijke autonomie van deze gemeenten aan banden probeerde
te leggen en dat ze het recht van de taalvrijheid ter discussie stelde. Het
FDF riep de inwoners van de zes gemeenten op om alle Nederlandstalige
documenten153 die hen werden toegestuurd te negeren.154 De partij bleef

151. Persbericht SP, 13 juli 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/07/13/130798%5F2.html. 

152. Burgemeester Maricq van Kraainem antwoordde bijvoorbeeld zowel met ‘ja’ als ‘nee’.
Uit: Interview van J. Koppen met L. Maricq, dinsdag 30 mei 2000.

153. Volgens Maingain hadden die documenten toch geen juridische waarde: ‘Les Francopho-
nes des six communes à facilités sont en droit de les ignorer et de ne pas y donner suite
car, conformément à la loi, ces documents en langue néerlandaise sont nuls et sans effet
juridique.’ In: Persmededeling FDF, 26 oktober 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp81026.html. Dit was eigenlijk een totale misvatting van het FDF
die beschouwd kan worden als een verkeerde interpretatie van de wetgeving. 

154. Persmededeling FDF, 29 september 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp80929.html. 
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trouwens bij haar standpunt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met de randgemeenten moest worden uitgebreid. Daarbij beoogde men
niet alleen de faciliteitengemeenten, maar ook iedere andere gemeente
van het arrondissement Halle-Vilvoorde, waarvan de gemeenteraad op
zijn minst één Franstalige verkozene telde.155 Uiteraard streefde het FDF
in haar steun aan de burgemeesters op de eerste plaats de verwezenlij-
king van de eigen politieke doeleinden na.

Ten tweede bracht op 17 maart 1999 het PSC-voorzitterspaar Philippe
Maystadt en Joëlle Milquet een bezoek aan Wemmel, Kraainem en
Wezembeek-Oppem. Dit gebeurde op uitnodiging van de Wemmelse bur-
gemeester Geurts en de Kraainemse schepen Pol Willemart. De PSC zag in
dit bezoek een middel om haar verbondenheid met de Rand te beklemto-
nen, en gaf de lokale bevolking de gelegenheid haar dagelijkse problemen
kenbaar te maken.

In 1999, meer dan een jaar na dato, bleef de omzendbrief nog steeds op
geregelde tijdstippen de actualiteit halen. Het voorbeeld van de Wezem-
beekse milieubelasting hebben we reeds behandeld. In Kraainem daaren-
tegen riep burgemeester Maricq de Franstalige bevolking op om massaal
Franstalige documenten aan te vragen. Op die manier moest het duidelijk
worden dat de gemeentelijke administratie in dat geval vierkant draait.156

In november 1999 kregen echter enkele Nederlandstalige inwoners hun
aanslagbiljet voor de milieubelasting onmiddellijk in het Frans toege-
stuurd. Het Kraainemse gemeentepersoneel verklaarde dit door een com-
puterfout. Toch stapten een aantal Nederlandstaligen met een klacht
naar de VCT en de adjunct van de gouverneur.157 In dezelfde gemeente kon
de bevolking ook Franstalige officiële documenten op voorhand aanvra-
gen. Het ging hierbij meer bepaald om het aanslagbiljet van de huisvuil-
belasting. Het volstond een antwoordstrookje uit het gemeentelijk info-
blad in te vullen en naar het gemeentehuis te sturen, om het aanslagbiljet
in de gewenste taal te ontvangen. Van de 4.980 belastingplichtigen stuur-
den 506 inwoners hun strookje op. Hoewel dit niet helemaal conform de
bepalingen van de omzendbrief-Peeters was, zou minister Sauwens het
voorlopig door de vingers zien.158 Sauwens moest immers aan de pers toe-
geven dat de Kraainemse methode wettelijk was.159 Burgemeester Maricq
kreeg hierdoor echter heel wat kritiek van de plaatselijke FDF-voorzitter

155. Dit betekende concreet dat het Hoofdstedelijk Gewest er zeventien gemeenten bij kreeg.
Standpunt bevestigt op het FDF-congres van 12 december 1998: Chapitre I: La fixation
démocratique des limites des Régions et des Communautés. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/congres/periph/periph-Chapitre.html. 

156. Rondzendbrief Peeters terug naar afzender. In: De Standaard, 5 februari 1999.
157. Vlamingen krijgen Franstalig aanslagbiljet. In: Het Volk, 6 november 1999.
158. En périphérie, Sauwens assouplit Peeters. In: Le Soir, 9 november 1999.
159. Kraainem-interpretatie’ faciliteitenbrief wettelijk. In: FET, 10 november 1999.
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Arnold d’Oreye. Hoewel Maricq van oorsprong een FDF’er was, heeft hij als
burgemeester zijn eigen weg gevolgd. D’Oreye nam het hem dan ook kwa-
lijk dat hij de omzendbrief-Peeters letterlijk interpreteerde, hoewel dat
niet helemaal waar was.160

In Sint-Genesius-Rode paste men in maart 1999 een andere strategie
toe om de omzendbrief te omzeilen. Het gemeentebestuur stuurde toen
een brief naar de Franstalige inwoonsters van 50 tot 69 jaar met de mede-
deling dat ze binnenkort een Nederlandstalige uitnodiging zouden ont-
vangen voor de opsporing van borstkanker. Deze brief werd ondertekend
door het college van burgemeester en schepenen, behalve door de Vlaamse
schepen Sobrie. Deze uitnodiging ging uit van het provinciebestuur en
moest dus in het Nederlands opgesteld worden. Maar door eerst deze offi-
cieuze brief te sturen, met de Franse vertaling van de Nederlandstalige
uitnodiging erbij, kon de burgemeester een derde weg bewandelen.161 Vol-
gens de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden
Sauwens zou het Rodense gemeentebestuur met juridische middelen de
gemeenteontvanger zelfs onder druk zetten om de rondzendbrief niet toe
te passen.162 De gemeenteraad had eerder al beslist om de oproepingsbrie-
ven voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 op te sturen in de
taal die de inwoners verkozen. Hierbij werd er een beroep gedaan op eer-
dere richtlijnen van het federaal ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij-
gevolg was ook dit een andere manier om de omzendbrief naast zich neer
te kunnen neerleggen.163 In een interview met Le Soir beklemtoonde bur-
gemeester Delacroix-Rolin trouwens dat de Vlaamse bemoeienis op alle
niveaus van het lokale bestuur was toegenomen. Van een vernieuwd com-
munautair klimaat was er in Rode na de regeringswissel van 1999 maar
weinig te merken. De handhaving van de omzendbrief-Peeters maakte dit
onmogelijk. Volgens de Rodense burgemeester kon een federale omzend-
brief op dat vlak misschien duidelijkheid brengen.164

Op politiek niveau liet PSC-voorzitter Joëlle Milquet eind november
1999 weten dat zij de regering ging interpelleren over de situatie van de
Franstalige bevolking in de Rand. Aan minister van Buitenlandse Zaken
Louis Michel (PRL) zou er een interpellatie gericht zijn over de onderteke-
ning door België van de conventie van de Raad van Europa, handelend
over de bescherming van de minderheden. Een tweede interpellatie was
bestemd voor minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL)
en behelsde de vraag of hij een voorstel voor een interpretatieve wet zou

160. Maricq sur la sellette francophone.In: Le Soir, 15 & 16 november 1999.
161. Rode omzeilt faciliteitenbrief. In: De Standaard, 15 maart 1999.
162. Sauwens wil geen gepest, wel respect voor de wet. In: De Standaard, 24 december 1999.
163. Discussie in Rode over taal oproepingsbrieven. In: De Standaard, 3 april 1999.
164. Le climat n’a jaimais été aussi mauvais… In: Le Soir, 15 & 16 november 1999.
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indienen. Deze wet zou betrekking moeten hebben op de naleving van de
federale wetgeving op het gebruik van talen in de Rand.165 Milquet wou op
deze manier achterhalen of het communautair klimaat in de Rand inder-
daad verbeterd was.166 Ze maakte dit bekend op een persconferentie,
samen met PSC-gemeenteraadslid Chantal Woitrin van Wezembeek-
Oppem. Deze laatste somde voor de verzamelde media een hele lijst van
klachten op. Deze lijst moest een aantal pesterijen illustreren van de
Vlaamse overheid ten aanzien van de Franstalige inwoners. Doordat
Franstalige versies van aanslagbiljetten telkens opnieuw aangevraagd
moesten worden, konden de belastingplichtigen hun formulieren vaak
niet tijdig ingevuld terugsturen. Bijgevolg werden ze door laattijdigheid
verplicht om een toeslag te betalen. Daarnaast haalde Milquet zwaar
uit naar de provincie Vlaams-Brabant, die de gemeentebesturen te veel
zou betuttelen.167 Concreet heette het dat de provincie zo de communau-
taire vrede ondermijnde. De PSC-voorzitter verwees daarbij naar de
afwijzing van de aanvraag van extra subsidies voor de Rodense Frans-
talige bibliotheek door gouverneur De Witte.168

Tegelijkertijd maakte Vlaams Minister voor Brusselse Aangelegenhe-
den Bert Anciaux (VU) bekend dat de Vlaamse regering naar het Arbitra-
gehof stapte om de vernietiging aan te vragen van twee artikels van de
wet van 25 maart 1999 over de hervorming van de gerechtelijke kantons.
Deze hervorming zou de Vlaamse gemeente Sint-Pieters-Leeuw met de
faciliteitengemeente Bever samenbrengen. Daarom zouden de vrederech-
ter en de hoofdgriffier in dit kanton voortaan tweetalig moeten zijn. Anci-
aux beschouwde dit als een feitelijke en onwettige uitbreiding van het
faciliteitenstelsel naar een niet-faciliteitengemeente uit de Rand.169

165. Duquesne verklaarde later echter dat hij niet van plan was zich op die manier te men-
gen in het faciliteitendebat. Zolang de Raad van State geen uitspraak in deze kwestie
had gedaan vond de minister het niet gepast om een uitspraak te doen. Een federale
omzendbrief (waarnaar ook Delacroix-Rolin verwees) zou de situatie alleen maar verer-
geren. Deze houding was geheel in tegenspraak met die van Maingain. Hoewel de FDF-
voorzitter sinds de zomer van 1999 een ietwat gematigder houding had aangenomen
verwachtte hij tevergeefs dat Duquesne als federaal minister van Binnenlandse Zaken
provinciegouverneur De Witte over zijn beleid in de Rand op de vingers zou tikken. Zie:
Duquesne mengt zich niet in faciliteitendispuut. In: FET, 8 december 1999 & Duquesne
volgt spoor Dehaene over faciliteiten. In: De Standaard, 8 december 1999.

166. PSC gaat interpelleren over de Rand. In: De Morgen, 23 november 1999.
167. Temperatuur in de Rand loopt weer op. In: FET, 23 november 1999 & Le PSC défend les

facilités. In: LLB, 23 november 1999.
168. Le harcèlement continue en périphérie. In: Le Soir, 24 november 1999 & Bib Bertin

opnieuw twistappel. In: Het Nieuwsblad, 24 november 1999.
169. Juge et greffier bilingues contestés dans la périphérie. In: LLB, 23 november 1999 &

Vlaamse regering wil geen tweetalige rechter in Vlaams-Brabant. In: De Standaard, 23
november 1999.
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5.3.6. In de politieke partijen

5.3.6.1. Franstalige politieke partijen van de oppositie

De omzendbrief ontstemde op de eerste plaats de Franstalige politieke
partijen. Zowel oppositie (PRL-FDF, Ecolo) als meerderheid (PSC, PS) leek
hierin hetzelfde standpunt te delen. Louis Michel vroeg zich in een inter-
view met het weekblad Humo af wat de achterliggende motivatie was om
de communautaire vrede op zo een manier te verstoren. Michel ergerde
zich ook aan de scheldpartijen tussen de verschillende politieke groeperin-
gen.170 Voor de federatie PRL-FDF stond het echter vast dat de omzendbrief
ongrondwettelijk was. In die context leek het partijbestuur niet te begrij-
pen dat de (Franstalige) federale ministers hiertegen geen openlijk stand-
punt innamen.171 Het beleid van minister Peeters werd dan ook een aan-
eenschakeling van provocaties genoemd. Voorzitter Michel riep zijn
ambtsgenoot van de PS, Philippe Busquin, op om een gemeenschappelijk
Franstalig front tegen dit beleid te vormen. Op dit vlak kregen de burge-
meesters en schepenen van de zes ook alle steun.172

In het debat over de omzendbrief speelde het FDF haast vanzelfspre-
kend een voortrekkersrol. De inleiding tot de partijstatuten liet op dat
vlak weinig aan de verbeelding over: ’Face à une Flandre de plus en plus
arrogante qui souhaite flamandiser Bruxelles et se l’annexer comme capi-
tale; face à un gouvernement flamand qui musèle les Francophones de la
périphérie par des circulaires abusives; (…) face à une Flandre qui (…)
proclame ouvertement la fin de l’Etat belge; face à tout cela, oui, le FDF
entend rassembler toutes les forces vives francophones de Bruxelles et de
la Wallonie pour mettre un halte-là à cette surenchère séparatiste, anti-
démocratique et anti-sociale.’ De zes faciliteitengemeenten in de Rand, die
het slachtoffer waren van de vermelde omzendbrieven, moesten bij het
Hoofdstedelijk Gewest aangehecht worden. De statuten insinueerden ver-
der expliciet dat er op dat vlak sprake was van samenzweringen tussen de
Vlaamse partijen en het Vlaams Blok.173

 Het was dan ook onvermijdelijk dat de partij vanuit deze startpositie
alle middelen en argumenten aanwendde om het ongelijk van Van den
Brande, Peeters en Martens te benadrukken. Het FDF zette eerst ‘een

170. Geciteerd in Deze week in Brussel, 1998. Terug te vinden op: 
http://digitaalbrussel.vgc.be/users/deze_week_in_brussel/98/47/web6-4.htm. 
Louis Tobback noemde PRL-voorzitter Michel op een gegeven moment zelfs de ‘ayatollah
van Jodoigne’, omdat hij zich in deze kwestie al te zeer door het FDF op sleeptouw liet
nemen. Zie: Vlaamse partijen sluiten de rangen. In: Het Laatste Nieuws, 28 oktober 1997.

171. Persbericht PRL, 27 oktober 1997 & 19 januari 1998.
172. Persbericht PRL, 2 maart 1998. 
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briefschrijfactie’ op, waarbij het zo veel mogelijk Franstaligen aanspoorde
om een (uniforme) protestbrief naar de Vlaamse overheid te sturen. In
deze brief werd benadrukt dat de Vlaamse overheid niet het recht had de
taalaangehorigheid van de Franstaligen in twijfel te trekken.174 Deze
actie kon echter bezwaarlijk een groot succes genoemd worden. Het FDF
koppelde het faciliteitenstelsel trouwens aan de Brusselse situatie.175

Voorzitter Maingain trok de lijn soms wel heel ver door. Hij gaf zelfs toe
dat de strijd tegen de omzendbrieven een ernstige communautaire crisis
waard waren.176 ‘Si la volonté existe de mettre fin aux facilités, c’est une
crise de l’Etat belge, pas de gouvernement. (…) Si la Flandre veut rester
dans l’Etat belge, il faut respecter des principes démocratiques comme
ceux de la Convention pour la protection des minorités,’ aldus Maingain
in een interview met Le Soir. Nog in oktober 1998, bijna een jaar na de fei-
ten, riep Maingain de Franstalige inwoners van de Vlaamse faciliteiten-
gemeenten op om niet langer belastingen te betalen, als zij niet onmiddel-
lijk hun formulieren in het Frans toegestuurd kregen. Zolang de
omzendbrief niet was ingetrokken vond hij het onrechtvaardig dat er nog
‘Franstalig belastingsgeld’ naar de ‘Vlaamse fiscus’ vloeide. Het FDF
toonde zich zelfs bereid om 25.000 euro opzij te leggen om de onwillige
belastingplichtigen bij te kunnen staan. Op het kabinet van Binnenlandse
Aangelegenheden beschouwde men dit vanzelfsprekend als een provoca-
tie. Maingain lanceerde een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
Een persmededeling van de SP noemde dit illustratief voor het feit dat het
FDF kennelijk niet meer wist ‘van welk hout pijlen te maken’.177

De FDF-standpunten werden door persmededelingen en congressen in
de actualiteit gehouden. De omzendbrief-Peeters stond daarom ook in het
midden van de belangstelling op het tweede congres van de Groupement

173. FDF-statuten, 1999, pp. 2 & 8. Ook te raadplegen op: http://www.fdf.be/obj.htm. Daar-
naast kon de partij ‘alternatieve opvattingen’ in deze problematiek niet altijd apprecië-
ren. In september 1996 bijvoorbeeld werd burgemeester Calmeyn van Drogenbos er
door het FDF van beschuldigd het faciliteitensysteem in zijn gemeente te willen afbou-
wen. De partij riep daarop alle Franstaligen op massaal klacht in te dienen bij de VCT.
(Persmededeling FDF, 18 september 1996. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp60918.htm)

174. Persmededeling FDF, 27 oktober 1997. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp71027.htm. 

175. Persattaché Marc Weber drukte het als volgt uit: ‘Si le gouvernement Van den Brande
devait persister dans sa volonté de nier la forte présence francophone dans la périphérie
de Bruxelles, les partis flamands qui soutiennent sa politique pourraient en subir les
conséquences en étant systématiquement évincés des majorités communales en région
bruxelloise.’ (Persmededeling FDF, 4 november 1997. Ook raad te plegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp71104.html ) 

176. Olivier Maingain: les facilités valent bien une crise de l’état. In: Le Soir, 13 maart 1998.
177. Persmededeling SP, 23 oktober 1998. Ook te raadplegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/10/23/231098%5F1F.html. 
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des élus francophones de la périphérie (GFP), dat op 28 maart 1998 plaats-
vond. Schepen Clerfayt van Sint-Genesius-Rode beklemtoonde er de
onaanvaardbare situatie van de Franstaligen in de Rand, bekeken vanuit
democratisch oogpunt. De omzendbrief maakte duidelijk hoe diep dit pro-
bleem zat. Zelfs als de omzendbrief ingetrokken of vernietigd zou worden,
zouden deze politieke problemen in de Rand nog niet opgelost zijn. Cler-
fayt presenteerde op dit congres een Manifest, waarin deze kwesties opge-
somd werden. Volgens de spreker begonnen de problemen in de zes rand-
gemeenten reeds bij de vastlegging van de taalgrens en de installatie van
het faciliteitenstelsel in 1962-1963. Dit waren ondemocratische en even-
eens onhandige bepalingen. De Belgische Staat beschermde nog de Frans-
taligen in de Rand, maar de opeenvolgende staatshervormingen maakten
hier spoedig een eind aan. Hierdoor werden de Franstaligen in het noor-
den van het land als het ware overgeleverd aan de intolerantie van de Vla-
mingen. Dit uitte zich onder meer door de splitsing van de Katholieke Uni-
versiteit van Leuven en de gemeentefusies, waardoor kleine gemeenten
met een Franstalige aanwezigheid door grote Nederlandstalige gemeen-
ten werden opgeslokt. De Vlamingen misbruikten het territorialiteits-
principe om hun eigen culturele homogeniteit op te leggen, zonder
rekening te houden met de Franstaligen in de Rand. Deze xenofobe inge-
steldheid effende de weg voor het Vlaams Blok, aldus Clerfayt. De minder-
heid van Franstaligen in Vlaanderen moest beschermd worden. De Raad
van Europa had in 1993 immers met resolutie 1201 een definitie gegeven
van het begrip ‘nationale minderheden’. Volgens Clerfayt was deze defini-
tie perfect toepasbaar op de Franstaligen in de Rand. Het Manifest stelde
een aantal oplossingen voor. Andere, niet-faciliteitengemeenten in de
Rand, met een sterke Franstalige minderheid, moesten een soort van faci-
liteitenregime krijgen. Men sprak bijgevolg van een sterke Franstalige
minderheid zodra een Franstalige lijst voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen werd opgesteld. Franstaligen uit de Rand moesten het recht krijgen
om verkozen te worden in het parlement van de Franstalige Gemeen-
schap. Deze Franstalige Gemeenschap had het volle recht om Franstalige
media in de Rand, zoals het tijdschrift Carrefour, te subsidiëren. Boven-
dien was een herziening van de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wenselijk. In deze context was er hoegenaamd geen plaats voor de
ongrondwettelijke omzendbrieven-Peeters en -Martens. Clerfayt riep de
Franstalige mandatarissen op om ze niet toe te passen. Assimilatiepogin-
gen zoals die in de omzendbrieven voorgesteld werden, konden in de faci-
liteitengemeenten toch geen succes boeken.178

178.  Het voorgaande is een samenvatting van de toespraak van Georges Clerfayt op het
tweede Congres van het Groupement des élus francophones de la périphérie, 28 maart
1998, 8 p. Ook te raadplegen op: http://www.fdf.be/doc/clerfayt80328.html. 
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Op het FDF-congres van 12 december 1998 werden vergelijkbare argu-
menten nogmaals op een rijtje gezet. De omzendbrieven pasten in een gro-
ter geheel van ‘vexations linguistiques’ ten aanzien van de Franstalige
burgerbevolking van de zes faciliteitengemeenten. Dit beleid werd in wer-
kelijkheid gedirigeerd door een aantal extremistische Vlaamse groeperin-
gen. Kortom, dit beleid bracht de democratie in gevaar. Het ging in tegen
eerdere bepalingen van de VCT en het Arbitragehof en tegen de Pacifica-
tiewet van 1988.179 Het ondemocratisch karakter van het beleid van de
Vlaamse regering in de Rand speelde eveneens een grote rol in de toe-
spraak van Maingain op dit FDF-congres. Het congres vertrok trouwens
vanuit de stelling ‘Affirmer la démocratie’. De Vlaamse dominantie bin-
nen de Belgische Staat zweefde volgens Maingain als een zwaard van
Damocles boven de democratie. De houding van Vlaanderen ten aanzien
van de zes randgemeenten had dit nogmaals aangetoond. Dit was een
onderdeel van de ‘separatistische politiek’ die Van den Brande voerde.180

5.3.6.2. De Franstalige politieke partijen van de meerderheid

De Franstalige regeringspartijen PSC en PS stonden op verschillende pun-
ten op dezelfde lijn als de PRL. In een korte persmededeling liet het partij-
bestuur van de PSC al eind oktober 1997 weten dat er verwacht werd dat
iedereen – zowel de regionale als de Brusselse als de lokale overheden in
de faciliteitengemeenten – respect zou hebben voor de SWT. Bovendien kon
het faciliteitenstelsel alleen door de wetgever herzien worden.181 Op het
congres van 8 november 1997 keurde men een resolutie goed die bepaalde
dat iedereen de taalwetten moest respecteren. Dit gold zowel voor Brussel
als voor de Rand.182 Bijgevolg kon het faciliteitenstelsel niet gewijzigd
worden, tenzij binnen het kader van de SWT. Bovendien keurde de partij
een toekomstige splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde af.183 Deze ingesteldheid had tot resultaat dat de omzendbrie-

179. FDF-congres, 12 december 1998, Chapitre III: Le principe d’égalité en matière de droits
linguistiques. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/congres/periph/periph-Chapitre-3.html. 

180. Discours du président Olivier Maingain prononcé lors du Congrès du 12 décembre 1998.
Ook te raadplegen op: http://www.fdf.be/congres/discours.html. 

181. Persmededeling PSC, 27 oktober 1997. Ook te raadplegen op: 
http://www.psc.be/presse/p123.htm. 

182. Voor de PSC lag de Rand in het verlengde van Brussel. Concreet betekende dit het vol-
gende: ‘Le PSC propose de réfléchir à l’organisation d’une Communauté urbaine dans le
respect de l’organisation institutionnelle de notre pays. Cette entité administrative
devrait assurer une coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et un ensemble
de communes constituant l’hinterland économique de Bruxelles.’ In: Congres PSC, 8
november 1997, resolutie nr. 22: ‘Développer l’espace économique central du pays…’ Ook
te raadplegen op: http://www.psc.be/parti/bxlcongres/bxl5.htm.
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ven in geen geval op handgeklap werden onthaald. De PSC nam hier een
ondubbelzinnige houding aan: ‘La omzendbrief est inacceptable.’ Dit bleek
ook uit de opvatting van de PSC dat zij tegen de Pacificatiewet van 1988
inging. Het was des te erger – aldus de PSC – dat de geloofwaardigheid van
deze wet niet door federale kopstukken, maar door politici zoals Van den
Brande, Peeters en Martens in twijfel getrokken werd.184

De partij nam ook duidelijk stelling tegen de omzendbrief-Martens,
omdat die ‘les plus faibles de notre société’ confronteerde met een admini-
stratieve rompslomp. De omzendbrief hield bovendien een aantal discri-
minerende maatregelen in, en toonde bijgevolg maar weinig respect voor
de OCMW-behoeftigen. Met de omzendbrief-Martens meende de PSC het
bewijs gevonden te hebben dat de Vlaamse regering alleen maar op een
communautaire confrontatie uit was, aangezien haar beleid geen enkel
nut had en door de bevolking niet gewenst was.185 De omzendbrieven
waren ongrondwettelijk, ondemocratisch186 en gingen in tegen het prin-
cipe van de federale loyaliteit. De partij riep de SP dan ook op haar minis-
ter de levieten te lezen. De SP werd er echter aan herinnerd dat ook zij deel
uitmaakte van de federale regering.187 Kamervoorzitter en toenmalig PSC-
voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb deelde op 28 april 1998 de pers
zelfs mee dat er zoiets als een geheim akkoord was bestond in het federale
kernkabinet om zich tegen de omzendbrief te keren. De voorzitters van de
meerderheidspartijen zouden dit akkoord gesloten hebben.188 Of dit
akkoord nu wel of niet bestond doet hier eigenlijk weinig terzake; Leo Pee-
ters ontkende trouwens de volgende dag in het Vlaams Parlement dat hij
op de hoogte was van een dergelijk akkoord.

De PS ging in dit debat een stap verder dan de PSC. Voor de Franstalige
socialisten was het nu duidelijk dat de Vlaamse overheid geen respect had

183. Congres PSC, 8 november 1997, resolutie nr. 23: ‘Renforcer l’identité francophone.’ Ook te
raadplegen op: http://www.psc.be/parti/bxlcongres/bxl5.htm. 

184. Persmededeling PSC, 8 februari 1999. Ook te raadplegen op: 
http://www.psc.be/presse/p302.htm. 

185. Persmededeling PSC, 9 februari 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.psc.be/presse/p155.htm. 

186. ‘La démocratie, c’est plus que la règle de la majorité, c’est également la protection des
minorités, la protection des personnes appartenant une minorité. C’est pourqoui le nou-
veau PSC reste le défenseur naturel des droits des francophones de la périphérie.’ In:
Persmededeling PSC, 8 februari 1999. Ook te raadplegen op: 
http://www.psc.be/presse/p302.htm. Het ondemocratisch aspect van de omzendbrief
werd ook door het FDF onderstreept. In: Persmededeling FDF, 2 maart 1998. Ook te raad-
plegen op: http://www.fdf.be/cp/cp80302.html. 

187. Persmededeling PSC, 2 maart 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.psc.be/presse/p162.htm. 

188.  Leo Peeters weet niet van een ‘geheim akkoord’ om zijn faciliteiten-omzendbrief niet toe
te passen. In: De Financieel Economische Tijd, 30 april 1998.
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voor het faciliteitenstelsel, en dus ook niet voor de Grondwet. De Vlaamse
overheid was niet in staat verantwoord te handelen ten aanzien van de
faciliteitengemeenten, en zeker niet ten aanzien van de zes randgemeen-
ten rond Brussel. Aangezien de twee taalgemeenschappen in de zes nu
toch al harmonieus naast elkaar leefden, konden deze gemeenten het best
bij Brussel gevoegd worden. Een vergelijkbaar annexionistisch standpunt
werd ook ingenomen ten aanzien van Voeren. In het verlengde hiervan
stelde de PS voor een herziening van de taalgrens door te voeren op basis
van talentellingen of van een volksraadpleging op gemeentelijk niveau.
Gemeenten met een Franstalige meerderheid – met andere woorden de
zes randgemeenten – zouden op die manier bijna automatisch van Vlaan-
deren losgekoppeld worden.189 Minister-president Robert Collignon (PS)
van de Waalse gewestregering schoot trouwens met scherp op het beleid
van de Vlaamse overheid in de Rand tijdens de fêtes de Wallonnie van
 september 1998.

5.3.6.3. De Vlaamse politieke partijen van de meerderheid

De Vlaamse coalitiepartijen daarentegen stonden achter het beleid van
Peeters. De CVP liet in een persmededeling weten dat zij de Vlaamse rege-
ring steunde. Volgens het partijbureau lag de omzendbrief volledig in de
lijn van de bevoegdheden van de Vlaamse overheid.190

De SP, de partij van Leo Peeters, wees er eveneens op dat de voltallige
Vlaamse regering achter het faciliteitenbeleid stond. Bovendien was de
eentaligheid van de gemeenten van het Vlaams Gewest de regel; de facili-
teiten vormden de uitzondering op die regel. Er moest dan ook waakzaam
toegekeken worden dat er geen stimuleringsbeleid gevoerd werd ten voor-
dele van het tweetalig karakter van sommige gemeenten. Daarom stelde
de SP Peeters in het gelijk wanneer hij de talenpremie afschafte, en de
faciliteiten limitatief interpreteerde.191 Toen minister Peeters op 26 okto-
ber 1997 in Overijse zijn omzendbrief toelichtte, sloot Louis Tobback zich
daarbij aan. ‘Ik heb geen flamingantistisch profiel,’ deelde de toenmalige
SP-voorzitter op 27 oktober aan De Standaard mee. ‘Faciliteiten moeten
een stap betekenen naar integratie. Voor het FDF vormen ze een stap naar
de aanhechting bij Brussel. De Rand is de Rand van Vlaams-Brabant, niet
van Brussel.’192 Ook SP-Kamerlid Robert Delathouwer was een soortge-
lijke mening toegedaan. Het faciliteitenstelsel moest in de tijd beperkt

189. PS-statuten, 22 februari 1999, pp. 15-16. 
190. Persmededeling CVP, 9 februari 1998. Ook te raadplegen op: 

http://www.CVP.be/persbericht/1998-02/brussel.txt. 
191. Persmededeling SP, 6 augustus 1997. Ook te raadplegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/aug/060897%5F2.html. 
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blijven, zo niet zou men wel eens een absurde situatie kunnen creëren.
Hanteerde men die opvatting niet, dan zou men bijvoorbeeld in Brussel
voor tientallen talen faciliteiten moeten inrichten.193

5.3.6.4. De Vlaamse politieke partijen van de oppositie

De Volksunie reageerde verheugd. Voorzitter Bert Anciaux was tevreden
dat de Vlaamse regering eindelijk de echte bedoeling van de faciliteiten
beklemtoonde. Dit betekende echter niet dat Anciaux het hele beleid van
de regering meteen goedpraatte. Ze zou volgens Anciaux geen echte visie
hebben en faalde om een integraal plan voor de Rand op te stellen en uit
te voeren.194

De VLD steunde eveneens openlijk het beleid van minister Peeters. De
faciliteiten moesten inderdaad restrictief en uitdovend worden toegepast.
Om dit doel te bereiken riep het partijbestuur de Vlaamse partijvoorzit-
ters op een inhoudelijk en strategisch overleg voor te bereiden over een
nieuwe staatshervorming.195 VLD-voorzitter Guy Verhofstadt verwoordde
dit standpunt expliciet tijdens een VLD-studiedag in Berlare op 14 februari
1998. België moest een echt federaal land worden. Verhofstadt toonde zich
dan ook tevreden met het feit dat nu ook de CVP en de SP het communau-
taire debat niet schuwden. Hij verwees hierbij naar de omzendbrieven.196

Partijgenoot Karel De Gucht benadrukte eveneens de noodzaak van een
verdere federalisering. Hierbij kon echter geen sprake zijn van een even-
wicht tussen een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in
de Brusselse overheden en vaststaande garanties voor de Franstaligen in
de Rand. Dit zou namelijk ingaan tegen het territorialiteitsprincipe.197 De

192. Persmededeling SP, 27 oktober 1997. Ook te raadplegen op: 
http://www.SP.be/%5F/nieuws/okt/271097%5F2.html.

193. Persmededeling SP, 6 november 1997. Ook te raadplegen op: 
http://www.SP.be/%5F/nieuws/nov/071197%5F4.html. 

194. Vlaamse partijen sluiten de rangen. In: Het Laatste Nieuws, 28 oktober 1997.
195. Persmededeling VLD, 9 februari 1998. Ook te raadplegen op: 

http://intersight.be/VLD/standpunten/persmededelingen/pers-09-02-98.html. 
196. Toespraak Guy Verhofstadt VLD-studiedag 3: ‘Meer Vlaanderen’. Berlare, zaterdag

14 februari 1998. 
Ook raad te plegen op: http://intersight.be/VLD/standpunten/toespraken/Studiedag14-02-
1998.html. Verhofstadt had een aantal jaren eerder al, in zijn Tweede Burgermanifest,
verklaard dat België alleen maar uit vier duidelijk afgescheiden deelgebieden zou mogen
bestaan: Vlaanderen, Wallonië, Brussel-Hoofdstad en het Duitstalig deelgebied. In dit
kader zou er geen plaats meer zijn voor faciliteiten; ze zouden dan definitief verdwijnen.
In: Guy Verhofstadt, De weg naar politieke vernieuwing. Het Tweede Burgermanifest. Ant-
werpen-Baarn, Hadewijch, 1992, p. 39.

197. Toespraak Karel De Gucht: ‘Meer Vlaanderen, om wat te doen?’ Gent, zaterdag 25 april
1998. Ook te raadplegen op: 
http://intersight.be/VLD/standpunten/toespraken/Congres6-240498.html. 
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Gucht hield zijn toespraak op het partijcongres in het weekend van 25 en
26 april 1998. Aan het slot ervan keurden de aanwezigen een aantal reso-
luties goed. Eén van die resoluties hield in dat het territorialiteitsprincipe
nageleefd moest worden door de afbouw van het faciliteitenstelsel, dat nog
altijd door de CVP, SP, VU en Agalev in de Grondwet werd beschermd.198

Agalev maakte in een persmededeling duidelijk dat haar afdeling in
Halle-Vilvoorde verontwaardigd was over de steun die de Franstalige par-
tijvoorzitters betuigden aan de burgemeesters van de zes faciliteitenge-
meenten. De voorzitters bemoeiden zich eigenlijk met een Vlaamse aan-
gelegenheid. De Vlaamse regering, voortgekomen uit een rechtstreeks
verkozen Vlaams Parlement, streefde een kordate toepassing van het faci-
liteitenstelsel na; dit kon Agalev alleen maar toejuichen. Maar kennelijk
waren de zes burgemeesters en de Franstalige politieke partijen het niet
eens met dit beleid. Het was voor Agalev duidelijk naar welk doel deze
politiek voerde. De federatie PRL-FDF riep op tot burgerlijke ongehoor-
zaamheid en tot overtreding van de taalwetgeving; de PSC hoopte uit de
kwestie electorale munt te slaan; de PS meende hierdoor de aandacht af te
leiden van haar eigen problemen en schandalen. Ten slotte betreurde de
partij het dat leden van haar Franstalige evenknie, Ecolo, zich door deze
opvattingen op sleeptouw lieten nemen. Als groene partij toonde Agalev
zich trouwens veeleer bezorgd over de verminderde levenskwaliteit van de
Rand door milieuvervuiling, verkeers- en geluidshinder, dan over het
communautair debat.199 Toch stelde de partij zich vragen bij de rechtsgel-
digheid van het faciliteitenstelsel. Dit stelsel creëerde immers de facto een
tweetalig gebied binnen de eentalige gewesten, en dit was in tegenspraak
met de bepalingen van de staatshervorming en de daaruit voortvloeiende
taalwetgeving. Bovendien was vijfendertig jaar wel ruim voldoende
geweest voor de Franstaligen in de Vlaamse faciliteitengemeenten om
zich aan het Nederlands taalgebruik aan te passen. Naast de verdwijning
van dit stelsel moest er eveneens een gericht ruimtelijk en huisvestings-
beleid worden nagestreefd. Alleen op die manier zou de Vlaming in de
Rand er weer sociaal op vooruitgaan.200

Het meest uitgesproken standpunt in dit debat nam het Vlaams Blok
in. Voor het Vlaams Blok konden de zes burgemeesters tot de ‘hoofdschul-
digen’ van de Franstalige reacties op de omzendbrieven gerekend worden.

198. Resolutie nr. 12bis. In: Fundamenten voor Verandering. VLD-Congres. Gent, zondag
26 april 1998. Ook te raadplegen op: 
http://intersight.be/VLD/standpunten/congres/Resoluties2.html. 

199. Persmededeling Agalev Halle-Vilvoorde, 8 april 1998. 
200. Uittreksel van besluitenvergadering van Agalev Halle-Vilvoorde op dinsdag 4 november

1997. Overgenomen op de website van de Vlaamse Volksbeweging: 
http://www.vvb.org/hermes/tekst/8.htm. 
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Hun verzoek om een onderhoud met premier Dehaene werd onaanvaard-
baar genoemd. Mocht Dehaene hierop ingaan, zou dat tot gevolg hebben
dat het principe van de voogdij over de faciliteitengemeenten, zoals uitge-
oefend door de Vlaamse overheid, door de federale regering met de voeten
getreden wordt. Een tweede gevolg zou zijn dat de burgemeesters – door
het Vlaams Blok ook wel ‘incivieken’ genoemd – hierdoor een ondersteu-
ning kregen voor hun ‘franskiljonse en ronduit onwettig gedrag’. Dit
onwettig gedrag werd nog duidelijker nadat de Raad van State op 10 juli
1998 beslist had de omzendbrief-Peeters niet te schorsen. De partij
maakte duidelijk dat in deze zaak slechts één oplossing mogelijk was:
minister Peeters moest een dossier over de zes burgemeesters opstellen,
waarin hun ‘getreiter, gepest, arrogantie, onbehoorlijk bestuur en wange-
drag’ werd aangeklaagd. Aan de hand van dit dossier zou federaal minis-
ter van Binnenlandse Zaken Tobback wel verplicht zijn de burgemeesters
uit hun ambt te ontzetten.201

5.3.7. In de schrijvende pers202

In de schrijvende pers leverden de communautaire twisten stof voor
menig artikel. In Franstalig België raakte de kwestie heel wat gevoelige
snaren. Soms waren er wel enige overdrijvingen en haast hysterische uit-
spraken te lezen. In sommige artikelen werd Peeters zelfs vergeleken met
de Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic, die tijdens de oorlog in
ex-Joegoslavië etnische zuiveringen in Bosnië had doorgevoerd.203

Het weekblad Knack benadrukte dat dit een eerste stap was naar een
verdere uitholling van het faciliteitenstelsel. De omzendbrief was meer
dan een ‘pesterijtje om de Franstaligen (…) het leven lastig te maken’
(sic).204 De Standaard toonde zich veeleer de spreekbuis van de Vlaamse
Beweging. Hoofdredacteur Dirk Achten noemde de omzendbrief ‘een
strikte toepassing van de faciliteiten in Vlaams-Brabant. Gestaag en
systematisch produceert Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Leo
Peeters omzendbrieven die het voor Franstaligen in de zes faciliteitenge-
meenten overduidelijk maken dat ze in Vlaanderen wonen. Een feit dat ze

201. Persmededeling Vlaams Blok, 19 augustus 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.vlaams-blok.be/19-08-98.html. 

202. Zie hier vooral: Leen Depre, Tien jaar persberichtgeving over de faciliteitenproblema-
tiek in de Rand. In: Els Witte & Ann Mares, Brusselse Thema’s 8. 19 keer Brussel. Brus-
sel, VUBPRESS, 2001, p. 305 e.v.

203. Zie: Leo Peeters wil in faciliteitendossier enkel een correcte toepassing van de facilitei-
ten. In: HBVL, 18 augustus 1998.

204. De uitzondering is geen regel. In: Knack; 5 november 1997.
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bijzonder graag willen vergeten. In Vlaanderen zorgt dit verhaal nauwe-
lijks voor opwinding. Het is niet omstreden (…). Het heeft niets te maken
met etnische zuiverheid. Dit gaat over het fundamenteel respect voor het
land waarin je verkiest te wonen. Geen Vlaming haalt het in zijn hoofd
allerlei voorrechten te eisen in Waver of Geldenaken. Maar blijkbaar is dit
allemaal compleet onaanvaardbaar voor een bepaalde Brusselse Fransta-
lige publieke opinie’.205 Guy Tegenbos verduidelijkte enkele dagen later in
een opiniestuk de betekenis van de betonnering. De faciliteiten waren
vastgelegd in de Grondwet en konden dus niet afgeschaft worden. Dit kon
wel gebeuren op het moment dat men er een bijzondere meerderheid voor
vond. De omzendbrieven hadden ook geen beperking of nieuwe interpre-
tatie van het faciliteitenstelsel tot gevolg. Het enige wat hiermee veran-
derde was een detail in de toepassing ervan. Vlaanderen had als gastheer
het recht zijn mening te uiten in zijn eigen huis. De inmenging van de
Franse Gemeenschap in het bestuur van de zes randgemeenten was vol-
gens Tegenbos een veel ernstiger communautair delict.206 Oud-hoofdre-
dacteur Many Ruys verklaarde deze inmenging door te wijzen op de
Franstalige uitbreidingsdrang van Brussel. Na de vastlegging van de
taalgrens en de staatshervorming zag hij hierin een nieuwe fase die wees
op het langzame uiteenvallen van België; de hetze rond de omzendbrieven
illustreerde dit.207

Guido Tastenhoye208 schreef in Gazet van Antwerpen dat de omzend-
brief vijfendertig jaar te laat was. ‘Vlaanderen had van bij de invoering
van de faciliteiten, op zich een van de grootste stommiteiten uit de
geschiedenis, nooit mogen toelaten dat deze “taaltegemoetkomingen”,
bedoeld als integratiemiddel, werden misbruikt.’ Vlaanderen moest op
haar hoede zijn voor de aanhechtingsdrang van de Franstaligen in de
Rand die maar al te graag bij Brussel wilden horen, aldus Tastenhoye.

Vanuit Vlaams-nationale hoek kwam er een heel andere reactie op Pee-
ters. De nationalistische beweging Voorpost, die de Groot-Nederlandse
gedachte aanhing, verweet in haar tijdschrift Revolte de federale overheid
dat ze in een Vlaamse kwestie optrad. Dit zou verklaren waarom de
Vlaamse regering geen druk kon uitoefenen op de ‘ongehoorzame’ burge-
meesters. Revolte voorspelde dat het getouwtrek rond de omzendbrief uit-

205. Moeilijk gesprek. In: De Standaard, 6 februari 1998. Achten noemde de Franstalige
reactie op de omzendbrieven ook impliciet een mogelijkheid om de discussies over de
uitbreiding van Brussel met de zes terug op gang te brengen. Zie: Verhoogde spanning.
In: De Standaard, 26 februari 1998.

206. Meningsuiting.In: De Standaard, 10 februari 1998.
207. Brussel kan België breken. In: De Standaard, 4 maart 1998.
208. Tastenhoye stapte enige tijd later op bij Gazet van Antwerpen, trad toe tot het Vlaams

Blok, en werd op 13 juni 1999 tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verko-
zen.
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eindelijk de val van de federale regering zou veroorzaken. En dat kon
vanuit het Vlaams-nationalistisch standpunt alleen maar aangemoe-
digd worden.209

Aan Franstalige kant was het vooral Le Soir die het voortouw nam.
Hoofdredacteur Guy Duplat beklemtoonde dat zijn krant in geen geval
een tegenstander was van het federalisme. Integendeel, dit federalisme
was alleen maar mogelijk als men wederzijds respect en vertrouwen
toonde. Wallonië had immers honderdduizend Franstaligen in de Rand
wonen en het vertrouwde erop dat de Vlaamse voogdij hen zou respecte-
ren. Daarom was de grondwettelijke vastlegging van het faciliteitenstel-
sel in 1988 zo belangrijk. Tegelijkertijd hadden de Franstaligen vanuit
proportioneel oogpunt gezien een grote vertegenwoordiging van Neder-
landstaligen in het Brussels bestuur toegelaten. De rondzendbrieven had-
den dit respect en vertrouwen nu aanzienlijk geschonden. Niemand had
immers meer dan dertig jaar lang klachten gehad over de werking van het
faciliteitenstelsel. Zelfs de tweetalige VCT had nooit zoiets laten uitschij-
nen. Duplat kon deze politiek slechts zien vanuit de optiek van een
‘etnisch zuiver Vlaanderen’.210

Een opiniepeiling in La Libre Belgique maakte in april duidelijk dat
ongeveer driekwart van de Belgische bevolking – Walen, Vlamingen en
Brusselaars – voorstander was van een nieuwe ronde in de staatshervor-
ming. Volgens de krant was dit resultaat in grote mate te wijten aan de
discussies over de omzendbrieven.211

In een interview met Gazet van Antwerpen212 deed Leo Peeters de
Franstalige reacties af als een ‘georganiseerde haatcampagne’, die gedeel-
telijk tegen zijn eigen persoon gericht was, maar die eveneens haar pijlen
richtte op de hele Vlaamse Gemeenschap. Franstalige kranten en televi-
siezenders zoals RTBF en RTL berichtten uitsluitend in negatieve zin over
de omzendbrief; sommigen haalden zelfs stellingen en uitspraken uit hun
context, waardoor er een vertekend beeld ontstond van de werkelijkheid.
Zowel de geïnterviewde als de interviewer maakte zich echter zorgen over
het negatieve beeld van België en Vlaanderen dat hierdoor in de buiten-
landse pers ontstond. Daarom wees Peeters erop hoe belangrijk het was
om buitenlandse journalisten beter in te lichten, aangezien zij nu vooral
op Franstalige informatie terugvielen.213 Ook in Het Belang van Limburg
ergerde Peeters zich aan de desinformatie over zijn beleid die in menig

209. Faciliteiten: het houdt niet op! In: Revolte. Strijdblad voor Vlaanderen en Nederland.
1998, nr. 85. Ook te raadplegen op: http://www.voorpost.org/Revolte/85Faciliteiten.htm. 

210. Een volwassen federalisme. In: De Standaard, 10 februari 1998.
211. Blinde vlek. In: De Standaard, 15 april 1998.
212. De journalist die hem interviewde was Guido Tastenhoye.
213. Franstalige pers voert tegen mij een echte haatcampagne. In: GvA, 4 juni 1998.
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Franstalig artikel te lezen was. Het uitwerken van een huisvestingsbeleid
in de Rand door de Vlaamse regering kon toch bezwaarlijk met ‘etnische
zuiveringen’ gelijkgesteld worden.214

De discussies over de omzendbrief vonden inderdaad zelfs in het bui-
tenland weerklank. De Britse krant The Independent on Sunday
besteedde hier onder meer een artikel aan met als titel: ‘War of words, fear
and farce in Flanders’. Maar deze communautaire kwestie werd op een
totaal verkeerde manier geïnterpreteerd. De krant verwees naar Sint-
Genesius-Rode als voorbeeld van een ontspoorde taalstrijd. Vlaamse win-
keliers zouden bijvoorbeeld dreigtelefoons krijgen als ze met hun klanten
in het Frans of in het Engels converseerden, en bij sommigen werd de uit-
drukking ‘buitenlanders buiten’ op de ramen gekalkt. Burgemeester Dela-
croix-Rolin werd bijna voorgesteld als een symbool van verzet tegen de
Vlaamse assimilatiepolitiek, die de omzendbrief-Peeters voorstond.215

Het toonaangevende Duitse dagblad Die Welt hanteerde een veel objec-
tievere berichtgeving, maar had het eveneens over de gespannen situatie
die de omzendbrief in de zes randgemeenten veroorzaakt had. De krant
wees op de verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 129 van
de Grondwet, dat in 1988 de faciliteiten gebetonneerd had. Volgens de
krant kondigden deze meningsverschillen een noodzakelijke nieuwe
ronde aan in de staatshervorming, die in 1999 zou plaatsvinden. De inzet
van deze gesprekken zou voor de hand liggen: aan Vlaamse kant zou men
streven naar een omvorming van de Belgische Staat tot een confedera-
tie; aan Waalse kant zou de aansluitingsgedachte bij Frankrijk veld
kunnen winnen.216 Het Franse tijdschrift Le Monde Diplomatique noemde
de omzendbrief, samen met de affaire-Dutroux, één van de grote splijt-
zwammen die de regering-Dehaene II gekenmerkt had. De federale pre-
mier kon bovendien weinig ondernemen tegen Vlaams minister Peeters
omdat ‘à chaque fois, le premier ministre s’est réfugié derrière la sépara-
tion des pouvoirs pour justifier sa non-ingérence’. Le Monde Diplomatique
wees op de toenemende kloof tussen Nederlands- en Franstaligen. Die
droeg onder andere bij tot het totstandbrengen van de vruchtbare bodem
waarop een partij zoals het Vlaams Blok kon woekeren. Net zoals Die Welt
noemde ook Le Monde Diplomatique het jaar 1999 cruciaal in het verdere
voortbestaan van de Belgische Staat.217

214. Leo Peeters wil in faciliteitendossier enkel een correcte toepassing van de faciliteiten.
In: HBVL, 19 augustus 1998.

215. Britten krijgen beeld van Vlaanderen door FDF-bril. In: Het Belang van Limburg, 22 sep-
tember 1998.

216. Belgien steht vor neuem Sprachstreit. In: Die Welt, 6 november 1997. De krant zag de
toekomst van het communautaire evenwicht vrij somber in. Immers, ‘Sprachfazilitäten
sind wie Bier oder Pralinen eine echte belgische Spezialität.
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5.3.8. Bij een aantal opiniemakers en intellectuelen

Sommigen vroegen zich af of het niet beter was geweest een soort van
‘taalhoffelijkheidsakkoord’ op te stellen in plaats van een ‘opdringerige’
omzendbrief. De Franstalige academicus Giuseppe Pagano218 vermeldde
in die context in een opiniestuk in De Standaard het taalakkoord dat eer-
der door de Brusselse regering aanvaard was. Dit akkoord was er geko-
men na gemeenschappelijk overleg tussen de beide taalgroepen in de
Brusselse overheid. Pagano constateerde dat een vergelijkbaar akkoord
niet bestond in de Rand, omdat de omzendbrief eenzijdig de toepassing
van de faciliteiten gewijzigd zou hebben. Een taalhoffelijkheidsakkoord
voor de randgemeenten zou veel problemen kunnen oplossen.219 Deze stel-
ling werd niet veel later in dezelfde krant weerlegd. Ze hield immers een
simplificatie in van de werkelijkheid. De toestand van de Vlamingen in
Brussel kon niet zomaar gelijkgesteld worden met de situatie van de
Franstaligen in de Rand. Pleiten voor taalhoffelijkheid in de Rand maakte
een aantal interpretaties mogelijk. Zo zou men de omzendbrief kunnen
beschouwen als een inbreuk op de hoffelijkheid. Maar hoe moeten de
Franstaligen dan beschouwd worden, die na meer dan dertig jaar facilitei-
ten nog steeds geen formulier in de streektaal kunnen of willen invul-
len?220

Op 6 maart 1998 publiceerden de auteurs Manuel Abramowicz en
Benno Barnard een open brief in De Standaard waarin zij stelling namen
tegen de ‘nationalistische obsessies van een minderheid’. De omzendbrief
– en vooral de discussies over de omzendbrief – waren de directe aanlei-
ding om dit standpunt kenbaar te maken. Beide auteurs merkten immers
op dat dit nationalisme haat en racisme zou kunnen veroorzaken. Boven-
dien waren voor hen de Franstalige nationalisten even engdenkend als de
Nederlandstalige. De aanpak van problemen rond werkgelegenheid,
sociale uitsluiting, onderwijs en de non-profitsector was belangrijker dan
het communautaire geruzie. De kennis van de Nederlandse of Franse taal
speelde maar een secundaire rol. Het was belangrijk dat op de eerste
plaats de ‘taal van de solidariteit’ gesproken werd. De auteurs lieten
bovendien een ernstige waarschuwing horen: ‘De faciliteitenoorlog is een

217. Divorce ou fédéralisme renégogié. La Belgique survivra-t-elle aux élections de 1999? In:
Le Monde diplomatique. Juni 1999, p.18 e.v.

218. De auteur was eerste assistent bij de Faculté Warocqué des Sciences Economiques van
de Universiteit van Mons en omschreef zich als ‘Franstalige lezer van De Standaard’.

219. Vlamingen komen voldoende aan hun trekken in Brussel. In: De Standaard, 6 december
1997.

220. Erosie aan de Brusselse sluitsteen. In: De Standaard, 11 december 1997. Opiniestuk
van Peter Dejaegher.
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klucht. Een onheilspellende kucht die wel eens verkeerd zou kunnen uit-
draaien. Ze zou kunnen uitmonden in een oorlog onder Belgen. Het com-
munautair debat heeft veel weg van een slagveld. Een Vlaams front tegen-
over een Franstalig front. Beiden hebben de gelederen gesloten.’ De
associatie met ex-Joegoslavië was niet veraf. Heel wat kunstenaars en
intellectuelen ondertekenden dit standpunt, zoals Tom Lanoye en Geert
Van Istendael (schrijvers), Anne Teresa De Keersmaeker (choreografe),
Jan Hautekiet, Jan Michiels en Wannes Van de Velde (musici), Kris
Deschouwer (politicoloog), Anne Morelli (historica), Ronald Commers,
Ludo Dierickx en Maurice Weyembergh (filosofen), en tal van anderen.221

Er waren wel maar weinig Franstalige ondertekenaars.
Hierop kwam vrij snel een reactie. Jozef De Vos, hoofddocent aan de

RUG, schreef een week later – eveneens in De Standaard – dat het stand-
punt van de kunstenaars en intellectuelen bol stond van loze beweringen.
Volgens De Vos stond de Vlaamse regering met de omzendbrief op haar
rechten. De faciliteiten hadden de oorspronkelijke opzet, namelijk de inte-
gratie van anderstaligen, helemaal niet kunnen verwezenlijken. Dit
rechtvaardigde een administratief correct handelen van de Vlaamse over-
heid, wat in geen geval een ‘klucht’ te noemen was. De auteurs en de
ondertekenaars lieten zich bijgevolg alleen maar laatdunkend uit over de
pas geïnstalleerde autonomie van Vlaanderen binnen België. Hun
beschuldigingen en associaties waren schandalig, en zouden slechts koren
op de molen zijn van extreem-rechts. De Vos leek in zijn reactie wel even
de pedalen te verliezen, want hij omschreef de ‘verdedigers van België’ als
‘bondgenoten van het Hof’, ‘links-georiënteerde mensen’ en ‘aanhangers
van een Belgische haute finance en van de PSC’.222

Beide standpunten brachten een hele reeks lezersbrieven op gang. Het
debat werd eind april afgesloten door Jos Bouveroux. Enerzijds noemde
Bouveroux de stellingname van de kunstenaars en intellectuelen in
zekere mate grotesk. De vergelijking van België met pre-Bosnische toe-
standen, of – zonder dat expliciet te vermelden – van Leo Peeters en Luc
Martens met Milosevic en Mladic, sloeg nergens op. Anderzijds stemde
Bouveroux wel in met een aantal andere punten, zoals met het pleidooi
voor wederzijds respect tussen de beide taalgroepen. Er was slechts één
oplossing mogelijk: Franstaligen moesten zich aanpassen als ze in Vlaan-
deren leefden, net zoals Vlamingen dat zouden moeten doen als ze in Wal-
lonië verbleven. Het vastleggen van de taalgrens en het toekennen van
faciliteiten aan anderstaligen waren trouwens het resultaat van democra-
tisch overleg.223 Bouveroux repte echter met geen woord over de omzend-

221. Gedaan met nationalistische dwaasheid. In: De Standaard, 6 maart 1998.
222. Nieuwe Vlaamse Staat kan voorbeeld zijn voor Europa. In: De Standaard, 11 maart

1998. De Standaard, 20 juni 1998.
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brief, hoewel we zijn mening over het faciliteitenstelsel tussen de regels
konden lezen.

Een aantal opiniemakers stelde zich veeleer genuanceerd op. Voorma-
lig premier en minister van Staat Leo Tindemans (CVP) beklemtoonde dat
de omzendbrief in geen geval een beknotting betekende van de facilitei-
ten. De punten waar Leo Peeters op wees waren in essentie terug te vin-
den in de oorspronkelijke wetgeving. Volgens Tindemans schuilde het pro-
bleem echter in aversie van bepaalde Franstalige kringen voor deze
bepalingen. Hij refereerde hierbij aan de oude, Franstalige elite, die de
Nederlandse taal nog steeds als minderwaardig beschouwde. Tindemans
hoopte overigens dat er een mentaliteitswijziging zou plaatsgrijpen, waar-
door men het aanleren van een andere taal niet als zelfverloochening,
maar juist als verrijking zou beschouwen. Hij kon dan ook maar weinig
begrip opbrengen voor de hetze, die door sommigen tegen Vlaams minister
Peeters was opgezet.224

Tindemans, die premier was ten tijde van het Egmont-Stuyvenbergak-
koord, besefte heel goed waarover hij sprak. Hetzelfde kon ook van Arthur
Gilson (PSC) gezegd worden. Gilson was minister van Binnenlandse Zaken
toen de taalwetten gestemd werden. Hij was van mening dat de opvatting
van Leo Peeters niet helemaal overeenkwam met de bedoeling van de wet-
gever van 1962-1963. Peeters kwam trouwens meer dan dertig jaar na de
totstandkoming van die wetten met zijn eigen interpretatie naar voren,
wat Gilson toch wel wat laattijdig vond.225

5.4. Verdere evolutie

5.4.1. Het rapport-Columberg

Het laatste woord in de affaire-Peeters was nog niet gezegd of een nieuwe
gebeurtenis deed weer heel wat communautair stof opwaaien. In de lente
van 1998 bracht een Zwitsers diplomaat, Dumeni Columberg, een bezoek
aan België. Op verzoek van de Raad van Europa stelde Columberg een
rapport op, waarin hij zijn visie op de taalproblematiek in België zou for-
muleren. Het bezoek van de Zwitser was het gevolg van een resolutie die
Georges Clerfayt (FDF) en Armand De Decker (PRL) hadden ingediend bij
de Raad van Europa, en meer bepaald bij de Commissie voor Juridische
Zaken en Mensenrechten. Beide indieners durfden de toestand van de

223. Leer beide talen en de kous is af. In: De Standaard, 20 juni 1998.
224. Ter attentie van de ‘briljante eentaligen’. In: De Standaard, 14 april 1998.
225. Aan de Rand van de afgrond. In: Knack, 15 april 1998.
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Franstaligen in de Rand zelfs te vergelijken met de flagrante mensenrech-
tenschendingen in Turkije en Rusland. Enige maanden eerder hadden
twaalf Franstalige inwoners uit de zes randgemeenten, waaronder
opnieuw Clerfayt, een geding aangespannen voor de Europese Commissie
voor de Rechten van de Mens. Hierbij veronderstelden de indieners dat
het statuut van het eentalig Nederlandstalig Vlaanderen tegen de rechten
van de mens inging. Op 8 september 1997 werd dit geding door deze Com-
missie echter verworpen. Het indienen van de eerder vermelde resolutie
was een volgende poging. Ze deden dit zodat België de raamovereenkomst
van de Raad van Europa voor de bescherming van de minderheden zou
ondertekenen. Deze resolutie werd door verschillende buitenlanders mee
ondertekend: een aantal Fransen, Polen, Britten, Slovaken, Italianen,
Roemenen en Zwitsers. Onder de ondertekenaars bevond zich ook Dome-
nico Columberg. De resolutie werd aanvaard en Columberg begon aan zijn
informatieve opdracht.226

Het was echter niet duidelijk waar Columberg eigenlijk voor stond.
Internationale faam had hij niet, en in eigen land was hij voornamelijk
bekend voor zijn pleidooien voor het Rheto-Romaans, dat nog door één
procent van de bevolking gesproken werd.227 Op 25 en 26 mei 1998 bracht
hij een bezoek aan Brussel en de Rand (Linkebeek, Dilbeek en Sint-Gene-
sius-Rode), en had hij een onderhoud met een aantal beleidsmensen zoals
Dehaene, Van den Brande, Onckelinx, Peeters en De Batselier. Daarnaast
sprak hij in de drie randgemeenten met een aantal plaatselijke politici,
die echter allemaal Franstalig waren. In totaal had de Zwitser amper zes-
endertig uur nodig om aan zijn verslag te kunnen beginnen.228

Het rapport van de Zwitser Columberg, dat in volle affaire-Peeters
publiek bekend gemaakt werd, werd met gemengde gevoelens onthaald.
Toekomstig PRL-voorzitter Michel meende hierin het bewijs te zien dat de
omzendbrieven-Peeters en -Martens helemaal tegen de pacificerende
voorstellen van Columberg ingingen.229 De PSC haalde het rapport aan om
te wijzen op het belang dat de partij hechtte aan de bescherming van de
taalminderheden in België.230 Aan Vlaamse kant reageerde men ontzet op
het rapport. Velen namen het Columberg kwalijk dat hij zijn eigen, wel-

226. Parlementaire Handelingen. Kamer. Zitting 1997-1998. Commissie voor Binnenlandse
Zaken, Algemene Zaken en Openbaar ambt, openbare vergadering van dinsdag 9 juni
1998.

227. Raad van Europa stuurt België nieuwe Columberg. In: De Standaard, 16 juni 2001.
228. Ook de adjunct van de gouverneur Desolre had een kort onderhoud met Columberg,

waarin hij impliciet het belang van pacificatie aan de Zwitser had meegedeeld. In: Guy
Desolre, Vierde activiteitenverslag, p. 32.

229. Persmededeling PRL, 26 augustus 1998.
230. Persmededeling PSC, 8 februari 1999. Ook te raadplegen op: 

http://www.psc.be/presse/p302.htm. 
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bekende Zwitserse situatie gebruikte als uitgangspunt om het Belgisch
bestel te herzien. Columbergs voorstel om per referendum het lot van de
zes randgemeenten te bepalen werd door de VU ‘ronduit lachwekkend’
genoemd. Het rapport bewees nogmaals dat Columberg, evenals de Raad
van Europa, ver van de realiteit stond en maar weinig voeling had met
wat er leeft onder de bevolking.231

In september 1998 werd het rapport-Columberg aan de Raad van
Europa voorgelegd. De aanbevelingen van Columberg werden op 2 sep-
tember met een grote meerderheid – 24 voor, 1 tegen en 2 onthoudingen –
in de Bevoegde Commissie van de Raad van Europa goedgekeurd. Dit
waren de belangrijkste aanbevelingen:

1. De Vlaamse overheid moest meer moeite doen om anderstaligen te
integreren dan om ze te assimileren.

2. De Franstalige minderheid in Vlaanderen moest het recht hebben haar
eigen taal en identiteit te bewaren en haar eigen cultuur uit te bouwen.

3. De omzendbrieven moesten ingetrokken worden en de Vlaamse over-
heid werd aangeraden niet langer pogingen te ondernemen om het faci-
liteitenstelsel te beknotten.

4. De Franstaligen van hun kant moesten de rechten van de Nederlands-
talige inwoners respecteren en konden geen verdere uitbreiding van
het faciliteitenstelsel verlangen.

5. Een herziening van de Belgische taalpolitiek, met inbegrip van het ter-
ritorialiteitsprincipe, zou wensbaar zijn. Dit zou de uitbouw van een
tweetalig regime mogelijk kunnen maken. Desnoods zouden referenda
hiervoor de weg kunnen effenen.

6. Een referendum zou eveneens uitgeschreven kunnen worden om een
eventuele aanhechting van de zes faciliteitengemeenten bij het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest te overwegen.

7. Franstalige kinderen, die niet in één van de zes randgemeenten wonen,
zouden toch het recht moeten hebben om onderwijs te volgen in een
Franstalige school in deze gemeenten.232

Deze goedkeuring werd ‘avec amusement’ door het FDF verwelkomd. Het
zag dit rapport als een expliciete veroordeling van het assimileringsbeleid
van de Vlaamse overheid in de Rand.233 Bovendien kon er nu gepraat wor-
den over de herziening van de taalgrens.234 Georges Clerfayt werd door
zijn partij als grote overwinnaar binnengehaald. De partij droomde er nu

231. Persmededeling VU, 24 augustus 1998. Ook te raadplegen op: http://www.vu.be/public/
pages/visie/standpunten/pub_persberichten_Details.asp?ID2=&ID=36. 

232. Conseil d’Europe, Assemblée parlementaire: Situation de la population francophone
vivant dans la périphérie bruxelloise, rapport. 4 september 1998, pp. 16-19.
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van om de ‘onrechtvaardige’ toestand van de Franstaligen in de randge-
meenten zonder faciliteiten aan te kaarten. Deze Franstaligen hadden
immers geen recht op documenten in hun taal en moesten zich beroepen
op een tolk (sic) als ze zich tot de gemeentelijke overheden richtten.235

Het rapport moest echter nog door de Raad van Europa geloodst worden.
Tijdens dit debat slaagden Vlaamse afgevaardigden er echter in de Raad
ervan te overtuigen dat het rapport een aantal explosieve bepalingen
bevatte. Uiteindelijk werden vijf van de zeven aanbevelingen wegge-
stemd, waardoor het rapport eigenlijk waardeloos werd. Bij de eind-
stemming was dit overduidelijk, toen zelfs de rapporteur Columberg
zich onthield.236 Hierbij moeten we opmerken dat de stemming op een late
vrijdagnamiddag plaatsgreep, wat niet bevorderlijk was voor de concen-
tratie van de Raadsleden, die zich massaal aan absenteïsme bezondigden:
van de tweehonderd zesentachtig stemgerechtigden namen er amper een-
entwintig aan de eindstemmig deel.237

5.4.2. Een nieuw beleid na 13 juni 1999?

5.4.2.1. Sauwens en de modus vivendi

Na de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 stippelde een nieuwe
ploeg, zowel op federaal als op gewestelijk en gemeenschapsvlak, het
beleid uit. De Vlaamse regering-Dewael (VLD-SP-Agalev-VU) beloofde, net
zoals de federale regering-Verhofstadt, een stijlbreuk met de vorige coali-
ties. De nieuwe Vlaamse minister-president had weinig zin om de harde
lijn van Van den Brande voort te zetten.238 Hij zag echter niet onmiddellijk
een reden om de omzendbrieven in te trekken.239 De nieuwe Vlaamse
minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens (VU) erfde
de omzendbrief over de toepassing van de taalwetgeving van zijn voorgan-

233. ‘Le lobbying politique et médiatique de la Flandre a lamentablement échoué! Malgré les
pressions des Van den Brande, Dehaene et consorts, la politique du gouvernement fla-
mand visant à assimiler par la contrainte les Francophones des communes de la périp-
hérie bruxelloise se voit condamnée politiquement par le Conseil de l’Europe. L’Europe
et ses principes démocratiques viennent enfin de casser les verrous flamands et de
redonner espoir aux Francophones de la périphérie.’ Zie: Rapport Columberg. Victoire de
Georges Clerfayt. In: Actuel. Le mensuel du FDF, nr. 7, september 1998, p. 2. Ook te
raadplegen op: http://www.fdf.be/actuel7/ columberg.htm. 

234. Persmededeling FDF, 28 september 1998. Ook te raadplegen op: 
http://www.fdf.be/cp/cp80928.html. 

235.  Actuel. Le mensuel du FDF, nr. 7, september 1998, p. 6.
236. Persmededeling SP, 28 september 1998. Ook te raadplegen op: 

http://www.SP.be/%5F/nieuws/1998/09/28/ 280998%5F4.html. 
237. Raad van Europa stuurt België nieuwe Columberg. In: De Standaard, 16 mei 2001.
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ger Leo Peeters. Doordat de OCMW’s nu onder de bevoegdheid van de
minister van Binnenlandse Aangelegenheden vielen, kwam ook de
omzendbrief-Martens op het kabinet van Sauwens terecht. De nieuwe
minister leek op het vlak van de faciliteitengemeenten een mildere hou-
ding aan te nemen. Maar dit klopte niet helemaal. De omzendbrief-Pee-
ters bleef onverkort en ongewijzigd van kracht. In tegenstelling tot zijn
voorganger ging Sauwens wel ter plekke, in de zes gemeenten, de dialoog
aan met de burgemeesters. In de dialoog zocht Sauwens een compromis
met de zes, zonder echter al te veel toegevingen te doen. De zes gemeenten
maakten integraal deel uit van het Vlaams Gewest en ook Sauwens
beschouwde het faciliteitenstelsel als uitdovend.240 In die context was de
omzendbrief perfect te legitimeren.

Sauwens legde in zijn eigen woorden wel uit dat hij naar een modus
vivendi met de randgemeenten zocht. Dit betekende niet dat hij zich kon
verzoenen met bijvoorbeeld de ontwijkstrategie van het Kraainemse
gemeentebestuur.241 Sauwens liet echter weten dat hij hiertegen geen
juridische stappen zou ondernemen. Dit zou immers geïnterpreteerd kun-
nen worden als een pesterij die het imago van de Vlaamse overheid in de
Rand geen goed zou doen. Maar dit nam niet weg dat de nieuwe minister
de ontwikkelingen op de voet bleef volgen, en misschien zelfs met nog
meer overtuiging.242

De Vlaamse minister begon in december 1999 met een rondgang in de
Rand. In een interview met De Standaard haalde Sauwens hiervoor twee
redenen aan. Ten eerste wou hij met zijn persoonlijke verschijning het
negatieve imago van Vlaanderen in de Rand tegengaan. Buitenlandse
ondernemingen, die vaak in dit gebied gevestigd waren, kregen die indruk
meestal door de Franstalige media. Ten tweede gaf de minister, als verte-
genwoordiger van het officiële Vlaanderen, zo duidelijk te kennen wat kon

238. Dit betekende geenszins dat de nieuwe regering geen eigen visie op de Rand had.
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Bert Anciaux (VU-ID) verwees in zijn
Beleidsnota ‘De Vlaamse Rand’ naar het belang van deze gemeenten in de Vlaamse con-
text. Daarbij onderstreepte hij dat er onder ‘Rand’ meer verstaan moest worden dan
alleen de zes faciliteitengemeenten. In: Bert Anciaux, Beleidsnota 2000-2004: De
Vlaamse Rand, p. 3

239. Dewael zwakt ‘agressief ’ Vlaams imago af. In: De Standaard, 23 juli 1999.
240. Interview van J. Koppen met J. Sauwens, maandag 31 juli 2000. De minister bevestigde

deze houding meermaals in de media. 
241. In het gemeentelijk infoblad werd immers aangekondigd dat de Nederlandstalige aan-

slagbiljetten voor het huisvuil onderweg waren. De inwoners konden door een invul-
strookje op te sturen laten weten of ze die biljetten meteen in het Frans wilden
ontvangen. Ongeveer 10% van de Kraainemse bevolking was hierop ingegaan. We heb-
ben het hier al eerder over gehad.

242. Sauwens zoekt modus vivendi met faciliteitengemeenten. In: De Standaard, 9 november
1999.
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en wat niet kon. Terwijl de minister in Kraainem door een Vlaamse sche-
pen erg hartelijk werd rondgeleid, had hij echter de indruk dat het sche-
pencollege van Sint-Genesius-Rode hem vijandig gezind was. In Wezem-
beek-Oppem noemde burgemeester Van Hoobrouck – ondanks de
grimmige sfeer veroorzaakt door het debat over de milieubelasting –
het ministerieel bezoek ‘het eerste van de laatste vijf jaar met zo een
positief karakter’.243 Van Hoobrouck meldde de minister trouwens dat hij
zijn verzet tegen de omzendbrief handhaafde. ‘Indien dit probleem opge-
lost wordt, valt een belangrijk obstakel weg in de relatie met Vlaanderen,’
aldus de burgemeester.244

Sauwens liet bovendien de verschillende gemeentebesturen niet geloven
dat hij een andere politiek zou voeren ten aanzien van de Rand dan zijn
voorganger.245 Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Sint-Genesius-Rode
verklaarde hij over het faciliteitenstelsel het volgende: ‘Als we konden
schaften we ze af maar nu moeten we de wet gewoon nog strikter toepas-
sen. Franstaligen leven met de idee dat de faciliteitengemeenten eilandjes
zijn die uiteindelijk bij Brussel zullen gevoegd worden. We proberen een
afdwingbaar systeem uit te werken zodat anderstaligen verplicht zijn zich
te integreren. De faciliteiten moeten uitdovend werken.’246

Sauwens heeft inderdaad sinds zijn ambtsaanvaarding reeds verschil-
lende besluiten vernietigd. Midden mei 2000 vernietigde hij bijvoorbeeld
drie benoemingsbesluiten voor leerkrachten in de Franstalige gemeente-
school van Wezembeek-Oppem. Deze leerkrachten konden niet bewijzen
dat ze voldoende Nederlands kenden. En dit was een overtreding van de
bestuurstaalwet.247

5.4.2.2. Uitspraken over de omzendbrief-Peeters

In maart 2000 maakte de (Nederlandstalige) auditeur-generaal van de
Raad van State Michel Roelandt bekend dat minister Peeters met BA-97/
22 meer deed dan alleen de wet interpreteren. Peeters was eigenlijk zijn
bevoegdheden te buiten gegaan. Roelandt kondigde bijgevolg aan dat de
omzendbrief daarom wel eens vernietigd zou kunnen worden. Het verzoek
om de omzendbrief te vernietigen kwam van de Franse Gemeenschap, het
Waals Gewest en een inwoonster van Sint-Genesius-Rode en was niet
zozeer toegespitst op het ‘ernstig en moeilijk te herstellen nadeel’ van de

243. Geen inning milieubelasting. In: Het Nieuwsblad, 7 december 1999.
244. Omzendbrief-Peeters gaat naar COSTA. In: HBVL, 7 december 1999.
245. Sauwens wil geen gepest, wel respect voor de wet. In: De Standaard, 24 december 1999.
246. Sauwens rechtuit over faciliteiten. In: Het Volk, 15 december 1999.
247. Hasquin belooft Carrefour-arrest na te leven. Faciliteitenbrief nog niet van de baan. In:

De Standaard, 19 mei 2000.
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omzendbrief als wel op de interpretatieve aard ervan. Roelandt ver-
klaarde in zijn verslag van vierendertig pagina’s dat de Franse Gemeen-
schap en het Waals Gewest op dat vlak eigenlijk geen problemen hadden.
De beide instanties gingen hiermee hun bevoegdheden te buiten. Anders
was het gesteld met de klacht van de inwoonster. De Vlaamse overheid
deed deze klacht af door andermaal te wijzen op haar interpretatie van de
taalwetgeving, maar de auditeur-generaal merkte voor het eerst op dat
deze interpretatie misschien nieuwe regels aan de bestaande wetten toe-
voegde. Dit zou in ieder geval ongrondwettelijk zijn. Volgens Le Soir werd
in de meeste gevallen het advies van de auditeur-generaal gevolgd. We
brengen even in herinnering dat Peeters stelde dat een document altijd
eerst in het Nederlands moest worden opgesteld en, bij uitzondering en op
verzoek, in het Frans. Juist in het voegwoord en schuilde het probleem;
conform de taalwetgeving moet er een keuze gemaakt worden tussen een-
taligheid en tweetaligheid. Door de geciteerde bepaling uit de omzendbrief
letterlijk toe te passen zou men zich in de schemerzone van de taalwetge-
ving begeven, en dat veroorzaakte juridische problemen. Bovendien moet
een Franstalige om Franstalige documenten vragen. Hoe moet dit verzoek
concreet geformuleerd worden? Ook hier begaf de omzendbrief zich op het
slappe koord.248

Het advies werd door de Franse Gemeenschap bijzonder enthousiast
ontvangen. Marc Uyttendaele, advocaat voor de Franse Gemeenschap bij
de Raad van State en echtgenoot van toenmalig Minister-President Lau-
rette Onkelinx, bewoordde het als volgt: ‘Les facilités sont bétonnées dans
la Constitution. Ce n’est pas un ‘scoop’: c’est écrit dans la Constitution.
Mais quel bonheur de lire ça sous une plume flamande!’249 Le Soir liet wel
buiten beschouwing dat het advies de Vlaamse regering toch een aantal
vrijheden liet om de omzendbrief te verfijnen. Toch was het in de huidige
politieke context onmogelijk om het uitdovend karakter van de faciliteiten
te blijven volhouden. Er kon hiervan alleen maar sprake zijn als de wet-
geving zou veranderen.

Aan Vlaamse zijde was de stemming helemaal anders. De advocaten
Bart Staelens en Paul Van Orshoven wezen erop dat Roelandt geïnsinu-
eerd had dat de faciliteitengemeenten eerst moesten nagaan welke taal
hun inwoners gebruikten voor ze hen altijd in die taal contacteerden. De
beide advocaten noemden deze verklaring in tegenspraak met de vaste
rechtspraak van het Arbitragehof. Het Arbitragehof geeft immers heel
duidelijk de voorrang aan de taal van het gebied waarin de gemeenten
gelegen zijn. Bovendien zou op deze manier een taalregister van de inwo-

248. Vlaamse regering kan omzendbrief verfijnen. In: De Standaard, 15 maart 2000.
249. L’auditeur du Conseil d’Etat fusille la omzendbrief Peeters. In: Le Soir, 15 maart 2000.
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ners worden bijgehouden. Dit was volgens de taalwetgeving verboden en
betekende een inbreuk op de privacy. Als de Raad van State alsnog het
advies van de auditeur-generaal zou volgen, zouden de advocaten aan de
Raad van State vragen om een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te
stellen. In dat geval zou het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel immers
genegeerd worden. Als de Vlaamse overheid na de uitspraak van de Raad
van State daadwerkelijk naar het Arbitragehof zou stappen, betekende
dit ongetwijfeld dat de discussies over de omzendbrief nog zeker anderhalf
jaar langer zou kunnen aanslepen.250

In een onmiddellijke reactie, en na vier actuele vragen in het Vlaams
Parlement, antwoordde Johan Sauwens dat de omzendbrief van zijn voor-
ganger onverkort van kracht bleef. Een uitspraak van de auditeur-gene-
raal was immers niet gelijk aan een definitieve uitspraak van de Raad van
State. Sauwens verklaarde ook dat hij de kwestie eventueel op de agenda
van de Conferentie voor Staatshervorming (COSTA) wou plaatsen.251 De
partij van minister Sauwens stelde zich veel scherper op. Zowel VU-voor-
zitter Bourgeois als Vlaams fractievoorzitter Van Grembergen noemde
het uitgangspunt van Roelandt onaanvaardbaar. Bourgeois stelde voor
om, als de Raad van State Roelandt zou volgen, een nieuwe omzendbrief
op te stellen die op een andere manier het beperkend en uitdovend karak-
ter van de faciliteiten zou benadrukken. Aan Franstalige zijde werd una-
niem positief gereageerd. Maingain noemde het advies slechts een eerste
stap. De FDF-voorzitter hoopte dat de Raad van State ook een negatieve
uitspraak zou doen over de verplichting om tijdens de zittingen van de
gemeenteraad en het schepencollege van de faciliteitengemeenten Neder-
lands te gebruiken.252

Intussen toonde zich niet iedereen aan Vlaamse politieke zijde bereid
om achter de omzendbrief-Peeters te blijven staan. VLD-voorzitter De
Gucht heeft er bijvoorbeeld meer dan eens op gewezen dat de omzendbrief
wel eens gewijzigd zou kunnen worden. Tijdens het zondagochtendmaga-
zine De Zevende Dag had De Gucht op 28 januari 2001 de omzendbrief
zelfs openlijk een ‘pesterij’ genoemd. Voor hem zou het volstaan dat de
Franstaligen op bepaalde tijdstippen – en dus niet telkens opnieuw – hun
documenten in hun taal moesten aanvragen. Schijnbaar hoopte De Gucht
met deze uitspraak het FDF wat gunstiger te stemmen voor het Lamber-
mont-bis-akkoord. Deze partij had immers te kennen gegeven dat ze
slechts met dit akkoord kon instemmen als er bijkomende garanties voor
de Franstaligen in de Rand gegeven werden.253 Als reactie op de uitspraak

250. Hasquin belooft Carrefour-arrest na te leven. Faciliteitenbrief nog niet van de baan. In:
De Standaard, 19 mei 2000.

251. Vlaamse regering handhaaft faciliteitenbrief. In: De Standaard, 16 maart 2000.
252. VU vindt kritiek op omzendbrief onaanvaardbaar. In: De Standaard, 16 maart 2000.
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‘pesterij’ liet Vlaams minister Sauwens wel heel duidelijk blijken dat hij
de omzendbrief niet introk.254 In een interview met De Standaard enkele
maanden later bleef de VLD-voorzitter bij zijn standpunt. Aangezien De
Gucht een vernietiging van de omzendbrief door de Raad van State ver-
wachtte, pleitte hij voor een versoepelde toepassing.255 Dit kon men echter
niet opvatten als een pleidooi voor intrekking. Ook Vlaams minister-pre-
sident Dewael liet verstaan dat de omzendbrief van kracht bleef, en dat
hij door de grondwettelijke bepalingen weinig hoop had dat het facilitei-
tenstelsel binnen afzienbare tijd zou verdwijnen. Het was wel de taak van
de Vlaamse overheid over de eentaligheid van de deelstaat te waken en
blijvend de uitzonderlijkheid van de faciliteiten te benadrukken.256

In maart 2001 verklaarde de tweetalige Vijfde Kamer van de Raad van
State zich echter onbevoegd om in deze kwestie uitspraak te doen. De
klachten van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest werden niet
ontvankelijk genoemd omdat het ging om een materie aangaande het
Vlaamse grondgebied. De klacht van een inwoonster van Sint-Genesius-
Rode daarentegen werd wel ontvankelijk verklaard. Maar aangezien ze op
Vlaams grondgebied woonde was niet de tweetalige, maar de eentalig
Nederlandse Kamer van de Raad van State bevoegd.257 In de lente van
2002 adviseerde auditeur Patricia De Somer van de Nederlandstalige
Kamer van de Raad van State echter de vernietiging van de omzendbrief-
Peeters. Volgens de auditeur was dit advies het resultaat van fouten ‘ten
gronde en qua vorm’ in de omzendbrief.258 Deze argumentatie was met
eerdere uitspraken van auditeur-generaal Roelandt vergelijkbaar. Linke-
beeks burgemeester Van Eyken toonde zich tevreden maar wachtte voor-
lopig nog de omzetting van het advies in een heus arrest af. Als de rest van
de Kamer van de Raad van State dit advies zou volgen – wat in de meeste
gevallen ook gebeurt – zou het arrest in het najaar van 2002 bekendge-
maakt worden.259

Bij het ter perse gaan van dit overzicht had de Raad van State over de
omzendbrief BA-97/22 nog geen uitspraak gedaan. De Raad van State
heeft meestal wat tijd nodig om tot een uitspraak te komen; zo vernietigde
hij pas in december 2001 een beslissing die de Commission communau-
taire française (Cocof) zes jaar eerder genomen had. Deze beslissing had

253. Lambermont-bis-akkoord nog niet in veilige haven. In: De Standaard, 29 januari 2001.
254. Sauwens niet van plan omzendbrief Peeters in te trekken. In: De Standaard, 28 januari

2001.
255. Waarom durft Vlaanderen geen symbool op tafel leggen? In: De Standaard, 7 mei 2001. 
256. Les facilités ne sont pas permanentes. In: LLB, 10 januari 2002.
257. Les Flamands seuls jugeront. In: LLB, 29 maart 2002.
258. Auditeur Raad van State adviseert vernietiging van de omzendbrief-Peeters. In: De

Standaard, 9 juni 2002.
259. Advies Raad van State kraakt omzendbrief Peeters. In: De Standaard, 10 juni 2002.
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betrekking op de oprichting van een Conseil consultatif des francophones
de la périphérie, wat de Raad van State ongrondwettelijk achtte.260

5.4.2.3. Opnieuw een rapport voor de Raad van Europa: Lili Nabholz-
Haidegger

Enige maanden nadat de taalgemengde Kamer van de Raad van State
zich onbevoegd had verklaard kwam de faciliteitenthematiek nog op een
andere manier in de actualiteit. In opdracht van de Raad van Europa
bracht de Zwitserse Lili Nabholz-Haidegger een bezoek aan de zes rand-
gemeenten om te controleren of de rechten van de Franstalige minderheid
wel voldoende werden gerespecteerd. Dit gebeurde andermaal op verzoek
van Georges Clerfayt, die eerder al Dumeni Columberg naar de facilitei-
tengemeenten gehaald had.261 De overheveling van de Gemeentewet naar
de gewesten was voor Clerfayt dit keer de aanleiding. In december 2000
hadden immers zevenendertig gemeentelijke gezagdragers en mandata-
rissen – met Clerfayt als leidersfiguur – de Raad van Europa aangeschre-
ven. Paul Van Grembergen (VU, later SPIRIT), die niet veel eerder Johan
Sauwens als Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden had
opgevolgd, liet zich hierdoor niet intimideren. Het Europees Verdrag ter
bescherming van de minderheden, dat Clerfayt opnieuw aanhaalde om de
rechten van de Franstaligen in de Rand te onderstrepen, had volgens Van
Grembergen maar weinig met deze situatie te maken; dit Verdrag doelde
immers op de eerste plaats op historische minderheden, zoals Hongaren
in Tsjechië of Roemenië.262 De Belgische Staat had immers nog steeds niet
het Europees Verdrag ter bescherming van de minderheden ondertekend.
Naar aanleiding van de inspectieronde van de Zwitserse pleitte Guido
Fonteyn er in een opiniestuk in De Standaard zelfs voor dat de Vlaamse
overheid het verzet tegen de Belgische ondertekening van dit Verdrag
maar beter zou opgeven. Immers, ‘de politieke macht van de francofonie
in Vlaanderen is gekend: één parlementslid op honderdvierentwintig, de
beminnelijke Christian Van Eyken. Wie hierin een gevaar blijft zien voor
Vlaanderen heeft zijn minderwaardigheidscomplex nog niet afgeworpen.
(…) Iets meer tolerantie kunnen we best gebruiken’.263 La Libre Belgique
daarentegen liet aan de andere zijde van de taalgrens horen dat Nabholz-
Haidegger voornamelijk de situatie van ruim honderdtwintigduizend
Franstaligen in de Rand ging onderzoeken.264

260. On temporise à Wezembeek. In: LLB, 16 januari 2002.
261. Zes randgemeenten worden nerveuzer. In: De Standaard, 25 mei 2001.
262. Van Grembergen laat zich niet intimideren. In: De Standaard, 16 mei 2001. Zie ook: PSC

mikt op verdrag voor minderheden. In: De Standaard, 26 juni 2001.
263. Het bezoek van Lili. In: De Standaard, 12 juni 2001.
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Nabholz-Haidegger liet bij haar aankomst op 13 juni 2001 wel een heel
andere indruk na dan haar voorganger, die veel te vlug en onvoldoende
voorbereid conclusies trok. Pas in september was er een ontmoeting met
de ministers Dewael, Van Grembergen en Anciaux gepland.265 Een geza-
menlijk onderhoud met een aantal Vlaamse en Franstalige politici van
federaal niveau die middag werd door De Standaard afgedaan als meer
dan karikaturaal: de aanwezige Franstalige politici zoals Clerfayt en
Monfils zouden de Frans-Nederlandse verhouding in de Rand belachelijk
maken.266 Vice-voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers –
en inwoner van Sint-Genesius-Rode – Lode Vanoost (Agalev) benadrukte
eveneens in De Standaard dat Nabholz-Haidegger zwaarder woog dan
Columberg en dat het aan Vlaamse zijde niet gepermitteerd was zich niet
ernstig op te stellen.267

Nabholz-Haidegger werd op de eerste plaats naar de faciliteitenge-
meenten gehaald om een aantal discriminaties aan te klagen. In de prak-
tijk ging het om een drietal punten.

1. Onderwijs. De Franstalige basisscholen in de zes faciliteitengemeenten
worden op basis van het faciliteitenprincipe gefinancierd door de
Vlaamse Gemeenschap. Een schooldirecteur moet een taalexamen
Nederlands afleggen voor hij benoemd kan worden. Deze maatregel is
begrijpelijk aangezien een schoolhoofd in contact moet kunnen treden
met de Vlaamse overheid. Vlaams minister Sauwens liet deze maatre-
gel echter ook gelden voor de leerkrachten. Hoewel hier wettelijk niets
mis mee was werd het nut hiervan door velen in twijfel getrokken.

2. Cultuur. Gemeentelijke bibliotheken in de zes zijn verplicht om min-
stens vijfenzeventig procent Nederlandstalige boeken in hun bezit te
hebben. Daarnaast hadden een aantal gemeenten een aparte Fransta-
lige bibliotheek opgericht, die ook door de Vlaamse Gemeenschap
bekostigd werd. Na 1995 werd deze subsidie wel afgeschaft. Volgens
burgemeester Delacroix-Rolin van Sint-Genesius-Rode kan dit de
Franstalige burger een slechte indruk geven van de Vlaamse overheid.

3. Administratie. Hieronder valt het herhaaldelijk aanvragen van Frans-
talige documenten evenals de afschaffing van de tweetaligheidspremie
voor het gemeentepersoneel.268

264. Au chevet des facilités. In: LLB, 12 juni 2001. Het cijfer 120.000 wordt vaak aan Frans-
talige zijde aangehaald om de kwantitatieve sterkte van Franstalige inwoners van de
randgemeenten aan te duiden. Of dit cijfer geloofwaardig is, is een andere zaak. Talen-
tellingen zijn immers bij wet afgeschaft. 

265. Lili Nabholz begint goed voorbereid. In: De Standaard, 13 juni 2001 & Lili l’européenne,
symbole insuffisant pour les facilités. In: LLB, 13 juni 2001.

266. Lili Nabholz pleit Belgische toestand. In: De Standaard, 14 juni 2001.
267. Lili weegt zwaarder dan Dumeni. In: De Standaard, 16 juni 2001.
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Begin september 2001 verlegde de Zwitserse gezante haar actieterrein
naar Voeren, waar ze onder meer een onderhoud had met burgemeester
Broers en afgevaardigden van Retour à Liège.269 De Voerense burgemees-
ter toonde zich nadien openlijk verontwaardigd over de Nederlandson-
kundigheid van de gezante. Bovendien maakten – nog volgens Broers – de
Franstalige gemeenteraadsleden ieder redelijk gesprek onmogelijk.270

Nadien volgde het bezoek aan de ministers van de Vlaamse regering, die
bij hun standpunt bleven dat België, met uitzondering van de Duitstalige
Gemeenschap, geen minderheden telde. Vlaams minister Van Grember-
gen hekelde daarbij het feit dat de Raad van Europa wordt ingeschakeld
door een aantal extremistische klagers die zich niet bij de staatshervor-
mingen konden neerleggen.271

Tijdens een afsluitende persconferentie vermeldde Nabholz-Haidegger
dat – in haar persoonlijke visie – de Franstaligen in de Rand in aanmer-
king komen om als een minderheid te worden erkend, in de geest van het
Europees Verdrag ter bescherming van de minderheden. Het eindrapport
zou in het voorjaar van 2002 op de algemene vergadering van de Raad van
Europa worden voorgelegd.272 Nabholz-Haidegger benadrukte haar
opdracht als rapporteur, de klachten van Franstaligen uit de Rand kwa-
men dus niet onmiddellijk aan bod in haar rapport; de toestand van de
minderheden in België vormde de kern van haar onderzoek. Op dat punt
verschilde haar rapport van dat van Columberg.273

Enerzijds prees Nabholz-Haidegger de Belgische Staat voor haar ver-
nuftig en complex systeem van samenleven tussen de verschillende
gemeenschappen. Anderzijds ging deze objectieve instelling verloren en
uitte ze haar persoonlijke visie.274 Op deze uitspraak volgde haast onmid-
dellijk Vlaamse reactie. VU-Kamerlid Van Hoorebeke protesteerde de
avond van de zevende september als eerste, waarbij hij alle VU-gemeente-
raadsleden van Vlaams-Brabant opriep om een motie in te dienen tegen

268. Veel wrok maar geen schending mensenrechten in de Rand. In: De Standaard, 16 juni
2001.

269. Gezant Raad van Europa Lili Nabholz-Haidegger in Voeren. In: De Standaard, 4 sep-
tember 2001.

270. Burgmeester Broers verontwaardigd over bezoek waarneemster Raad van Europa. In:
De Standaard, 5 september 2001 & Le Conseil de l’Europe se penche sur le long conflit
communautaire belge. In: Le Soir, 5 september 2001.

271. Dewael en Van Grembergen tevreden over bezoek Lili Nabholz-Haidegger. In: De Stan-
daard, 7 september 2001.

272. Uiteindelijk bleek deze datum niet haalbaar en werd april 2002 naar voren geschoven.
Zie: Flamands et Wallons ‘codominent’. In: Le Soir, 21 januari 2002.

273. Et pourquoi pas les francophones de la périphérie? In: LLB, 7 september 2001.
274. Lili Nabholz-Haidegger vindt Franstaligen in de Rand een minderheid. In: De Stan-

daard, 8 september 2001 & Les francophones de la périphérie au cœur du débat. In: Le
Soir, 8 september 2001.
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het standpunt van Nabholz-Haidegger. Deze motie zou concreet inhouden
dat het Europees Verdrag slechts goedgekeurd wordt als de Raad van
Europa erkent dat er in België geen minderheden zijn.275 Eenzelfde
mening was ook de woordvoerder van het kabinet van Minister-president
Dewael toegedaan, die erop wees dat er in Vlaanderen geen minderheden
bestonden – toch niet bij een concrete invulling van deze term.276

Wat men nu precies onder ‘minderheden’ moest verstaan, was immers
niet voor iedereen even duidelijk. Hoewel de PSC de paars-groene meerder-
heid liet weten haar te steunen inzake Lambermontakkoorden, mits ze
het Europees Verdrag ondertekende, bleek dat de tekst van dit Verdrag
maar weinig concrete omschrijvingen bevatte. De Interministeriële Con-
ferentie Buitenlands Beleid kreeg daarom in januari 2002 de taak om een
definitie van de term ‘nationale minderheid’ op te stellen. Wie er in de
werkgroep zou zetelen en wie de definitie uiteindelijk zou formuleren was
echter niet eenvoudig te bepalen. Een agenda was bijgevolg ook nog niet
opgesteld. Van Grembergen stond er wel op dat het Vlaams Parlement het
laatste woord zou krijgen.277 Kortom, de Columberg- en Nabholz-Haideg-
ger-rapporten leken hoe langer hoe meer een discussie zonder einde op
gang te brengen waarbij de eigenlijke aanzet ertoe – de al dan niet rechts-
geldigheid van de omzendbrieven – op de achtergrond geraakte. Nabholz-
Haidegger zelf liet weten dat België geen nationale minderheden had,
behalve de Duitstalige gemeenschap. België was echter zo verregaand
geregionaliseerd, dat Nabholz-Haidegger zich afvroeg of ook de regio’s
geen minderheden kenden. De bewering dat er minderheden zouden zijn
op deelstatelijk niveau veroorzaakte binnen de Vlaamse overheid een
storm van verontwaardiging.278

Intussen had de bevoegde commissie Mensenrechten van de Raad van
Europa de aanbeveling om de tweede landstaal verplicht aan te leren toe-
gevoegd aan het rapport van Nabholz-Haidegger. Op 18 maart keurde de
bevoegde commissie de tekst bijna unaniem goed. Het rapport moest ech-
ter nog door de plenaire zitting goedgekeurd worden. Voor het zover was
werd er flink gelobbyd: Lode Vanoost, Luc Van den Brande en Vic Anciaux
vertegenwoordigden de contra’s; Georges Clerfayt en Antoinette Spaak de
pro’s.279 Elf Vlaamse amendementen werden in commissie ingediend om

275. Eerste motie tegen Nabholz-Haidegger. In: De Standaard, 8 september 2001.
276. Saint Polycarpe s’invite à Wezembeek. In: LLB, 6 januari 2002.
277. Verdrag over minderheden staat nergens. In: De Standaard, 18 januari 2002. Zie ook:

La dernière concession de la majorité. In: LLB, 28 juni 2001& Minorités: la Flandre sera
intransigeante. In: 9 augustus 2001.

278. Van Grembergen wil rechten van Franstaligen niet uitbreiden. In: De Standaard, 16
april 2002 & Nabholz legt dynamiet onder taalevenwichten. In: De Standaard, 16 april
2002.

279. Franstaligen rekenen op Oost-Europeanen. In: De Standaard, 24 april 2002.
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het rapport te kelderen. In de amendementen stond dat er niet zoiets kan
bestaan als een regionale minderheid. Negen van deze amendementen
werden echter verworpen.280 Toch verwees men het rapport tijdens de ple-
naire vergadering van 24 april met 35 stemmen tegen 26 voor en 3 onthou-
dingen terug naar de commissie. Binnen de vijf minuten was dit punt van
de agenda afgehandeld.281 Het aspect van de ‘nationale minderheden’ leek
ook binnen de Raad van Europa hoe langer hoe minder een evidente invul-
ling te hebben. Zowel de Roemenen, Italianen, Nederlanders, Russen,
Esten en Litouwers wezen het rapport terug naar afzender, omdat zij
vreesden dat bij de goedkeuring ervan een soortgelijk onderzoek in hun
land zou plaatsvinden.282

Op 17 mei besliste de bevoegde commissie dan ook om bijkomende
hoorzittingen te organiseren, waarop men verschillende internationale
politici en academici om hun mening vroeg. In deze debatten wezen
verschillende landen op een aantal serieuze consequenties van de aan-
vaarding van de termen ‘nationale’ of ‘regionale minderheden’. Het debat
verlegde zichzelf van de randgemeenten naar een ander niveau, waar ver-
schillende standpunten hoe langer hoe meer onverenigbaar bleken te zijn.

280. Raad van Europa verwerpt in commissie Vlaamse amendementen. In: De Standaard,
24 april 2002.

281. ‘Colossal coup de théâtre’ noemde Le Soir de stemming. De verbazing was des te groter
omdat daags voordien de Vlaamse amendementen in commissie grotendeels verworpen
werden. De krant wees met een beschuldigende vinger naar Raadslid Luc Van den
Brande, die schijnbaar op zijn eentje verantwoordelijk was voor de wegstemming in ple-
naire zitting. Zie: Consternation au Conseil de l’Europe. In: Le Soir, 25 april 2002.

282. Rapport-Nabholz zogoed als dood. In: De Standaard, 25 april 2002.
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Algemeen besluit deel II

In het eerste onderdeel van ons onderzoek zagen we dat de Pacificatiewet
van 9 augustus 1988 op de eerste plaats tot doel had overtredingen van de
taalwet door de gemeentelijke gezagdragers te voorkomen. Na 1988 kwa-
men er echter geen noemenswaardige situaties meer voor waarbij Neder-
landsonkundige burgemeesters zoals Thiéry in Linkebeek of Neder-
landsonkundige OCMW-voorzitters zoals Capart in Kraainem voor
problemen zorgden. Niemand twijfelt er nog aan dat de verschillende
lokale gezagdragers in de zes randgemeenten grondig Nederlands ken-
nen. Het probleem heeft zich echter naar een ander niveau verschoven.
Uitspraken in het Frans van deze gezagdragers in de schemerzone tussen
publiek en privé-domein kunnen voor commotie zorgen. Dit had heel wat
klachten tot gevolg.

Problemen met het gebruik van het Frans tijdens de zittingen van de
gemeente- of OCMW-raden zijn eveneens gemarginaliseerd. Vanuit wette-
lijk standpunt worden interpellaties in een andere taal dan de streektaal
immers niet genotuleerd; men beschouwt ze als onbestaand. Problemen
van een heel andere aard kunnen zich wel op het vlak van het college van
burgemeesters en schepenen voordoen. Door de rechtstreekse verkiezing
van de schepenen is het immers mogelijk dat mandatarissen in het college
zetelen terwijl hun partij in de gemeenteraad in de oppositie zit. Om deze
praktische moeilijkheden tijdens discussies in het college te vermijden
houdt men soms voorbereidende vergaderingen, waarbij de leden van de
meerderheid een aantal beleidsstandpunten innemen die later – tijdens
de eigenlijke vergaderingen – aan de oppositieschepenen ter goed- of ter
afkeuring worden voorgelegd. Kortom, de toepassing van de Pacificatie-
wet brengt naast heel wat voordelen ook heel wat nadelen mee.

Terwijl moeilijkheden rond het correcte taalgebruik van de gemeente-
lijke mandatarissen beperkt bleven, bleven er op andere vlakken wel
langlopende discussies bestaan. Een specifieke eigenschap van het facili-
teitenstelsel is dat de bestuurden het recht hebben om informatie in hun
eigen taal te ontvangen. Het gaat hierbij niet alleen om officiële documen-
ten en afschriften, maar ook om alles wat onder de noemer mededelingen
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aan het publiek valt. Alles wat belangrijk geacht wordt in de communica-
tie tussen bestuurden en bestuurders valt hieronder. Een concreet voor-
beeld hiervan is een straatnaambord. Conform de wettelijke bepalingen
moet een straatnaambord in een Vlaamse faciliteitengemeente zowel in
de streektaal als in het Frans zijn opgesteld, waarbij het Nederlands voor-
rang krijgt. Met wegwijzers, reclameopschriften of publiciteit in het alge-
meen, uitnodigingen en reglementen is het veel minder duidelijk gesteld.
Niet zelden vallen deze documenten onder bepalingen die gelden voor de
privé-sector, en die bijgevolg niet onderhevig (kunnen) zijn aan de taal-
wetten. Informatiebrochures bevinden zich echter nog meer in de grijze
zone. Is een brochure – als ze bijvoorbeeld uitgaat van het provinciebe-
stuur of de Vlaamse overheid – een mededeling aan het publiek? Bevat
een brochure met andere woorden essentiële of veeleer bijkomstige infor-
matie? De meningen lopen hierover uiteen. Over de interpretatie van de
juridische term ‘mededeling aan het publiek’ bestaan er immers verschil-
lende opvattingen. In het concrete voorbeeld van de provinciale brochures
uit 1995 is het duidelijk dat het verspreiden van eentalig Nederlandse fol-
ders, ook in de zes faciliteitengemeenten, past binnen de beleidslijnen van
de nieuwe provincie Vlaams-Brabant. Zowel de provincie als de Vlaamse
Gemeenschap probeert vooral via culturele initiatieven, zoals vzw De
Rand, de faciliteitengemeenten meer bij de Gemeenschap te betrekken.

Klachten tegen echte of vermeende overtredingen van de taalwetten
aangaande de mededelingen aan het publiek of de meer concrete berich-
ten aan particulieren blijven echter beperkt, vooral als we ze vergelijken
met de debatten die de omzendbrief-Peeters in 1998 losmaakte. Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters baseerde zijn
omzendbrief op de opvatting dat faciliteiten in de geest van de oorspron-
kelijke wetgeving integratiebevorderend en uitdovend waren. In die con-
text was het niet logisch dat een Franstalige slechts eenmaal zijn Frans-
talige documenten moest aanvragen, om ze vervolgens altijd onmiddellijk
in het Frans te ontvangen. Een letterlijke uitvoering van de omzendbrief
zou betekenen dat iedere inwoner van een Vlaamse faciliteitengemeente
elk document eerst in het Nederlands moet ontvangen. Als hij of zij van
deze documenten een Franse versie wenst, moet er telkens een nieuwe
aanvraag ingediend worden. Hoewel de omzendbrief in kwestie geen echte
verrassing was – gezien de onmiddellijke voorgeschiedenis waarbij de
Vlaamse aanwezigheid in de faciliteitengemeenten steeds duidelijk gepro-
nonceerd werd – maakte hij heel wat emoties los. De Franstalige politieke
partijen beschouwden de omzendbrief als een aanval op de rechten van de
Franstaligen in de faciliteitengemeenten. Ook binnen de Vlaamse par-
tijen was hier en daar te horen dat Peeters een bedenkelijke beslissing
had genomen. De burgemeesters in de Rand stelden zich aanvankelijk alle
zes tegen de omzendbrief op, hoewel hun houding later leek te milderen.
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De aanslepende discussies over de inning van de Wezembeekse gemeen-
tebelasting illustreren echter het verzet tegen de omzendbrief.

Op juridisch vlak blijft echter de vraag voorlopig onbeantwoord of de
omzendbrief zelf geen wettelijke bepalingen overtreedt. Hoewel de aan-
vraag tot schorsing door de Raad van State werd afgewezen, overweegt hij
de aanvraag tot vernietiging. Een uitspraak wordt nog verwacht.

We kunnen concluderen dat de zes randgemeenten na 1988 zeker geen
conflictvrij gebied werden. Op bepaalde vlakken bereikte men pacificatie,
terwijl op andere terreinen de verschillende opvattingen met elkaar in
confrontatie kwamen. Het verzoek van een aantal Franstalige politici, tot
tweemaal toe, om de Franstaligen in de Rand door de Raad van Europa
als nationale minderheden te laten erkennen, illustreert dit. Conflicten
rond de omzendbrief-Peeters en de rapporten van Columberg en Nabholz-
Haidegger voor de Raad van Europa herinneren er telkens aan dat de zes
randgemeenten op de politieke agenda blijven staan.
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Deel III

Taalgebruik in de 
faciliteitengemeenten
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Taalgebruik in de faciliteitengemeenten

1. Inleiding
Hoewel de dagelijkse taalpraktijk in de Vlaamse Rand rond Brussel vaak
aanleiding geeft tot politieke wrijvingen tussen de twee grootste taalge-
meenschappen, verlopen de discussies tussen de verschillende protagonis-
ten vooral op basis van ideologische uitgangspunten (territorialiteitsbe-
ginsel, rechten van minderheden et cetera) en van de hieruit
voortvloeiende parlementaire initiatieven en (taal)wetgeving. Veelal ech-
ter ontbreken gegevens over de dagelijkse taalpraktijk in de desbetref-
fende gemeenten zelf. De vanuit Vlaanderen fel gecontesteerde talentel-
lingen van 1947 zijn zowat de laatste data die over het taalgebruik in de
Brusselse Rand werden gepubliceerd. Op basis van deze telling situeerden
vier van de zes huidige faciliteitengemeenten zich in de categorie van ‘30%
tot 50% Franstaligen’, waardoor de administratieve contacten met de
overheid zowel in het Nederlands als het Frans konden gebeuren, terwijl
intern de administratie eentalig Nederlandstalig bleef: Drogenbos met
43,30% Franstaligen, Kraainem met 46,71%, Linkebeek met 36,36% en
ten slotte Wemmel met 31,51% Franstaligen. De twee andere faciliteiten-
gemeenten overschreden de 30%-grens niet en bleven eentalig Neder-
landstalig: Sint-Genesius-Rode met 25,20% en Wezembeek-Oppem met
29,97% Franstaligen. Daarna zijn we op allerlei ramingen, dubieuze cri-
teria en secundaire bronnen aangewezen om een taalbeeld van deze
gemeenten te krijgen.

In dit laatste gedeelte van het onderzoek doen we een poging om een
accurater beeld van de huidige taalsituatie in deze gemeenten te schetsen.
Hiertoe werd een aanzienlijk deel van de inwoners bevraagd naar hun lin-
guïstische achtergrond en hun dagelijkse taalpraktijk. Uiteraard dienden
we ons bij gebrek aan vergelijkingspunten tot een vrij algemene enquête te
beperken waarin de volgende aandachtspunten werden geselecteerd:
migratieachtergrond van de inwoners, taalkennis, linguïstische achter-
grond van het gezin van oorsprong en van het eventueel nieuw samenge-
stelde gezin, taalgebruik met vrienden, in het culturele en het verenigings-
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leven, in formele contacten als buur, consument en burger. Uiteraard werd
er ook speciale aandacht besteed aan de contacten met de lokale overheid,
om ten slotte te eindigen met een aantal indicaties betreffende de relatie
tussen taal en politieke en culturele identiteit. De vragenlijst is gebaseerd
op een vergelijkbaar onderzoek van het Centrum voor de Interdisciplinaire
Studie van Brussel van de VUB dat het taalgebruik in het Brussels Hoofd-
stedelijke Gewest in kaart bracht.1

De vraag die aan de basis ligt van dit onderzoeksgedeelte is deze naar
het effect van de faciliteiten, meer bepaald in hoeverre deze uitzondering
op het territorialiteitsbeginsel zich weerspiegelt in de samenstelling en
het taalgebruik van de inwoners van deze gemeenten. Een dergelijke
onderzoeksvraag impliceert vergelijkbaar datamateriaal van andere
gemeenten in de Vlaamse Rand met een equivalent profiel, maar die
administratief eentalig Nederlandstalig zijn. Daarom werden naast de zes
faciliteitengemeenten ook drie andere (controle)gemeenten bij het onder-
zoek betrokken: Tervuren, Grimbergen en Sint-Pieters-Leeuw. Deze
gemeenten werden geselecteerd op basis van demografische, sociaal-eco-
nomische en sociaal-culturele criteria.2 Ook linguïstisch en geografisch
sluiten ze het best bij de zes faciliteitengemeenten aan. Tervuren telde in
1947 19,37% Franstaligen en grenst aan de oostelijke faciliteitengemeen-
ten Kraainem en Wezenbeek-Oppem. Ten noorden van Brussel, aanslui-
tend bij Wemmel, ligt Grimbergen waarvan de deelgemeente Strombeek-
Bever in 1947 eveneens 20,68% Franstaligen telde. Ten slotte selecteer-
den we voor de zuidelijke rand in het verlengde van de drie andere facili-
teitengemeenten Sint-Pieters-Leeuw waar uit de laatste censusresultaten
een Franstalige aanwezigheid van 17,38% blijkt. Uiteindelijk werden in
deze 9 gemeenten in totaal 1.029 inwoners bevraagd, een honderdtal per
gemeente. Het kostenplaatje van een dergelijk onderzoek liet niet toe
meer bewoners bij de studie te betrekken. De exacte aantallen kunnen in
tabel 2 worden afgelezen.

1. Janssens, Rudi, Brusselse Thema’s 8. Taalgebruik in Brussel. Brussel, VUBPRESS, 2001.
2. Waarbij we ons baseerden op de criteria die naar voren werden geschoven door W. De

Lannoy (1981) en A. Van Damme (1979).
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Tabel 2 – Vergelijkingsbasis onderzoek

In eerste instantie zullen we de taalpraktijk in de faciliteitengemeenten
globaal vergelijken met die van de andere drie gemeenten. Hieruit moet
blijken in hoeverre het taalgebruik in deze gemeenten afwijkt van de
andere gemeenten in de Vlaamse Rand. Daarna kan indien mogelijk ook
een vergelijking tussen de faciliteitengemeenten onderling gemaakt wor-
den, maar gezien het aantal ondervraagden zullen de resultaten hiervan
veelal slechts richtinggevend zijn. Tevens wordt op een aantal relevante
punten ook een vergelijking met de Brusselse situatie gemaakt. Naast de
taalpraktijk gaan we ook dieper in op het stelsel van de faciliteiten zelf en
wordt bij de inwoners gepeild naar de door hen gepercipieerde invloed van
het taalpolitieke uitzonderingsstatuut en naar hun visie op de toekom-
stige evolutie ervan.

2. Profiel van de faciliteitengemeenten
Twee elementen bepalen in belangrijke mate het taalbeeld van een
gemeente of regio: het politiek-administratieve kader dat een gedeelte van
de communicatie in de publieke sfeer regelt en de demografische situatie
die inzicht verschaft in de diversiteit van de achtergrond van de inwoners.
Het eerste element werd reeds uitvoerig in de vorige delen van deze studie
besproken, waardoor we ons hier tot een schets van het demografisch pro-
fiel van de geselecteerde gemeenten kunnen beperken. Eerst zullen we
aan de hand van een aantal statistische parameters (afkomstig van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek) een impressie trachten te geven
van het demografische en sociaal-economische profiel van de gemeenten
die in dit onderzoek werden opgenomen. Tabel 3 geeft een overzicht van
het aantal inwoners, de leeftijdsstructuur (concreet: het aandeel van de
zestigplussers in de totale populatie), het verloop van de bevolking (con-
creet: de uitwijking of het aantal personen dat in een gegeven jaar de
gemeente verlaat) en het aantal vreemdelingen (concreet: het aantal
inwoners dat de Belgische nationaliteit niet bezit) binnen de totale popu-
latie.

Gemeente Ondervraagden Gemeente Ondervraagden

Drogenbos 103 Grimbergen 94

Kraainem 101 Sint-Pieters-Leeuw 167

Linkebeek 107 Tervuren 117

Sint-Genesius-Rode 124

Wemmel 109 Totaal 1029

Wezembeek-Oppem 107
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Tabel 3 – Demografisch profiel faciliteitengemeenten 
(Bron: APS Interactieve Gemeentelijke en Regionale  Databank)

De tabel groepeert een aantal demografische indicatoren die de specifici-
teit van de faciliteitengemeenten illustreren en terzelfder tijd een verge-
lijking met de controlegemeenten en de rest van Vlaanderen toelaten. Zo
behoren de faciliteitengemeenten in Vlaams perspectief tot de kleinere of
middelgrote gemeenten. Hun eerder beperkte omvang is inherent aan hun
linguïstische uitzonderingspositie, hetgeen hen verhinderde om bij de
fusies in de jaren zeventig in een groter geheel op te gaan, zoals dit voor
de controlegemeenten wel het geval was. Op die manier werden bijvoor-
beeld de gemeenten Strombeek-Bever (met 20,68% Franstaligen volgens
de laatste talentelling) en Grimbergen (met een score van 8,08%) samen-
gevoegd, wat uiteraard ook het Vlaamse karakter van deze eerste deelge-
meente versterkt. Qua leeftijdsstructuur zijn de gemeenten vrij hetero-
geen, Sint-Genesius-Rode heeft een jonge populatie, in Drogenbos is een
kwart van de bevolking ouder dan 60. Belangrijker voor de taalsituatie
zijn evenwel de migratiebewegingen waaraan de gemeenten onderhevig
zijn. Waar in Vlaanderen gemiddeld 4% van de inwoners per jaar verhuist,
liggen de cijfers voor de faciliteitengemeenten dubbel zo hoog, hoger ook
dan die van de controlegemeenten, al situeren ook die zich boven het
Vlaamse gemiddelde, zelfs hoger dan de cijfers van het arrondissement
Halle-Vilvoorde. Een hoge verhuisfrequentie hoeft niet noodzakelijk op
een verhoogde aanwezigheid van niet-Belgen te wijzen. Hoewel de facili-
teitengemeenten ook hier significant boven het Vlaamse gemiddelde sco-

Gemeente Inwoners
1999

Aandeel 60+
1999

Uitwijking
1998

Vreemdelingen
1997

Drogenbos 4.722 24,2% 8,2% 9,9%

Kraainem 12.860 21,0% 8,2% 23,0%

Linkebeek 4.700 20,3% 7,2% 9,2%

St-Gen-Rode 18.039 17,4% 8,3% 16,8%

Wemmel 13.872 23,1% 7,2% 6,6%

Wezembeek 13.571 19,0% 8,0% 18,1%

Grimbergen 32.746 20,6% 6,2% 5,3%

St-P-Leeuw 29.849 20,8% 5,6% 6,7%

Tervuren 20.130 18,1% 7,2% 23,5%

Vlaanderen 20,1% 4,1% 4,9%

Vlaams Brabant 20, 3% 5,2%

Halle-Vilvoorde 20,0% 5,4%
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ren, zijn de onderlinge verschillen toch frappant. Aan de oostelijke kant
van Brussel ligt het aantal vreemdelingen duidelijk het hoogst, wat ook
door de cijfers voor de gemeente Tervuren wordt bevestigd. Of het feit dat
we met faciliteitengemeenten te maken hebben hierop enige invloed uitoe-
fent kan men uit deze cijfers uiteraard niet afleiden. Niettegenstaande de
demografische verschillen kan men wel stellen dat hun ligging aan de
rand van Brussel een verhoogde concentratie niet-Belgen en een hogere
verhuisfrequentie in de hand werken. Dit betekent ook dat de taalsituatie
in de gemeente vrij snel kan veranderen en dat de kans op de aanwezig-
heid van een meertalige leefgemeenschap reëel is.

Tabel 4 – Socio-economisch profiel van de faciliteitengemeenten 
(Bron: APS Interactieve Gemeentelijke en  Regionale Databank)

In tabel 4 worden een aantal socio-economische parameters van de onder-
zochte gemeenten opgesomd. In eerste instantie valt het hoge aantal
huurhuizen in de gemeente Drogenbos op. Hoewel dit niet op een ver-
hoogde in- en uitwijking hoeft te wijzen, is het toch een voorwaarde tot een
verhoogde dynamiek op dat vlak. Toch is bijvoorbeeld de uitwijking niet
hoger dan in Sint-Genesius-Rode met het laagste aantal huurwoningen.
Naast de oudste bevolking heeft Drogenbos wel het laagste gemiddelde
inkomen van de faciliteitengemeenten en de hoogste werkloosheidsgraad.
De huurhuizen lijken er dus een relatief armere en oudere bevolking aan

Gemeente Huurhuizen
1991

Inkomen
1997

Hooggeschoolden
1991

Werkloosheidsgraad
1998

Drogenbos 47,7% 10.486 ! 21,8% 9,5%

Kraainem 32,2% 12.137 ! 44,7% 6,3%

Linkebeek 29,9% 12.702 ! 44,0% 6,8%

St-Gen-Rode 27,0% 12.509 ! 39,5% 6,5%

Wemmel 36,8% 13.726 ! 36,0% 6,5%

Wezembeek 28,6% 11.782 ! 41,0% 6,5%

Grimbergen 32,2% 13.178 ! 30,8% 4,9%

St-P-Leeuw 33,9% 11.259 ! 21,4% 6,7%

Tervuren 26,7% 11.530 ! 32,1% 5,7%

Vlaanderen 30,8% 10.486 ! 23,7% 8,1%

Vlaams Brabant 26,4% 11.691 ! 28,5% 6,1%

Halle-Vilvoorde 27,3% 11.886 ! 27,2% 5,4%
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te trekken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal hooggeschool-
den hier het laagst ligt, zelfs onder het Vlaamse gemiddelde. De andere
faciliteitengemeenten zitten significant boven dit gemiddelde en scoren op
dat vlak zelfs beduidend hoger dan de controlegemeenten uit de Rand. De
werkloosheid ligt er dan ook onder het Vlaamse gemiddelde, al is de rela-
tie tussen diplomahoogte en het gemiddelde inkomen veel minder eendui-
dig en scoort de rest van Vlaams-Brabant en zeker de rest van het arron-
dissement Halle-Vilvoorde beter op het vlak van werkgelegenheid.

Hoewel ze eenzelfde juridisch-administratief kader delen, zijn de faci-
liteitengemeenten wel heterogeen qua populatie, zowel wat de leeftijd, het
aantal vreemdelingen, het inkomen als de scholingsgraad van de inwo-
ners betreft. Vooral de gemeente Drogenbos wijkt dus af van de andere
faciliteitengemeenten die op de aangehaalde parameters gemiddeld beter
scoren dan de rest van Vlaanderen. De vraag blijft uiteraard of deze hete-
rogeniteit ook opgaat voor het linguïstische profiel van haar bewoners.

Ten slotte eindigen we dit overzicht met een aantal electorale parame-
ters. In tabel 5 worden het aantal kiezers bij de jongste gemeenteraads-
verkiezingen vermeld, samen met het percentage EU-burgers binnen dit
kiezerskorps en het potentieel van mogelijke EU-kiezers binnen de
gemeente die zich effectief hebben laten registreren om in de lokale kies-
verrichtingen te kunnen participeren.

Tabel 5 – Profiel kiezerspubliek gemeenteraadsverkiezingen 2000 (Bron: 
MIZB Statistieken Federale  Overheid)

Gemeente Kiezers 2000 % EU-kiezers t.o.v. 
aantal  kiesgerechtigden

% EU-kiezers t.o.v. 
potentieel  EU-kiezers

Drogenbos 3.320 1,7% 18,9%

Kraainem 7.937 4,5% 19,7%

Linkebeek 3.305 2,3% 25,3%

St-Gen-Rode 11.802 2,4% 17,7%

Wemmel 10.477 0,8% 12,9%

Wezembeek 8.575 3,1% 15,9%

Totaal fac. gem. 45.416 2,5% 17,7%

Grimbergen 25.240 0,4% 8,9%

St-P-Leeuw 21.986 0,8% 12,5%

Tervuren 12.841 3,1% 12,9%

Totaal cont. gem. 60.067 1,1% 12,1%
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Door het beperkte electoraat in sommige faciliteitengemeenten bestond
de vrees bij de laatste verkiezingen dat inwoners met een andere EU-
nationaliteit dan de Belgische, die mits ze zich vooraf inschreven, aan de
gemeentelijke stembusgang mochten deelnemen, een verschuiving zou-
den kunnen teweegbrengen in de lokale communautaire verhoudingen.
Gezien hun aantal, slechts 2,5% van het kiezerskorps, en de specifieke
lijstvorming in de respectievelijke gemeenten (zie tabel 5), is hun gewicht
echter gering. Zo’n 18% van de potentiële EU-kiezers nam ook effectief
aan de verkiezingen in de faciliteitengemeenten deel. In de controlege-
meenten ligt de participatiegraad van deze kiezersgroep lager.

Tabel 6 – Stemgedrag gemeenteraadsverkiezingen 2000 naar taal lijst 
(Bron: verkiezingsdatabank VUB)3

Dat de electorale impact van de EU-kiezers beperkt blijft komt eveneens
door de manier waarop de lokale politici zich aan de burger presenteren.
Enkel in Kraainem en Linkebeek kan men echt van een politieke polari-
satie spreken, in die zin dat de inwoners enkel de keuze hebben tussen een
Vlaamse lijst enerzijds en één (Linkebeek) of twee (Kraainem) Franstalige
lijsten anderzijds. De keuze in Drogenbos was beperkt tot twee tweetalige
lijsten, in Sint-Genesius-Rode stond een tweetalige tegenover een
Vlaamse lijst. In Wemmel en Wezembeek-Oppem dongen verschillende
lijsten – waaronder een aantal Vlaamse en een aantal tweetalige – naar
de gunst van de kiezer. Wel zien we, met uitzondering van Drogenbos, in
alle andere faciliteitengemeenten Vlaamse kartel- of eenheidslijsten

3. Bij de classificatie van de lijsten werd enkel rekening gehouden met de manier waarop
de lijst zich aan de kiezer presenteerde.

Gemeente % voor Vlaamse lijst % voor Franstalige lijst % voor tweetalige lijst

Drogenbos - - 100%

Kraainem 21.8% 78.2% -

Linkebeek 24,1% 75,9% -

St-Gen-Rode 38,9% - 61,1%

Wemmel 31,0% - 69,0%

Wezembeek 17,0% 57,8% 25,2%

Grimbergen 87,2% 12,8% -

St-P-Leeuw 82,7% 17,3% -

Tervuren 83,2% 16,8% -
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opduiken. Alleen Agalev (zij het met een tweetalige lijst onder Vlaamse
naam) en het Vlaams Blok in Wemmel komen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen onder de naam van een nationale partij op. In de drie controle-
gemeenten dong telkens één Franstalige lijst naar de gunst van de kiezer.

Voorgaande statistieken hebben betrekking op de totale populatie van
de onderzochte gemeenten. De cijfers in tabel 7 daarentegen verwijzen
naar de resultaten van de steekproef waarop deze sociolinguïstische ana-
lyse is gebaseerd. Bij de streekproeftrekking werd rekening gehouden met
het geslacht en de leeftijd van de betrokkene, en werd gestreefd naar een
verdeling over de verschillende gemeenten. Gegeven de kostprijs van sur-
vey-onderzoek kon slechts in beperkte mate rekening gehouden worden
met de grootte van de gemeente. Hoewel we in eerste instantie de facilitei-
tengemeenten met de controlegemeenten zullen vergelijken, zou het
anders evenwel onmogelijk geweest zijn de tendensen binnen de facilitei-
tengemeenten zelf te gaan detecteren indien hier met een zuivere propor-
tionele verdeling met eenzelfde aantal ondervraagden zou rekening gehou-
den zijn. Voor de enquête werden enkel meerderjarige inwoners tussen de
18 en 70 jaar geselecteerd. Hierdoor wijkt de onderzoeksgroep gedeeltelijk
af van de populatie in de tabellen 3 en 4 die op de volledige populatie
betrekking hebben. Ook de hoge verhuisfrequentie maakt dat een aantal
geselecteerden niet kon worden bereikt. Door deze selectie komt het aantal
vreemdelingen in de steekproef iets lager en het aantal hooggeschoolden
iets hoger te liggen in vergelijking met de totale populatie.

Tabel 7 – Profiel gemeenten op basis van onderzoeksgroep

Gemeente Autochtonen 2000 Vreemdelingen 2000 Hooggeschoolden 2000

Drogenbos 12,6% 4,9% 34,0%

Kraainem 11,9% 16,9% 54,5%

Linkebeek 9,3% 9,4% 52,3%

St-Gen-Rode 25,0% 11,3% 46,8%

Wemmel 13,8% 8,3% 46,8%

Wezembeek 14,0% 13,1% 53,3%

Fac. gem. 14,7% 10,6% 47,9%

Grimbergen 18,1% 4,3% 35,1%

St-P-Leeuw 24,0% 7,2% 34,1%

Tervuren 26,5% 24,0% 44,4%

Contr. gem. 23,3% 11,6% 37,6%
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Zoals uit tabel 7 blijkt ligt het aantal autochtonen – in dit geval gedefini-
eerd als de inwoners van de faciliteitengemeenten die geboren en getogen
zijn in deze gemeente – aan de erg lage kant. Gemiddelde woont slechts
15% van de inwoners van de faciliteitengemeenten sinds zijn geboorte in
de gemeente zelf, de rest is om een of andere reden later naar die
gemeente verhuisd. De gemeenten zijn de laatste jaren bijgevolg gecon-
fronteerd met een sterke instroom waarbij het aandeel van de oorspron-
kelijke bewoners steeds verder terugliep. Bij de controlegemeenten ligt
het aantal oorspronkelijke bewoners hoger, maar ook hier komt driekwart
van de populatie van buiten de gemeente zelf. Tervuren bekleedt hier een
uitzonderlijke positie met niet alleen een kwart autochtonen, maar even-
eens een kwart buitenlanders. De oorspronkelijke bewoners vormen in
deze gemeenten een duidelijke minderheid. Als Brussel met zijn 50% oor-
spronkelijke inwoners als een migratiestad beschouwd kan worden,
mogen we de impact van de ontwikkelingen in deze gemeenten zeker niet
onderschatten. Daarbij komt dat deze autochtonen qua diplomaniveau
significant lager scoren dan de inwijkelingen, wat hun minderheidspositie
nog kan beklemtonen. In ieder geval is de kans reëel dat de bestaande
sociale netwerken in de gemeenten werden verdrongen en dat de inwijke-
lingen er duidelijk andere relatiepatronen (in de brede zin van het woord)
op na houden.

Tabel 8 – Inwoners Rand naar geboorteplaats

De verschillen tussen de inwijking in de faciliteitengemeenten en de
onderzochte randgemeenten zijn frappant. Zo zijn deze laatste beduidend

Gemeente Autoch Vlaanderen Brussel Wallonië Buitenland

Drogenbos 12,6% 15,5% 46,6% 15,5% 9,7%

Kraainem 11,9% 22,8% 33,7% 13,9% 17,8%

Linkebeek 9,3% 14,0% 53,3% 13,1% 10,3%

St-Gen-Rode 25,0% 21,0% 33,1% 6,5% 14,5%

Wemmel 13,8% 18,3% 45,0% 9,2% 13,8%

Wezembeek 14,0% 18,7% 43,0% 11,2% 13,1%

Fac. gem. 14,7% 18,7% 42,2% 11,4% 13,2%

Grimbergen 18,1% 28,7% 39,4% 5,3% 8,5%

St-P-Leeuw 24,0% 28,1% 38,3% 3,6% 6,0%

Tervuren 26,5% 34,2% 17,1% 1,7% 20,5%

Contr. gem. 23,3% 30,2% 32,0% 3,4% 11,1%
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meer geliefd bij de inwijkelingen uit de rest van Vlaanderen en scoren de
faciliteitengemeenten significant hoger bij de Brusselaars. In hoeverre de
faciliteiten hierbij een rol spelen is op het eerste gezicht niet duidelijk.
Wat wel duidelijk is, is dat alle Vlaamse randgemeenten (faciliteitenge-
meenten of niet) in overgrote mate worden bevolkt door mensen die om
een of andere reden uit Brussel zijn verhuisd. In dat opzicht heeft deze
migratie weinig met taalaspecten te maken, maar is ze een kenmerk van
een urbanisatieproces eigen aan alle stedelijke leefgemeenschappen. Niet
alleen de geboren Brusselaars kunnen we als dusdanig beschouwen, maar
van de geboren Vlamingen in de onderzoeksgroep is 43,7% via Brussel in
de faciliteitengemeenten terechtgekomen, net zoals 58,1% van de in Wal-
lonië geboren inwoners en 59,3% van de buitenlanders. De randgemeen-
ten hebben te maken met een vorm van kettingmigratie waarbij voor
velen Brussel op zich als migratiemotief fungeerde en waarbij men pas
naderhand voor de groene gordel rond de stad opteerde. In totaal leefde
bijna twee derde van de onderzoeksgroep in Brussel alvorens naar de faci-
liteitengemeenten te verhuizen. Bij de controlegemeenten is dit minder
het geval, maar ook hier woonde iets meer dan de helft van de ondervraag-
den voor hun verhuizing in Brussel. Gevraagd naar de reden van hun ver-
huizing antwoordt bijna 40% van de inwijkelingen in de faciliteitenge-
meenten dat ze een geschikt huis wilden kopen, iets meer dan 20%
vermeldt familiale redenen (meestal vanwege de kinderen), 15% moest
vanwege hun job verhuizen en opteerde voor een gemeente buiten de stad,
en voor een vergelijkbaar percentage bleek het landelijke karakter van de
gemeente de doorslag te geven. De inwijkelingen in de andere randge-
meenten halen dezelfde redenen aan. Slechts een erg kleine minderheid
haalt taalredenen aan als motief om te verhuizen: in de faciliteitenge-
meenten zeggen 5 personen dat ze voor die gemeente kozen omdat ze er
Frans kunnen spreken; van de inwoners uit de andere gemeenten gaf voor
3 van hen het Vlaamse karakter de doorslag. Negatieve redenen voor het
ontvluchten van de grootstad komen nauwelijks voor. Van de onder-
vraagde personen haalden slechts 8 een reden aan waarom ze Brussel ont-
vluchtten, waarbij het dan telkens ging om de onveiligheid en de aanwe-
zigheid van te veel vreemdelingen. De keuze van een nieuwe woonplaats
wordt evenwel zelden op basis van één enkele motivatie bepaald en heel
wat elementen kunnen hierbij een rol spelen. We zullen dus eerder indi-
rect op zoek moeten gaan naar de mogelijke aantrekkingskracht van de
faciliteitengemeenten. Toch toont een aantal constateringen aan dat taal-
redenen indirect wel een rol spelen. Zo blijken inwijkelingen uit Wallonië
weinig geneigd in de Vlaamse Rand te komen wonen en opteert het gros
(van deze evenwel beperkte groep) voor de faciliteitengemeenten. Diege-
nen die toch voor een andere gemeente kiezen komen voornamelijk via
Brussel in de Vlaamse Rand terecht en niet rechtstreeks vanuit hun
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vorige woonplaats in Wallonië. Een andere indicatie is de nationaliteit
van de vreemdelingen. Waar de grootste groep ondervraagden met een
vreemde nationaliteit in de faciliteitengemeenten uit Frankrijk komt
(21,7%) is deze groep buiten de faciliteitengemeenten verwaarloosbaar.
Nu kan de samenstelling van de niet-Belgische populatie wel van particu-
liere aspecten afhangen, denken we maar aan de aanwezigheid van de
‘British School of Brussels’ in Tervuren die duidelijk de samenstelling van
de bevolking van deze gemeente meebepaalt. Maar de inplanting van een
dergelijke structuur gebeurt uiteraard ook niet willekeurig. Het geeft wel
aan dat dergelijke aspecten een belangrijke stempel op de gemeente kun-
nen drukken.

3. Taalgroepen
Een vergelijking gebaseerd op linguïstische kenmerken en het analyseren
van eventuele taalverschuivingsprocessen veronderstelt dat we de bevol-
king in taalgroepen kunnen onderverdelen. Hierbij opteren we voor het-
zelfde uitgangspunt als in het onderzoek naar het Brusselse taalbeeld.4
De triade respondent-moeder-vader (zie figuur 1) vormt de basis voor de
categorisering van het gehanteerde ‘moedertaal’-begrip.

Figuur 1 – Basisconfiguratie operationalisering taalgebruik

De basis wordt gevormd door drie wederkerige relaties: taal of talen die de
respondent met zijn/haar vader en/of moeder sprak en de taal of talen die
beide ouders onderling spraken.5 Bij eenoudergezinnen en nieuwge-
vormde gezinnen werden de begrippen ‘vader’ en ‘moeder’ en hun even-

4. Voor de theoretische achtergrond van deze keuze, zie Janssens, 2001
5. Het gebruik van de verleden tijd verwijst naar de omgeving waarin de respondent als

kind opgroeide, maar neemt uiteraard niet weg dan men ‘sprak’ in de meeste gevallen
evengoed door ‘spreekt’ kan vervangen.

Moeder respondentVader respondent

Vader respondent
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tuele invloed op het taalgebruik tijdens de jeugd aan de appreciatie van
de respondent overgelaten en laten we hen zelf beslissen wie ze als vader
of moeder beschouwen. Afhankelijk van het tijdstip van de scheiding of
het overlijden en de manier waarop de familiale situatie zich ontwikkelde,
hoeft het hier niet noodzakelijk om de natuurlijke vader of moeder te
gaan. Om de invloed van eventuele taalgemengde gezinnen van broers of
zussen uit te sluiten beperken we ons tot het taalgebruik met de ouders.
Deze operationalisering heeft een aantal belangrijke voordelen. Vooreerst
verwijst de definiëring naar de ‘oorspronkelijke’ taal of een soort ‘moeder-
taal’ van de ondervraagde; het is de taal die spontaan het eerst werd aan-
geleerd en die als het ware de linguïstische roots van deze persoon ken-
merkt. Een tweede voordeel is dat men iedereen steeds ondubbelzinnig in
een bepaalde categorie kan onderbrengen. Ten derde kan elke persoon ook
slechts in één enkele categorie ondergebracht worden en niet van catego-
rie veranderen, wat voor elke definiëring op basis van administratieve
akten of taalgebruik in een welomschreven situatie wel het geval is. Een
laatste voordeel is dat een dergelijke definiëring een of meerdere talen als
‘moedertaal’ mogelijk maakt en niet tot een onnodig geforceerde keuze
dient te leiden indien een persoon in een meertalig gezin opgroeide. Hoe
op basis van deze variabele het taalbeeld van de onderscheiden gemeen-
ten eruitziet valt af te leiden uit tabel 9. Op basis van beide officiële talen
komen we tot 5 categorieën: een groep die opgroeide in een eentalig Neder-
landstalig gezin, respondenten die uit een eentalig Franstalig gezin
komen, ‘traditioneel tweetaligen’ die in het gezin waarin ze opgroeiden
beide talen combineerden, een groep ‘nieuwe tweetaligen’ die het Frans
met een andere taal dan het Nederlands combineerde en ten slotte een
groep respondenten die van oorsprong geen van beide officiële talen sprak.
Tabel 9 illustreert eveneens de beperkte omvang van sommige groepen. In
eerste instantie zullen dan ook Nederlandstaligen met Franstaligen ver-
geleken worden en zullen de cijfers voor de andere taalgroepen eerder
indicatief van aard zijn. Daarom dat deze laatste niet steeds in de tabellen
opgenomen zullen worden. Om de complexiteit van deze tabellen niet
nodeloos te verhogen zullen de aantallen waarop ze betrekking hebben
niet steeds vermeld worden, maar het is aangewezen niet louter op basis
van de tabellen overhaaste conclusies te gaan trekken. Om de leesbaar-
heid van deze publicatie te verhogen werden enkel de kruistabellen opge-
nomen, maar de analyses en besluiten zijn eveneens gebaseerd op andere
multivariate onderzoekstechnieken.
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Tabel 9 – Taalgroepen per gemeente

De taalachtergrond van de bewoners van de faciliteitengemeenten ver-
schilt significant met die van de Vlaamse controlegemeenten. Meer dan de
helft van de inwoners van de faciliteitengemeenten groeide op in een een-
talig Franstalig gezin, in de controlegemeenten vormen ze nog geen kwart
van de bevolking. Voor de inwoners uit Nederlandstalige gezinnen geldt
net het omgekeerde: zij maken de helft van de bevolking uit in de contro-
legemeenten, maar vormen nog geen kwart van de inwoners van de faci-
liteitengemeenten. Toch is er ook binnen deze laatste gemeenten een grote
spreiding, gaande van 12,1% Nederlandstaligen in de onderzoeksgroep te
Wezembeek-Oppem, tot 30,3% in Wemmel. De bevolkingssamenstelling
van de faciliteitengemeenten verschilt wel degelijk van die van de Brus-
selse gemeenten. Faciliteitengemeenten zijn dus geen gemeenten die qua
samenstelling identiek zijn aan Brussel en enkel geografisch buiten de
grens van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest vallen. Het aantal Frans-
taligen en traditioneel tweetaligen, die van oorsprong zowel Nederlands
als Frans spreken, is verhoudingsgewijze ongeveer even groot, maar er
wonen tweemaal zoveel Nederlandstaligen en ook de linguïstische achter-
grond van de beperktere groep nieuwe tweetaligen (die thuis het Frans
gebruiken samen met een andere taal dan het Nederlands) verschilt. We
blijven dan ook even stilstaan bij de samenstelling van de onderscheiden
taalgroepen.

De oorspronkelijke inwoners van de faciliteitengemeenten hebben niet
alleen een uiteenlopend sociaal profiel in vergelijking met de inwijkelin-

Gemeente Nederlands Frans Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Andere

Drogenbos 24,3% 46,6% 14,6% 8,7% 5,8%

Kraainem 15,8% 57,4% 7,9% 3,0% 15,8%

Linkebeek 19,6% 59,8% 10,3% 6,5% 3,7%

St-Gen-Rode 29,8% 45,2% 12,9% 5,6% 6,5%

Wemmel 30,3% 45,0% 11,0% 8,3% 5,5%

Wezembeek 12,1% 60,7% 15,0% 2,8% 9,3%

Fac. gem. 22,3% 52,2% 12,0% 5,8% 7,7%

Totaal 150 340 78 38 50

Grimbergen 46,8% 26,6% 18,1% 2,1% 6,4%

St-P-Leeuw 58,7% 22,2% 11,4% 2,4% 5,4%

Tervuren 43,6% 24,8% 6,8% 3,4% 21,4%

Contr. gem. 51,1% 24,1% 11,1% 2,6% 10,6%

Totaal 193 91 44 10 40
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gen, ook hun linguïstische achtergrond verschilt. Vooral het verschil tus-
sen autochtonen en inwijkelingen met een eentalige Nederlandstalige of
Franstalige achtergrond springt in het oog. Zo wonen er in de faciliteiten
net iets meer Franstalige autochtonen (45,8% in de steekproef tegenover
38,5% Nederlandstaligen), maar we vinden onder de inwijkelingen signi-
ficant meer Franstaligen dan Nederlandstaligen (53,3% van de inwijke-
lingen komt uit eentalig Franstalige gezinnen tegenover 19,5% uit eenta-
lig Nederlandstalige gezinnen). In het verlengde van deze evolutie groeit
uiteraard de kloof tussen beide taalgemeenschappen en krijgen deze
gemeenten een meer Franstalig karakter. Bij de controlegemeenten is dit
niet het geval. In de onderzochte gemeenten komt bijna 70% van de
autochtone inwoners uit eentalig Nederlandstalige gezinnen en geen 15%
uit eentalig Franstalige gezinnen. Deze laatste nemen slechts een kwart
van de inwijkelingen voor hun rekening, daar waar 45% van de nieuwe
bewoners uit een eentalig Nederlandstalig gezin komt. Bijgevolg kan hier
het surplus op het conto van de Nederlandstaligen geschreven worden.
Beide types gemeenten trekken dus duidelijk verschillende inwijkelingen
aan en het zijn niet toevallig de gemeenten met faciliteiten die populair
zijn bij Franstaligen.

Het feit dat van de autochtonen toch zo’n 30% uit eentalig Franstalige
families komt voor alle onderzochte gemeenten samen, doet vermoeden
dat ook tussen de inwijkelingen uit Vlaanderen Franstaligen schuilgaan.
Voor Brussel bleek een derde van de inwijkelingen uit Vlaanderen uit een-
talig Franstalige gezinnen te komen. De faciliteitengemeenten kennen
een vergelijkbaar fenomeen, 30% van de inwijkelingen uit Vlaanderen
heeft dus een Franstalige achtergrond, voor de andere randgemeenten is
dit net geen 10%. Ook hier merken we weerom een duidelijke voorkeur
voor de faciliteitengemeenten.

De meeste inwijkelingen komen uit Brussel en zijn meestal verhuisd
om de traditionele redenen die in de literatuur rond suburbanisatie opdui-
ken: als men een huis gaat kopen, dan het liefst net buiten de stad; dat is
beter voor kleine kinderen; men prefereert het platteland boven de stad et
cetera. Toch zijn er ook bij de Brusselaars duidelijke verschillen naar taal-
achtergrond bij de inwijking naar de faciliteitengemeenten of de andere
gemeenten van de Vlaamse Rand. Van de inwijkelingen uit Brussel is 15%
Nederlandstalig en ruim 60% Franstalig; in de controlegemeenten wijken
verhoudingsgewijze dubbel zoveel Nederlandstaligen uit Brussel in (34%),
al blijft ook hier ruim 40% Franstalig. Merkwaardig is wel dat deze voor-
keuren helemaal niet spelen bij de traditioneel tweetaligen. We vinden 10
à 15% traditioneel tweetaligen terug, zowel in Brussel, in de faciliteiten-
gemeenten als in de andere randgemeenten.
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4. Talenkennis
De linguïstische achtergrond zegt uiteraard niets over de talenkennis van
de ondervraagden. Daarom lasten we in de vragenlijst eveneens een aan-
tal items in over welke talen ze zoal beheersten en op welk niveau ze hun
vaardigheden inschatten: uitstekend, goed, redelijk, kent enkele uitdruk-
kingen of kent de taal niet. Als vergelijkingsbasis nemen we het goed tot
uitstekend kunnen spreken van de taal, omdat we op dat niveau mogen
veronderstellen dat een persoon die dingen die hij in die taal tegen ande-
ren wil zeggen ook effectief kán zeggen. Uiteraard is de standaard hier de
persoon zelf en geen objectief criterium waarmee we iedereen kunnen ver-
gelijken. Wat hier eigenlijk wordt gemeten is de mate waarin de onder-
vraagde een taal beheerst in zoverre hij of zij die taal ook effectief nodig
heeft. Toch geeft de manier waarop de ondervraagde zichzelf inschat een
goed idee van zijn veronderstelde capaciteiten.

Tabel 10 – Taalkennis (niveau: goed tot uitstekend spreken)

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat zowel in de faciliteitengemeenten als in
de andere randgemeenten het Frans de meest gekende taal is. Niet-Bel-
gen beheersen het Frans beter dan het Engels (wat gezien hun veelal
Romaanse afkomst niet zo verwonderlijk is) en waar de Franstaligen het
Nederlands slechts beperkt beheersen, spreken de meeste Nederlandsta-
ligen goed tot uitstekend Frans. Dat de faciliteitengemeenten ‘Franstali-
ger’ zijn dan de andere wordt ook hier weer geïllustreerd: het taalverlies
van het Nederlands bij traditioneel tweetaligen is significant sterker in de

Taalkennis Nederlands Frans Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Andere

Fac.gem.

Nederlands 99,3% 26,5%
(niet: 9,1%)

76,9% 21,0%
(niet: 13,1%)

12,0%
(niet: 40,0%)

Frans 91,7% 100% 100% 100% 80,0%
(niet: 12%)

Engels 40,0%
(niet: 16,6%)

27,6%
(niet: 22,6%)

37,2%
(niet:21,8%)

63,1%
(niet: 3,1%)

54,0%
(niet: 6,9%)

Contr.gem.

Nederlands 99,5% 37,4%
(niet: 6,6%)

90,9% 40,0% 17,5%
(niet: 25,0%)

Frans 83,9%
(niet: 1,0%)

100% 100% 100% 65,0%
(niet: 7,5%)

Engels 41,9%
(niet: 20,7%)

30,8%
(niet: 24,2%)

34,1%
(niet: 9,1%)

50,0%
(niet: 40,0%)

60,0%
(niet: 25,0%)
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faciliteitengemeenten, de Nederlandstaligen uit de faciliteitengemeenten
beweren het Frans beter te beheersen dan hun taalgenoten uit de andere
randgemeenten en de kennis van het Nederlands van Franstaligen is in
de faciliteitengemeenten beperkter. In die faciliteitengemeenten beweert
96,6% van de respondenten goed tot uitstekend Frans te spreken, 47,3%
goed tot uitstekend Nederlands en 35,7% goed tot uitstekend Engels. Van
de ondervraagden in de controlegemeenten beheerst 88,1% het Frans goed
tot uitstekend, 73,3% beweert hetzelfde van het Nederlands en 40,4%
spreekt ook goed tot uitstekend Engels. Het is wel duidelijk dat de onder-
vraagden uit alle taalgroepen het Nederlands beter beheersen als ze in de
controlegemeenten wonen dan hun ‘taalgenoten’ die in de faciliteitenge-
meenten verblijven.

5. Taalpraktijk
We weten uit vorige hoofdstukken in welke taal de inwoners van de
Vlaamse Rand zijn opgegroeid en over welke taalvaardigheden ze beschik-
ken om zich ook in andere talen te uiten. In dit hoofdstuk gaan we dieper
in op de manier waarop ze deze talen aanwenden in enkele welomschre-
ven situaties. In eerste instantie kijken we naar het taalgebruik in de
directe leefomgeving (met vrienden, buren, bij het winkelen) en bekijken
we de communicatie met enkele dienstverleners waar men nolens volens
mee wordt geconfronteerd. Hierna gaan we ook uitgebreid in op een van
de strijdpunten bij uitstek van de faciliteitengemeenten, meer bepaald het
taalgebruik met officiële instanties. Dit overzicht van de concrete taal-
praktijk beëindigen we met een schets van de ‘culturele leefwereld’ van de
ondervraagden, zowel wat hun passieve participatie betreft (bijvoorbeeld
door een overzicht te bieden van de mediareceptiviteit) als door te peilen
naar de manieren waarop ze actief aan het culturele leven deelnemen (bij-
voorbeeld via het verenigingsleven).

5.1. Taalgebruik in de dagelijkse leefomgeving

Door het taalgebruik van de ouders als basis voor de operationalisering
van taalgroepen te nemen werd de mogelijkheid gecreëerd alle onder-
vraagden op een eenduidige manier aan een linguïstische achtergrond te
koppelen. Doorgaans echter kleven mensen dergelijke ‘taaletiketten’ ver-
trekkende van het concrete taalgebruik in een dagelijkse situatie. Iemand
die bij de bakker zijn brood in het Frans bestelt zal als een Franstalige
beschouwd worden. In deze paragraaf koppelen we de linguïstische ach-
tergrond van de ondervraagden aan hun concreet taalgebruik. In eerste
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instantie opteren we hier voor het taalgebruik met vrienden omdat we,
veeleer dan in andere situaties, hier van de vrije taalkeuze mogen uit-
gaan. Als men zich in een bepaalde taalomgeving niet goed voelt, zal men
ook weinig vrienden hebben waarmee men deze taal spreekt. De volgende
mogelijkheden werden hierbij geselecteerd: een Nederlandstalige vrien-
denkring, een Franstalige, een tweetalige, een meertalige waarbij men
wel Frans maar geen Nederlands gaat gebruiken, en ten slotte een vrien-
denkring waarin noch Nederlands noch Frans wordt gesproken. Hoe de
vriendenkring van de inwoners gegroepeerd per taalgroep eruitziet valt in
tabel 11 af te lezen.

Tabel 11 – Taalgebruik met vrienden naar taalgroep

De verschillende taalprofielen van inwoners uit faciliteitengemeenten en
andere randgemeenten die in de vorige hoofdstukken naar voren kwamen
worden ook hier bevestigd. Van de Nederlandstaligen uit de randgemeen-
ten zonder faciliteiten hebben twee derde een uitsluitend Nederlandsta-
lige vriendenkring, in de faciliteitengemeenten geldt dit slechts voor een
derde van de Nederlandstaligen. In deze gemeenten is een gemengde
vriendenkring dominant. Franstaligen houden het in beide types gemeen-
ten bij een eentalig Franstalige vriendenkring, al zien we dat buiten de
faciliteitengemeenten ook de groep met een tweetalige vriendenkring toe-
neemt. Bij de traditionele tweetaligen ligt de nadruk op een tweetalige
vriendenkring, al weegt het Nederlandstalige karakter zwaarder door
buiten dan binnen de faciliteitengemeenten. De nieuwe tweetaligen en

Vrienden Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem.

Nederlands 32,2% - 2,6% - -

Frans 12,6% 86,7% 37,2% 71,1% 22,0%

Nederl./Frans 55,2% 9,1% 56,4% 15,8% 6,0%

Frans/andere - 4,1% 3,8% 13,2% 52,0%

Andere - - - - 20,0%

Contr. gem

Nederlands 66,3% 2,2% 11,4% - 2,5%

Frans 2,1% 70,0% 22,7% 60,0% 17,5%

Nederl./Frans 31,6% 25,6% 63,6% - 7,5%

Frans/andere - 2,2% 2,3% 40,0% 22,5%

Andere - - - - 50,0%
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anderstaligen hebben slechts in beperkte mate Nederlandstalige vrien-
den, waar ze ook wonen.

Een ander element dat het taalbeeld van een gemeente kleurt is de taal
die men met de buren spreekt. Tabel 12 geeft aan in hoeverre de onder-
zochte gemeenten taalgemengde dan wel eentalige buurten telt. Tabel 13
tracht op zijn beurt een beeld te schetsen van de mate waarin Nederlands-
taligen of Franstaligen bereid zijn met buren naar een andere taal over te
schakelen.

Tabel 12 – Taalgebruik buurt naar gemeente

Het taalgebruik in de buurt geeft wel geen goed beeld van de linguïstische
achtergrond van de bewoners. De kracht van het Frans wordt geïllu-
streerd door het feit dat het percentage inwoners in de faciliteitengemeen-
ten die van oorsprong Franstalig zijn kleiner is dan diegenen die in hun
buurt uitsluitend Frans spreken. Inwoners die uitsluitend Nederlands
spreken met de buren zijn eerder een uitzondering. Toch zijn er op dit vlak
grote schommelingen tussen de gemeenten onderling. Het meest in het
oog springend is de situatie in Linkebeek, waar de bevolking voor 20% uit
Nederlandstaligen bestaat, maar waar slechts 2% met de buren zijn con-
versaties uitsluitend in het Nederlands voert. Men zou op basis van deze
cijfers kunnen besluiten dat de Franstalige buurten de norm zijn, en
indien dit niet het geval is, dat men dan met tweetalige buurten te maken
heeft. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is te vinden in tabel 12:
Franstaligen blijven ongeacht de buurt meestal uitsluitend Frans spre-
ken, een belangrijk deel van de traditionele tweetaligen, de nieuwe twee-

Gemeente Nederlands Frans Nederl./Frans Frans/andere Andere

Drogenbos 9,7% 59,2% 29,1% 1,9% -

Kraainem 3,0% 66,0% 23,0% 6,0% 2,0%

Linkebeek 1,9% 66,7% 28,6% 1,0% 1,9%

St-Gen-Rode 10,7% 46,3% 33,9% 6,6% 2,5%

Wemmel 11,4% 45,7% 41,9% - 1,0%

Wezembeek 5,7% 54,3% 29,5% 7,6% 2,9%

Fac. gem. 7,2% 56,0% 31,1% 3,9% 1,7%

Grimbergen 24,7% 24,7% 49,5% - 1,1%

St-P-Leeuw 40,9% 27,4% 29,3% 1,2% 1,2%

Tervuren 38,9% 15,9% 29,2% 7,1% 8,8%

Contr. gem. 36,2% 23,2% 34,3% 2,7% 3,5%

BrusselseThemas9.book  Page 302  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Taalgebruik in de faciliteitengemeenten

303

taligen en de anderstaligen gaan zich ook in het Frans behelpen en het
zijn de Nederlandstaligen die van het Nederlands naar het Frans of een
combinatie van beide gaan overschakelen.

In de controlegemeenten spelen deze invloeden veel minder. Hier zijn
de Franstaligen meer geneigd zowel Nederlands als Frans te spreken, en
schakelen ook meer traditioneel tweetaligen naar het Nederlands over.
Toch spreekt ook hier maar een derde van de inwoners uitsluitend Neder-
lands met de buren, hoewel de bevolking voor meer dan de helft bestaat
uit mensen die in een eentalig Nederlandstalig gezin opgroeiden. Van de
Nederlandstaligen slaagt zelfs 10% erin in een Vlaamse gemeente met de
buren nooit Nederlands te spreken.

Tabel 13 – Taalgebruik buurt naar taalgroep

Als buitenstaander wordt het taalbeeld van een gemeente of stad vooral
bepaald door de taal of talen die men hoort in winkels, cafés, restaurants
enzovoort. Denken we maar aan de overtuiging die bij heel wat Vlamingen
leeft, namelijk dat Brussel een Franstalige stad is en men in winkels of bij
bepaalde dienstverleners uitsluitend in het Frans terechtkan. Hierdoor
schakelen velen dan maar automatisch naar het Frans over wanneer men
niet op voorhand weet welke taal diegene tot wie men zich richt, spreekt.
Hetzelfde geldt voor het taalgebruik in de gemeenten rondom Brussel.
Vandaar dat in de enquête ook plaats werd gemaakt voor een aantal vra-
gen in verband met het taalgebruik bij het winkelen. Bij deze analyse
wordt een onderscheid gemaakt tussen het winkelen in grootwarenhuizen
en in andere winkels. De warenhuizen zijn veel formeler en er is weinig

Vrienden Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem.

Nederlands 22,0% 2,4% 9,1% - -

Frans 23,4% 71,3% 42,9% 73,0% 54,0%

Nederl./Frans 52,5% 23,1% 44,2% 10,8% 20,0%

Frans/andere 0,7% 2,7% 2,6% 13,5% 16,0%

Andere 1,4% 0,6% 1,3% 2,7% 10,0%

Contr. gem.

Nederlands 56,1% 11,0% 28,6% - 15,4%

Frans 7,9% 52,7% 9,5% 66,7% 33,3%

Nederl./Frans 32,3% 35,2% 59,5% 22,2% 17,9%

Frans/andere 2,6% 1,1% - 11,1% 7,7%

Andere 1,1% - 2,4% - 25,6%
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verbaal contact tussen koper en winkelbedienden. Bovendien kennen de
kopers het personeel meestal niet en weten ze dus ook niet welke taal die
spreken. In andere winkels is de kans veel groter dat het er informeler aan
toe gaat en dat beide partijen elkaar kennen en weten in welke taal ze
elkaar kunnen aanspreken. Het is dan ook niet evident dat men in beide
omstandigheden dezelfde taal zou spreken. Terzelfder tijd wordt gepeild
naar de gemeenten waar de mensen hun inkopen doen: richten ze zich op
Brussel, kopen ze lokaal of zijn ze geneigd naar Vlaanderen of eventueel
Wallonië te trekken?

Wat het warenhuisbezoek betreft, zien we onmiddellijk significante
verschillen naargelang de linguïstische achtergrond, zowel in de controle-
gemeenten als in de faciliteitengemeenten. In de faciliteitengemeenten
doen de meeste ondervraagden hun inkopen in het lokale grootwarenhuis.
Bij diegenen die dit echter niet doen, zien we duidelijk dat de ondervraag-
den met een Nederlandstalige achtergrond in eerste instantie naar Vlaan-
deren trekken, daar waar diegenen met een Franstalige achtergrond sig-
nificant meer naar Brussel gaan winkelen. De traditioneel tweetaligen
situeren zich zowat tussenbeide. De respondenten uit de controlegemeen-
ten vertonen een vergelijkbaar gedrag: Nederlandstaligen shoppen in
Vlaanderen, ruim 20% van de Franstaligen prefereert Brussel. Ook het
taalgebruik verschilt. Zowel in de faciliteitengemeenten als in de andere
Vlaamse gemeenten spreekt zo’n 80% van de Franstaligen Frans, al zijn
de resterende Franstaligen in Vlaanderen iets meer geneigd beide talen
te gebruiken dan in de faciliteitengemeenten. Bij de Nederlandstaligen
zijn de verschillen duidelijker: waar bijna de helft van de Nederlandstali-
gen in de faciliteitengemeenten zelf uitsluitend Nederlands spreekt,
spreekt bijna 70% van deze personen uitsluitend Nederlands in grootwa-
renhuizen in andere Vlaamse gemeenten. Een kwart blijft het Nederlands
met het Frans afwisselen naargelang de omstandigheden. De bewoners
uit de andere onderzochte randgemeenten spreken in Vlaanderen Neder-
lands (10% van hen wel in combinatie met Frans), maar de helft van de
Franstaligen blijft ook hier uitsluitend Frans gebruiken en zo’n 30%
gebruikt beide talen. Toch beweert 20% van de Franstaligen uitsluitend
Nederlands te spreken in Vlaamse grootwarenhuizen. Rijst uiteraard de
vraag: wanneer zijn de ondervraagden in staat de door hen gewenste taal
te spreken?

Van de Franstaligen uit de faciliteitengemeenten beweert 30% steeds
in de gewenste taal in het grootwarenhuis terecht te kunnen, van de
Nederlandstaligen zegt slechts 15% nog nooit met taalproblemen gecon-
fronteerd te zijn. Indien men met de andere taal wordt geconfronteerd,
schakelt 70% van de Nederlandstaligen naar het Frans over (ook al bevin-
den ze zich in een gemeente waar het Nederlands een officiële taal is), net
als 50% van de Franstaligen in dat geval Nederlands gaat spreken. Ruim
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20% van de Nederlandstaligen gaat in het Nederlands voort, van de
Franstaligen blijft slechts 10% in de eigen taal doorgaan. Ten slotte tracht
ook 20% van de Franstaligen het Nederlands en het Frans te combineren
(cf. code-switching), iets wat Nederlandstaligen uit de faciliteitengemeen-
ten zelden doen. Zij maken namelijk een keuze tussen het Nederlands en
het Frans en veranderen wel van taal, maar gaan slechts sporadisch beide
door elkaar gebruiken. In de andere randgemeenten krijgen we een ander
beeld. Hier werd een kwart van de Nederlandstaligen nooit met een
andere taal geconfronteerd dan die waarmee hij of zij de verkoper aan-
sprak, bij de Franstaligen is dit voor 20% van de ondervraagden het geval.
Spreekt de winkelbediende wel een andere taal, dan schakelt 63% van de
Nederlandstaligen op het Frans over, maar ook 70% van de Franstaligen
opteert ervoor in het vergelijkbare geval Nederlands te spreken. Ruim
20% van de Nederlandstaligen gaat verder in het Nederlands, ruim 10%
van de Franstaligen doet in de gegeven omstandigheden hetzelfde in hun
taal. Het combineren van beide talen gebeurt in de Vlaamse randgemeen-
ten duidelijk veel minder dan in de faciliteitengemeenten. Wat opvalt is
wel dat, in tegenstelling tot de Brusselse situatie, de Nederlandstaligen in
de faciliteitengemeenten veel minder geneigd zijn naar het Frans over te
schakelen (in Brussel doet 90% dat).

Vergelijken we het taalgebruik in de buurtwinkel met die in het waren-
huis, dan valt het op dat de inwoners van de faciliteitengemeenten in de
kleinhandel systematisch meer Nederlands spreken, wat zich ook bij de
Franstaligen uit in een toenemend gebruik van beide talen ten nadele van
het Frans. Ook bij de bewoners uit de controlegemeenten stellen we
dezelfde tendens vast: Nederlandstaligen gaan minder combineren, en de
Franstaligen die in het warenhuis beide talen gebruiken gaan in buurt-
winkels vaker Nederlands spreken. Het zijn de Franstaligen die ook in
andere omstandigheden meer geneigd zijn beide talen af te wisselen, die
in Vlaanderen naar het Nederlands overschakelen. De inwoners uit een-
talig Franstalige gezinnen die uitsluitend Frans gebruiken in het waren-
huis blijven dit gedrag ook in de kleinhandel zo veel mogelijk handhaven.
Het grote verschil zit hem echter in het gedrag van de tweetalige inwoners
uit de randgemeenten bij wie het gebruik van het Nederlands als enige
winkeltaal stijgt van 40% in het warenhuis tot ruim 70% in de buurtwin-
kels. De tevredenheid over het taalgebruik in de winkel is over het alge-
meen vrij groot, al klagen enkele Nederlandstaligen in de faciliteitenge-
meenten dat ze in het Frans worden aangesproken. Franstaligen vinden
dan weer dat winkeliers buiten de faciliteitengemeenten geen Frans wil-
len spreken, hoewel ze de taal wel beheersen. Algemeen mogen we dus
besluiten dat de inwoners van de faciliteitengemeenten meer Frans gaan
gebruiken als winkeltaal dan inwoners uit andere randgemeenten, waar
in deze laatste gemeenten ook de Franstaligen meer naar het Nederlands
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overschakelen. Hoe anoniemer de relatie tussen klant en winkelbediende,
hoe vaker de communicatie in het Frans zal verlopen.

Tot hiertoe was het taalgebruik redelijk vrijblijvend: zijn vrienden, de
buren waarmee men praat en de winkels die men frequenteert kan men
in belangrijke mate zelf kiezen. In de rest van deze paragraaf bekijken we
het taalgebruik in twee sectoren waar men nolens volens mee wordt
geconfronteerd en waar van keuze soms weinig sprake is: de gezondheids-
zorg en (sommige andere sectoren binnen) de openbare dienstverlening.

Een eerste sector die we hier nader bekijken is de gezondheidszorg. We
selecteerden hierbij 4 diensten en vroegen naar het taalgebruik in de con-
tacten met deze dienstverleners: huisarts, ziekenhuis, apotheker en
mutualiteit. Tabel 14 is gebaseerd op een gecombineerde variabele waar-
bij het taalgebruik met de vier dienstverleners wordt samengebracht.
Nederlands en Frans zijn duidelijke categorieën en impliceren dat in elk
van deze relaties de ondervraagde uitsluitend deze taal gebruikt. De cate-
gorie Nederlands/Frans omvat alle mogelijke combinaties van Nederlands
en Frans samen met de situaties waarin beide worden gebruikt. De tabel
beperkt zich tot de meest evidente groepen en taalcombinaties.

Tabel 14 – Taalgebruik in gezondheidssector

Uit de tabel blijken telkens significante verschillen tussen het taalgebruik
van de drie taalgroepen in de faciliteitengemeenten en de andere randge-
meenten. De Nederlandstaligen spreken duidelijk meer Frans in de faci-
liteitengemeenten, vooral met de huisdokter (73,6% Nederlands in facili-
teitengemeenten versus 93,2% in de controlegemeenten). Toch blijft er
een duidelijk verschil met de Brusselse situatie waar meer dan de helft
van de Nederlandstaligen met de huisarts uitsluitend Frans spreekt.
Beide talen worden vooral in het ziekenhuis gebezigd. Ook bij de Fransta-

Taalgroep Nederlands Frans Nederl./Frans

Nederlandstaligen

faciliteitengemeenten 62,1% 9,0% 28,3%

controlegemeenten 82,4% 0,5% 17,1%

Franstaligen

faciliteitengemeenten 0,9% 90,6% 8,3%

controlegemeenten 4,4% 66,7% 27,8%

Traditioneel tweetaligen

faciliteitengemeenten 11,5% 51,3% 37,2%

controlegemeenten 36,4% 22,7% 40,9%
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ligen zijn de verschillen tussen beide groepen significant. In de facilitei-
tengemeenten spreken de Franstaligen zoals in Brussel vooral Frans,
maar in de andere randgemeenten gaan ze ook steeds meer het Neder-
lands gebruiken. Merkwaardig genoeg gaan ook de Franstaligen die in
Vlaamse gemeenten wonen net in het ziekenhuis het minst Frans gebrui-
ken, daar waar de Nederlandstaligen ook het minst Nederlands gaan
gebruiken. Uiteraard is dit een vrij ruwe indicator en is niet nader gespe-
cificeerd met wie en waarom zowel Nederlands- als Franstaligen van taal
gaan veranderen. Bij de traditioneel tweetaligen is de verschuiving het
markantst: het aantal dat uitsluitend Frans gebruikt halveert in de con-
trolegemeenten ten opzichte van de faciliteitengemeenten en de groep
Franstaligen die enkel Nederlands gaan spreken verdrievoudigt.

Ten slotte werd ook het taalgebruik bij het openbaar vervoer en de post
bevraagd. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen beide types van
gemeenten. Wat het openbaar vervoer betreft zijn de verschillen bij de
Nederlandstaligen weinig uitgesproken, ruim 60% van de ondervraagden
spreekt uitsluitend Nederlands, iets meer dan 20% wisselt wel eens af met
het Frans. Bij de Franstaligen zien we wel verschillen: waar in de facili-
teitengemeenten zo’n 85% het Frans gebruikt, slinkt dit tot 50% in de
andere randgemeenten en wordt in 40% van de gevallen zowel het Frans
als het Nederlands gesproken. Bij de traditioneel tweetaligen zijn de ver-
schuivingen het duidelijkst: buiten de faciliteitengemeenten stijgt het
gebruik van het Nederlands van 10% naar 30%, het gebruik van het Frans
daalt van 60% tot 20% en de combinatie van beide talen wint terrein met
een stijging van 30 naar 50%. Zij die van oorsprong het Frans met een
andere taal combineren, blijven zowel binnen als buiten de faciliteitenge-
meenten Frans spreken, de anderstaligen gebruiken dan weer Frans bin-
nen de faciliteitengemeenten en alle mogelijke combinaties van Frans,
Engels, Nederlands en Duits erbuiten, maar dit is voornamelijk aan de
samenstelling van de vreemdelingenpopulatie te wijten. Men kan hier dus
niet van een verschuiving vanwege het verschillende taalregime van de
gemeente spreken. Aan het loket van het postkantoor blijven de Neder-
landstaligen in ruim 80% van de gevallen Nederlands spreken, bij de
Franstaligen daarentegen zakt het gebruik van het Frans van 85% in de
faciliteitengemeenten naar 50% daarbuiten. De traditioneel tweetaligen
gaan zich buiten de zes in het postkantoor zelfs in 90% van de gevallen in
het Nederlands tot de loketbediende richten.
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5.2. Taalgebruik met officiële instanties

Als de faciliteitengemeenten van enige media-aandacht mogen genieten
gaat het steevast over het taalgebruik van de gemeentelijke overheid, het-
zij over de communicatie met de burger, hetzij over de relatie met de
hogere overheden. Dit laatste kwam reeds uitvoerig aan bod zodat we ons
hier tot het eerste aspect kunnen beperken. Tabel 15 geeft een algemeen
beeld van het taalgebruik met de gemeentelijke administratie, opgesplitst
naar de verschillende gemeenten. We opteren hier voor de taal waarin de
mondelinge dienstverlening aan het loket verloopt, omdat dit een beter
beeld oplevert van de feitelijke tweetaligheid van de administratie, duide-
lijker alleszins dan de schriftelijke contacten die desgewenst met stan-
daardformulieren kunnen worden afgehandeld en die nauwlettend door
de toezichthoudende overheid in de gaten worden gehouden.

Tabel 15 – Mondeling taalgebruik met administratie

De taal waarin burgers administratieve formaliteiten vervullen fungeert
vaak als een graadmeter voor de onderlinge taalverhoudingen, omdat
men op die manier gemakkelijk een individu op een concrete taal kan
vastpinnen. Wat in dit opzicht in tabel 15 onmiddellijk opvalt is het feit
dat, met uitzondering van de gemeente Linkebeek, het aandeel van de
inwoners die hun mondelinge contacten met de gemeente uitsluitend in
het Nederlands afhandelen, het aantal personen dat in een eentalig
Nederlandstalig gezin opgroeide, overstijgt. De gevoeligheid die bij de
Nederlandstalige bevolking van de faciliteitengemeenten leeft inzake het

Gemeente Nederlands Frans Nederl./Frans

Fac. gem.

Drogenbos 32,4% 54,9% 12,7%

Kraainem 19,4% 70,4% 8,2%

Linkebeek 16,0% 79,2% 4,7%

St-Gen-Rode 38,7% 50,8% 8,1%

Wemmel 35,8% 53,2% 11,0%

Wezembeek 24,8% 61,9% 11,4%

Totaal 28,1% 61,3% 9,3%

Contr. gem.

Grimbergen 97,8% - 1,1%

St-P-Leeuw 96,4% 3,0% 0,6%

Tervuren 92,3% 2,6% -

Totaal 90,4% 2,1% 0,5%
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administratieve statuut van de gemeente kan slechts gedeeltelijk deze cij-
fers verklaren.

Voor alle faciliteitengemeenten samen verloopt voor de Nederlandsta-
ligen in ruim 85% van de gevallen de communicatie in het Nederlands,
terwijl 10% het Nederlands en het Frans combineert. Met uitzondering
van een enkeling die ook buiten de faciliteitengemeenten zowel Neder-
lands als Frans gebruikt, verloopt de communicatie in de controlegemeen-
ten uitsluitend in het Nederlands. Bij de Franstaligen krijgen we uiter-
aard een totaal ander beeld: hier gebruikt 83% in de faciliteitengemeenten
uitsluitend Frans en combineert 8% beide officiële talen. Toch beweert
8,3% van hen dat hun communicatie met de lokale administratie uitslui-
tend in het Nederlands verloopt, tegenover 3,5% van de Nederlandstali-
gen die aan het loket uitsluitend Frans spreken. Het verschil met de,
eveneens tweetalige, Brusselse administratie is frappant. In Brussel
gebruiken 4 op 10 Nederlandstaligen in dezelfde situatie uitsluitend het
Frans met de gemeentelijke ambtenaar. Bij de traditioneel tweetaligen
verloopt de mondelinge communicatie aan het loket van de faciliteitenge-
meenten voor ruim de helft in het Frans en voor 30% in het Nederlands,
buiten de zes spreken ze uitsluitend Nederlands. Klachten over taalge-
bruik, hoewel vrij beperkt, komen eerder van de inwoners met een Frans-
talige dan met die van een Nederlandstalige achtergrond. Toch wordt ook
in de controlegemeenten niet uitsluitend Nederlands gesproken: sommi-
gen kunnen er in het Frans terecht en door de specifieke samenstelling
van de populatie van anderstaligen in Tervuren handelt men in deze
gemeente blijkbaar ook een aantal zaken in het Engels af (5%).

Dat er in de faciliteitengemeenten op administratief gebied een ster-
kere Vlaamse reflex aanwezig is dan in Brussel wordt ook door de taal van
de verschillende documenten bevestigd. Van de Nederlandstaligen in de
faciliteitengemeenten heeft 80% een Nederlandstalig paspoort, wat dui-
delijk hoger ligt dan de 50% in Brussel. Voor de Franstaligen is het ver-
schil miniem, in de faciliteitengemeenten heeft 90% van de Franstaligen
een Franstalig paspoort (94% in Brussel). Van de rijbewijzen die in de faci-
liteitengemeenten werden uitgereikt aan Nederlandstaligen, is zo’n 85%
in het Nederlands opgesteld, bij de Franstaligen is dat 90% in het Frans.
In Brussel heeft slechts de helft van de Nederlandstaligen een rijbewijs in
de eigen taal op zak. Naast de taal van beide officiële documenten werd
eveneens gevraagd naar de taal van schriftelijke contacten met een aantal
administratieve diensten en nutsvoorzieningen. We zetten ze in volgende
tabel voor de inwoners van de faciliteitengemeenten even op een rij. We
beperken ons tot de inwoners met een Nederlandstalige, Franstalige of
traditioneel tweetalige achtergrond, omdat de twee andere taalgroepen
enerzijds beperkt zijn in omvang en anderzijds het grootst aantal onder-
vraagden telt die onzeker zijn over de gebruikte taal. Tabel 16 geeft een
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overzicht van het aantal respondenten die zeker zijn dat ze hun commu-
nicatie in het Nederlands voeren. Dit betekent dus dat van de Nederlands-
taligen 61,1% zeker is dat hun adres in het telefoonboek in het Nederlands
staat vermeld, net als 26,4% van de Franstaligen en 42,9% van de traditi-
oneel tweetaligen die evenzeer overtuigd zijn in het Nederlands vermeld
te staan.

Tabel 16 – Gebruik Nederlands in schriftelijke communicatie met 
overheden en nutsvoorzieningen

Ruim 80% van de Nederlandstaligen ontvangt hun desbetreffende formu-
lieren ook in het Nederlands. Bij de Franstaligen schommelt het aandeel
van het Nederlands tussen 14,6% voor de oproepingsbrief voor de verkie-
zingen tot 45,8% voor de milieuheffing. De traditioneel tweetaligen zitten
steeds ergens tussen de Nederlandstaligen en Franstaligen in. Nu mag
men zich niet blind staren op deze cijfers, aangezien zo’n 20% van de
ondervraagden niet echt zeker was van hun antwoord. Toch komen er een
aantal tendensen naar voren. Zo zien we dat belastingen van de Vlaamse
gemeenschap (milieuheffing, kijk- en luistergeld…) bij niet-Nederlandsta-
ligen toch vrij vaak in het Nederlands terechtkomen. Directe gemeente-
lijke administratie (oproep verkiezingen, vernieuwing identiteitskaart…)
scoort dan weer beter bij Franstaligen. Tevens blijkt er een duidelijk

Documenten Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Naam telefoonboek 61,1% 26,4% 42,9%

Gasrekening 80,4% 24,8% 35,1%

Elektriciteitsrekening 79,7% 27,1% 35,1%

Waterverbruik 84,5% 34,5% 57,1%

Telefoonrekening 81,8% 20,2% 32,5%

Milieuheffing 86,7% 45,8% 68,0%

Kijk- & luistergeld 85,3% 45,0% 54,5%

Huisvuiltaks 86,0% 42,8% 65,8%

Belastingsaangifte 85,2% 23,0% 35,5%

Gemeentetaksen 83,9% 32,6% 52,1%

Bericht van post 81,7% 27,2% 39,5%

Boete politie 73,2% 24,4% 34,7%

Oproep verkiezingen 83,9% 14,6% 32,9%

Vernieuwing ID-kaart 83,2% 16,4% 33,8%

Volkstellingsformulieren 83,2% 15,0% 32,0%

Bericht huisvuilophaling 86,0% 26,9% 47,4%
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onderscheid te zijn tussen deze laatste stukken en de gemeentelijke belas-
tingen die dan weer wel vaker in het Nederlands naar Franstaligen wor-
den gestuurd. De communicatie verloopt dus verre van eenduidig. Op zich
hoeft dit echter geen probleem te zijn. De centrale vraag is evenwel niet
zozeer de taal van de stukken, dan wel de tevredenheid van haar ontvan-
gers.

Van Nederlandstalige zijde zijn er weinig tot geen klachten. Zo’n 10%
vermeldt wel dat ze nu en dan wel eens liever documenten in een andere
taal zouden ontvangen of dat er situaties zijn waarin ze niet de door hen
geprefereerde taal kunnen spreken, maar gevraagd naar concrete klach-
ten zien de meesten dit niet echt als een hindernis. Alle ondervraagden
samen formuleerden 15 klachten. Met de overheid zijn er op dit vlak wei-
nig problemen, diegenen die ooit een brief in het Frans ontvingen (con-
creet twee belastingsaanvragen) kregen hem daarna in het Nederlands
toegestuurd. Het enige probleem met de administratie zijn de taalge-
mengde gezinnen waar men de identiteitskaartvernieuwing of de belas-
tingsformulieren in het Frans wil omdat de partner Franstalig is. Derge-
lijke vragen om op eenzelfde adres formulieren in verschillende talen af te
leveren zijn uiteraard minder evident. Wel zijn er een paar klachten over
de taal die privé-firma’s (kabeldistributiemaatschappij, verzekerings-
maatschappij) hanteren. Als Nederlandstaligen al taalklachten hebben
gaat het meestal over initiatieven vanuit de privé-sector met als belang-
rijkste ergernissen reclamedrukwerk (informatie over scholen, Fransta-
lige publiciteit van winkelketens) en het taalgebruik in sommige winkels.
Al bij al zijn er vanuit Nederlandstalige hoek dus weinig concrete taal-
klachten, en indien dit wel het geval is, gaat het meestal om het toesturen
van de verkeerde formulieren.

Hoewel Franstaligen uit de faciliteitengemeenten over het algemeen
minder ervaren dat ze hun eigen taal niet kunnen gebruiken, formuleren
ze wel meer concrete klachten. Hun klachten betreffen dan ook veel min-
der het taalgebruik op straat, dan wel de confrontatie met formulieren in
het Nederlands waarvan zij een Franstalig exemplaar wensen. In het
totaal vermelden ze een honderdtal situaties (soms echter haalt eenzelfde
persoon verschillende situaties aan) van formulieren die ze in het Neder-
lands kregen toegestuurd, waar ze die in het Frans hadden willen ontvan-
gen. De meeste hebben betrekking op allerlei formulieren van de Vlaamse
administratie en allerlei heffingen en belastingen die ze dienen te betalen.
Ook sommige gemeentelijke informatie komt bij hen al eens in het Neder-
lands terecht, waar ze het Frans prefereren. De andere klachten handelen
over een aantal nutsvoorzieningen waarvan de rekening in het Neder-
lands was opgesteld of over het werk waar ze het Nederlands moeten
gebruiken. In bijna de helft van de gevallen werd het probleem naderhand
verholpen. Het hoogste percentage (bijna 20%) van ontevredenen vindt
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men bij de Franstaligen in de andere randgemeenten. Ze halen echter wei-
nig concrete klachten aan omdat alles binnen het strikt wettelijke kader
verloopt, maar vinden in het algemeen dat een aantal administratieve
stukken hun ook in het Frans of in een tweetalige versie toegestuurd zou-
den moeten worden.

De verzuchtingen van de traditioneel tweetaligen liggen helemaal in
de lijn van die van de Franstaligen, maar het aantal klachten ligt wel een
heel stuk lager. In de faciliteitengemeenten hebben ze wel eens last van
de Vlaamse administratie, in de controlegemeenten gaan de twee klach-
ten over privé-firma’s die hun correspondentie in het Nederlands voeren,
waar zij liever een Franstalig bericht hadden ontvangen. Idem voor de
nieuwe tweetaligen die een twaalftal klachten formuleren waarbij ze
steeds officiële papieren, hetzij van de faciliteitengemeente zelf, hetzij
van de Vlaamse Overheid, in het Nederlands hebben ontvangen en een
Franse versie wensten. Ook hier is bijna de helft van de problemen
momenteel van de baan. Buiten de zes keren dezelfde klachten terug,
met dien verstande dat deze betreffende de gemeentelijke administratie
in dit geval niet opgelost kunnen worden. Ook de anderstaligen kampen
met problemen als ze met Nederlandstalige formulieren van nutsvoorzie-
ningen en de Vlaamse of gemeentelijke overheid worden geconfronteerd.
Een zestiental ondervraagden haalt dit ook expliciet aan. In de andere
randgemeenten vermelden anderstaligen enkel de taal van de (als
onoverzichtelijk ervaren) telefoonrekening als probleem. In tegenstelling
tot de andere taalgroepen maken ze hier blijkbaar geen probleem van het
feit dat de contacten met de overheid in het Nederlands verlopen, al kan
dit ook aan de samenstelling van deze populatie liggen waardoor deze
inwoners niet zozeer een Franstalige dan wel Engelstalige versie zouden
willen ontvangen.

5.3. Taalgebruik en mediareceptiviteit

Enkele aspecten van het taalgebruik die op het eerste gezicht minder evi-
dent lijken, maar die men toch niet over het hoofd mag zien worden hier
onder de noemer ‘mediareceptiviteit’ samengebracht. Uit onderzoek naar
levensstijlen en cultuurconsumptie blijkt de houding ten aanzien van de
populaire media in belangrijke mate mee de manier te bepalen waarop
men naar de wereld kijkt. Zeker in een meertalige omgeving spelen de
media een rol in het verspreiden van informatie over en van de verschil-
lende bevolkingsgroepen, het selecteren van nieuwsitems enzovoort en
sturen ze op die manier mee het proces van groepsvorming en groepsper-
ceptie. In de eerste plaats gaan we het kijk-, luister- en leesgedrag van de
ondervraagden nader bekijken. Dit wordt verder aangevuld met de
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manier waarop de ondervraagden met de lokale informatiebronnen
omgaan. Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken werden de
twee kleinste taalgroepen hier niet geselecteerd.

Het kijkgedrag van de drie geselecteerde groepen is reeds illustratief
voor de houding waarmee ze naar hun omgeving kijken. Tabel 17 somt de
meest bekeken zenders voor de drie groepen op. Bij Nederlandstaligen in
de faciliteitengemeenten scoren de Vlaamse zenders het hoogst, maar
staan er toch twee Franstalige zenders op de plaatsen 4 en 5. Bij de Frans-
taligen maakt de woonplaats blijkbaar weinig uit, ze bekijken dezelfde
Franstalige zenders. De traditioneel tweetalige inwoners uit de facilitei-
tengemeenten kijken eveneens naar Franstalige zenders, al staat de
Vlaamse commerciële zender VTM toch op een vijfde plaats. Buiten de
faciliteitengemeenten wordt dit tv-station bij deze groep zelfs de populair-
ste zender en duikt ook de VRT de topvijf binnen.

Tabel 17 – Kijkgedrag taalgroepen: ‘vaakst bekeken zenders’ (topvijf)

De taal van de favoriete zenders (zie tabel 18) bevestigt deze resultaten.
Nederlandstaligen van buiten de faciliteitengemeenten gaan zich meer op
Nederlandstalige zenders richten, Franstaligen wijzigen het kijkgedrag
niet. De traditioneel tweetaligen gaan op hun beurt eveneens significant
meer naar Nederlandstalige zenders kijken. Als illustratie werden hier
ook de cijfers voor de beide andere groepen opgenomen. Ze onderstrepen
de gerichtheid van deze groepen op de Franstalige en de eigen cultuurge-
meenschap en lichten de geringe belangstelling voor de Vlaamse zenders
toe.

Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem. 1. VRT-TV1 53,8% 1. RTBF 55,6% 1. RTBF 43,6%

2. VTM 36,6% 2. TF1 46,5% 2. TF1 38,5%

3. Canvas 21,4% 3. A2 40,3% 3. RTL 34,6%

4. RTL 16,6% 4. RTL 30,6% 4. A2 26,9%

5. RTBF / TF1 15,9% 5. Fr3 24,4% 5. VTM 24,4%

Contr. gem. 1. VRT-TV1 54,4% 1. RTBF 68,1% 1. VTM 40,9%

2. VTM 50,3% 2. TF1 49,5% 2. RTBF 36,4%

3. Canvas 33,7% 3. A2 45,1% 3. RTL 36,4%

4. K2 18,7% 4. RTL 44,0% 4. A2 27,3%

5. VT4 16,1% 5. Fr3 27,5% 5. VRT-TV1 27,3%
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Tabel 18 – Taal van favoriete zenders

Ook het luistergedrag illustreert perfect bovenstaande bevindingen,
alleen is men hier nog minder geneigd op anderstalige zenders af te stem-
men. Tabel 19 maakt duidelijk dat er ook hier – met uitzondering weer
van de inwoners met een eentalig Franstalige achtergrond – verschillen
zijn naargelang het type gemeente.

Tabel 19 – Luistergedrag naar taal van favoriete zenders

Het leesgedrag wijkt evenmin van bovenstaande bevindingen af. Neder-
landstaligen zijn vooral in de faciliteitengemeenten al eens geneigd een
Franstalige krant te lezen; voor Franstaligen daarentegen maakt het
weerom weinig uit waar ze wonen. Het belangrijkste verschil zit hem bij
de traditioneel tweetaligen die in Vlaanderen meer Nederlandstalige dan
Franstalige kranten gaan lezen.

Taal tv Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem.

Nederlands 63,8% 9,4% 24,3% 12,0% 8,9%

Frans 29,3% 85,1% 67,3% 67,0% 47,6%

Engels 4,8% 3,8% 6,5% 16,0% 25,8%

Contr. gem.

Nederlands 76,0% 11,5% 40,0% 9,1% 15,2%

Frans 17,2% 83,5% 57,9% 75,8% 32,1%

Engels 5,6% 3,5% 1,6% 6,1% 32,1%

Taal radio Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem

Nederlands 76,6% 8,4% 23,3% 7,3% 2,4%

Frans 21,0% 90,5% 76,7% 90,2% 83,7%

Engels 1,8% - - 2,4% 11,9%

Contr. gem.

Nederlands 88,2% 7,8% 42,6% - 8,5%

Frans 11,8% 89,7% 57,4% 92,3% 63,8%

Engels - - - - 23,4%
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Tabel 20 – Meest gelezen kranten (naar afkortingen verwijzen)6

Tabel 21 – Taal krant

Tot hiertoe beperkten we ons tot de nationale media. Er werd echter ook
de vraag gesteld naar de manier waarop de bewoners van de Vlaamse
Rand zich over de lokale actualiteit informeren. Hierbij valt het hoge per-
centage op van diegenen die de gemeentelijke informatie raadplegen. Wel
is het zo dat de meeste respondenten het begrip ‘gemeentelijke informatie’
nogal vrij breed opvatten, vandaar waarschijnlijk de hoge cijfers in verge-
lijking met de Brusselaars die slechts 5% van hun lokale informatie uit
deze publicaties halen. Elke publicatie waarin activiteiten worden aange-
kondigd of waarin lokale gebeurtenissen worden becommentarieerd
wordt als gemeentelijk informatiekanaal beschouwd. We vinden er zowel
de ‘traditionele’ gemeentelijke informatieblaadjes in terug, als allerlei cul-
turele publicaties, geschriften van politieke partijen en huis-aan-huisbla-
den en zelfs blaadjes van sportclubs. Zo vinden we bijvoorbeeld bij de

6. In deze tabel werden de volgende afkortingen gebruikt: HLN voor ‘Het Laatste Nieuws’,
LLB voor ‘La Libre Belgique’ en LDH voor ‘La Dernière Heure’.

Nederlands Frans Nederl./Frans

Fac. gem. 1. HLN 25,5% 1. Le Soir 11,0% 1. Le Soir 23,1%

2. Nieuwsblad 17,2% 2. LLB 17,9% 2. HLN 12,8%

3. Le Soir 11,0% 3. LDH 7,6% 3. LLB 7,7%

Contr. gem. 1. HLN 31,6% 1. Le Soir 11,0% 1. HLN 25,0%

2. Nieuwsblad 19,7% 2. LDH 13,2% 2. Nieuwsblad 15,9%

3. Standaard 15,5% 3. LLB 5,5% 3. Soir/LDH 13,6%

Taal krant Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem.

Nederlands 80,2% 94,3% 32,0% - -

Frans 18,9% 4,5% 68,0% 91,7% 59,5%

Engels 0,9% 0,4% - - 18,9%

Contr. gem.

Nederlands 91,4% 14,8 65,7% - 6,1%

Frans 6,0% 85,2% 34,3% 100% 36,4%

Engels 2,0% - - - 36,4%
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Nederlandstaligen in alle faciliteitengemeenten de Randkrant als
gemeentelijke publicatie terug. Het feit dat de meesten op de publicatie
van de gemeente geen naam kunnen plakken of dat dezelfde publicatie
verschillende namen meekrijgt is illustratief voor deze onduidelijkheid.
Wat wel opvalt is de hoge mate van tevredenheid over de taal van de
publicaties. Ruim 90% van elke taalgroep in elke gemeente is er tevreden
over. Over gemeentelijke info noteren we bij de ondervraagden geen
enkele klacht, alleen enkele anderstaligen hadden ook graag een Engels-
talige versie beschikbaar. Klachten zijn er alleen over de eentalige bladen
zoals de Randkrant en Carrefour, zowel van de andere taalgroep als van
de eigen taalgroep die sommige artikels wat te extreem vinden. De meeste
klachten, zij het geuit door minder dan 10% van de ondervraagden, han-
delen over reclamedrukwerk. Net als bij de informatie over de gemeenten
zijn er geen uitschieters en zijn de klachten erg divers maar voorspelbaar:
Nederlandstaligen storen zich aan eentalig Franstalige reclame, Fransta-
ligen dan weer aan de Nederlandstalige, en buiten de faciliteitengemeen-
ten hebben de Nederlandstalige geen klachten, maar wensen Franstali-
gen en nieuwe tweetaligen dat de informatie ook in het Frans verspreid
wordt.

5.4. Taalgebruik en culturele participatie

Naast de passieve mediareceptiviteit van de ondervraagden gaan we ook
dieper in op hun actieve culturele participatie. Hierbij komen drie domei-
nen aan bod die ook deel uitmaken van een actieve subsidiëringspolitiek
vanwege de gemeenschappen: participatie in het verenigingsleven, het
theater- en bibliotheekbezoek.

Tabel 22 – Participatie in verenigingsleven

Tabel 22 geeft het aantal inwoners aan dat lid is van een vereniging. Deze
tabel illustreert duidelijk de significante verschillen inzake lidmaatschap
naarmate Nederlandstaligen en Franstaligen in de faciliteitengemeenten
wonen of niet. Kijken we naar de aard van de vereniging, dan blijkt bij
ruim de helft van de ondervraagden een sportclub het populairst. Toch
komen er uit dit lidmaatschap een aantal opmerkelijke tendensen naar

Lid vereniging Nederlands Frans Nederl./Frans Frans/andere Andere

Fac. gem. 23,2% 55,0% 9,9% 6,6% 5,3%

Contr. gem. 55,7% 25,3% 13,9% 1,3% 3,8%
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voren. Zo scoren de Nederlandstaligen opvallend hoog inzake participatie
in culturele verenigingen (ruim de helft zelfs van diegenen die in de faci-
liteitengemeenten wonen), terwijl bij de Franstaligen de religieuze/filoso-
fische verenigingen het aardig doen (>10%). Nu wordt het lidmaatschap
van een vereniging al wel eens gezien als een indicatie van de verbonden-
heid of integratie in de lokale leefgemeenschap. Selecteren we diegenen
die in de eigen gemeente lid zijn van een vereniging, dan komen we bij de
faciliteitengemeenten tot het verrassende resultaat dat de grootste groep
hier de Nederlandstaligen zijn (45,6% van de leden) en dat de Franstali-
gen zich eerder op Brussel richten. Hoewel ze ruim de helft van de bevol-
king uitmaken vertegenwoordigen ze slechts zo’n derde van de lidmaat-
schappen in het lokale verenigingsleven. Bij de Nederlandstaligen in de
faciliteitengemeenten is het in de eerste plaats het traditionele Vlaamse
(katholieke) verenigingsleven dat goed scoort: Davidsfonds, KAV, KWB,
KVLV, KVG. Andere verenigingen die op het culturele gericht zijn, zijn
onder meer een zangkoor, een dansgroep, een schildersatelier, een cul-
tuurkring, een fotoclub en verder zijn Nederlandstaligen naast lid van
allerlei sportclubs ook betrokken bij een lokaal feestcomité, Vakantiege-
noegens, en de Stichting Prinses Paola. Het gros van de verenigingen is
Nederlandstalig, al wordt in enkele zowel Nederlands als Frans gespro-
ken. Bij de Franstalige in de faciliteitengemeente ontbreekt de eerste
groep verenigingen en staan de sportclubs voorop (met een overweldigend
aandeel van tennisclubs, dit in tegenstelling tot de Nederlandstaligen),
gevolgd door allerlei verenigingen zoals Rotary, Loge, lokale historische
en milieuverenigingen, politieke partij, cultuurkring, de Ligue des Famil-
les en een fanfare. Hier wegen de eentalig Franstalige verenigingen door
en zijn tweetalige verenigingen slechts in beperkte mate aanwezig. Er is
dus wel degelijk een gescheiden verenigingsleven, en de tweetaligheid
komt vooral in de sportclubs voor. De Franstaligen die lid zijn van een ver-
eniging uit een andere gemeente uit de Vlaamse rand zijn allen lid van
een tweetalige sportvereniging. Qua lidmaatschapsprofiel sluiten de tra-
ditioneel tweetaligen het best bij de Franstaligen aan, al zijn deze spora-
disch ook wel eens lid van een Nederlandstalige vereniging.

In tabel 23 en 24 vinden we de cijfers van het toneel- en bibliotheekbe-
zoek. De cijfers in beide tabellen hebben uitsluitend betrekking op de
bevolking van de faciliteitengemeenten, maar in de bespreking ervan
komen ook de controlegemeenten aan bod. Achtereenvolgens vermeldt de
tabel de participatiegraad, het percentage per taalgroep dat voorstel-
lingen in een bepaalde taal bijwoont of boeken in die taal ontleent en de
plaats waar ze een podiumproductie bijwonen of naar de bibliotheek gaan.
Vanwege de geringe participatie van de nieuwe tweetaligen en de anders-
taligen in dit deel van het culturele leven werden zij niet in de tabellen
opgenomen. Voorzover zij hieraan deelnemen, gaat het meestal om Frans-
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talige of Engelstalige voorstellingen die ze in Brussel bijwonen. Ze bezoe-
ken ook wel eens de lokale bibliotheek, maar ook hier lezen ze enkel
Franstalige of Engelstalige literatuur. De contacten met het Nederlands-
talige cultuurleven zijn in de onderzochte gemeenten gering.

Tabel 23 – Toneelbezoek naar taalgroepen in faciliteitengemeenten

Van de ondervraagde Nederlandstaligen gaat een derde wel eens naar een
toneelvoorstelling. De meesten gaan naar Nederlandstalige voorstellin-
gen, maar 45% van de theaterliefhebbers gaat ook wel eens naar een
Franstalige opvoering. Ze gaan vooral naar Brusselse theaters, maar ook
naar lokale culturele centra of locaties in Vlaanderen (in casu Antwerpen,
Leuven en Gent) pikken ze voorstellingen mee. De Franstaligen prefere-
ren dan weer Franstalige voorstellingen in Brussel of in Louvain-la-
Neuve. Al gaan de traditioneel tweetaligen wel eens naar een Nederlands-
talige opvoering, ze volgen grotendeels het patroon van de Franstaligen.
Hoewel ook zij zich op Brussel richten, ligt de participatiegraad bij de
Franstaligen uit de andere randgemeenten lager, op hetzelfde niveau als
de andere groepen (ongeveer een derde bezoekt wel eens een theater). De
Nederlandstaligen richten zich dan weer sterker op Vlaanderen dan op
Brussel. Hierdoor liggen de cijfers van de Nederlandstaligen die Fransta-
lige voorstellingen bijwonen in de lijn van die van Franstaligen die Neder-
landstalige opvoeringen meepikken (ongeveer 22%).

Toneelbezoek Nederlandstalig Franstalig Traditioneel 2-talig

Participatiegraad 33,8% 49,1% 34,6%

Taal voorstelling

Nederlands 70,8% 18,7% 23,1%

Frans 45,8% 83,1% 80,8%

Engels 6,3% 1,8%

Duits 2,1% - 3,8%

Chinees - 0,6% -

Italiaans - 0,6% -

Russisch - 0,6% -

Plaats opvoering

Faciliteitengemeente 22,9% 3,0% 3,8%

Brussel 64,4% 100% 100%

Vlaanderen 43,8% 0,6% 3,8%

Wallonië - 15,1% 19,2%
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Tabel 24 – Bibliotheekbezoek naar taalgroepen in faciliteitengemeenten

Hoewel de Franstaligen en traditioneel tweetaligen zich ook qua biblio-
theekbezoek sterk op Brussel richten, spelen de bibliotheken in de facili-
teitengemeenten zelf een even belangrijke rol. Bij alle taalgroepen gaat de
helft naar de lokale bibliotheek. Bij de bibliotheekbezoekers in de facilitei-
tengemeenten werd eveneens naar de taal van de inschrijvingskaart
gevraagd. Van de Nederlandstaligen zegt 88,2% over een Nederlandsta-
lige lidkaart te beschikken en telkens zo’n 6% over een Franstalige of een
tweetalige. Van de Franstaligen beschikt 89,5% over een Franstalige lid-
kaart, 6,5% over een Nederlandstalige en 3,9% over een tweetalige. Bij de
tweetaligen ten slotte beschikt de helft over een Nederlandstalige en de
helft over een Franstalige bibliotheekkaart.

6. Taalverschuiving
In het vorige hoofdstuk werd de taalpraktijk in de Vlaamse Rand rond
Brussel nader geschetst. Bij gebrek aan vergelijkingsdata beperkt dit zich
noodgedwongen tot een vrij statische momentopname. De essentie van
dat hoofdstuk was de zoektocht naar het eventuele verschil tussen het
taalprofiel en de taalpraktijk van de inwoners van de faciliteitengemeen-
ten en die van de omliggende Vlaamse gemeenten zonder taalfaciliteiten.
In dit hoofdstuk staat het dynamische karakter van de taal centraal en
lichten we toe hoe de ondervraagden reageren op momenten dat funda-
mentele (taal)keuzes zich opdringen. Deze dynamiek is zeer moeilijk in te
schatten, zeker als we hem willen gebruiken om een blik te werpen op de

Bibliotheekbezoek Nederlandstalig Franstalig Traditioneel 2-talig

Participatiegraad 36,6% 42,2% 33,3%

Taal boeken

Nederlands 92,5% 11,2% 42,3%

Frans 41,5% 95,8% 80,8%

Engels 17,0% 14,7% 19,2%

Duits 5,7% - 7,7%

Spaans 1,9% - -

Plaats bibliotheek

Faciliteitengemeente 49,1% 49,0% 53,8%

Brussel 26,4% 43,4% 65,4%

Vlaanderen 26,4% 0,7% 7,7%

Wallonië - 7,0% 3,8%
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toekomstige taalsituatie. De faciliteitengemeenten kennen 85% inwijke-
lingen en bijgevolg hangt de taalsituatie in grote mate af van de linguïsti-
sche achtergrond van deze inwijkelingen. Dat dit per gemeente nogal kan
verschillen wordt geïllustreerd door de huidige diversiteit van hun respec-
tievelijke bevolking. Over één indicator die de dynamiek van de taal mee
ondersteunt beschikken we wel, namelijk de leeftijd van de sprekers. Hoe
jonger, en bijgevolg dynamischer, de populatie die een bepaalde taal
spreekt, hoe groter de kans dat deze taal aan belang zal winnen. Voor de
faciliteitengemeenten is dit ongetwijfeld het Frans. Waar de gemiddelde
leeftijd van de twee grootste taalgroepen (de inwoners met een eentalig
Nederlandstalige en eentalig Franstalige achtergrond) in de controlege-
meenten niet verschilt, zijn er binnen de faciliteitengemeenten wel signi-
ficante verschillen: de meerderjarige Nederlandstalige ondervraagde is
gemiddeld 51,3 jaar oud, voor de Franstalige bedraagt dit 43,9 jaar. Hoe-
wel er uiteraard nog verschillende andere factoren meespelen die het toe-
komstige taalbeeld beïnvloeden, is dit toch wel een indicatie voor een
mogelijke toename van het belang van het Frans in deze gemeenten.

Toch kunnen we ook uit deze beperkte dataset twee indicatoren puren
die een licht kunnen werpen op mogelijke taalverschuivingen en die refe-
reren aan de taalkeuze die op belangrijke transitiemomenten in het leven
van elk individu worden gemaakt: de taalkeuze bij het aangaan van een
partnerrelatie en de keuze van de onderwijstaal van de kinderen.

6.1. Partnerkeuze en taalverschuiving

Voor de Nederlandstalige Brusselaars is de partnerkeuze het decisieve
moment waarbij men al dan niet naar het Frans gaat overschakelen (zie
onder meer Louckx, 1982). Tabel 25 geeft een overzicht van de linguïsti-
sche achtergrond van de ondervraagden die op het ogenblik van de
enquête een partner hadden of ooit een partner hebben gehad. We beper-
ken ons hier tot de drie grootste taalgroepen, aangezien voor de andere
groepen het aantal ondervraagden met partner te klein was om algemeen
geldende uitspraken te kunnen doen. Tabel 25 geeft aan dat taalge-
mengde partnerrelaties in de faciliteitengemeenten en de andere randge-
meenten geen uitzondering zijn. Van de Nederlandstaligen in de facilitei-
tengemeenten kiest een derde een partner die niet uit een eentalig
Nederlandstalig gezin komt, bij de Franstaligen is dit voor ruim een kwart
van de ondervraagden het geval. De Nederlandstaligen uit de faciliteiten-
gemeenten kiezen significant meer voor een Nederlandstalige partner
dan in Brussel het geval is (in Brussel heeft 43,1% een Nederlandstalige
partner), de keuze van de Franstaligen is quasi-identiek aan het Brus-
selse keuzepatroon. Ruim een derde van de traditionele tweetaligen
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opteert voor een Nederlandstalige partner, wat eveneens significant meer
is dan in Brussel. In de controlegemeenten is dit nog duidelijker het geval.
Hier daalt bij de Nederlandstaligen het aantal taalgemengde relaties van
een derde tot 20%. Ook de Franstaligen gaan buiten de faciliteitenge-
meenten in een kwart van de gevallen een partner kiezen die thuis nooit
Frans als omgangstaal gebruikte. De traditioneel tweetaligen ten slotte
kiezen voor ruim de helft een Nederlandstalige partner, al is hun aantal
hier te beperkt om over deze trend definitief uitsluitsel te geven.

Tabel 25 – Taalprofiel partnerkeuze

Het feit dat men een partner kiest met eenzelfde linguïstische achter-
grond betekent niet automatisch dat men deze taal ook onder elkaar of
met de kinderen als enige taal zal gebruiken. In tabel 26 wordt het taal-
gebruik met de partner en de kinderen samengevat voor koppels waarin
beide partners Nederlandstalig of Franstalig zijn en voor taalgemengde
Nederlandstalige/Franstalige koppels.7 Van de homogeen Nederlandsta-
lige koppels schakelt toch een beperkt percentage over op het Frans en op
een traditioneel tweetalige communicatie, zowel onderling als met de kin-
deren. Hierdoor komt het aantal nieuwe eentalig Nederlandstalig gezin-

Taalachtergrond partner Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem.

Nederlands 67,4% 11,0% 35,7%

Frans 22,5% 73,9% 52,9%

Traditioneel 2-talig 4,7% 7,7% 5,7%

Nieuw 2-talig 1,6% 2,9% -

Andere 3,9% 4,4% 5,7%

Contr. gem.

Nederlands 79,6% 19,4% 51,5%

Frans 9,2% 56,9% 39,4%

Traditioneel 2-talig 6,6% 8,3% 9,1%

Nieuw 2-talig 1,3% 6,9% -

Andere 3,3% 8,3% -

7. Om deze laatste groep met de twee vorige te kunnen vergelijken, diende hij genoeg kop-
pels te bevatten waardoor zowel gemengd Nederlandstalige/Franstalige koppels hierin
werden opgenomen als Nederlandstaligen en Franstaligen met een partner die opgroei-
den in een taalgemengd gezin waarin ook de andere officiële landstaal werd gebruikt,
evenals koppels waarvan beiden uit een traditioneel tweetalig gezin komen.
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nen dat door twee Nederlandstalige partners wordt gevormd op 71,3% te
liggen. Twee Nederlandstalige partners in de controlegemeenten vormen
in 95,2% van de gevallen een eentalig Nederlandstalig gezin. Indien beide
partners Franstalig zijn blijft eentalig Franstalige communicatie de regel.
Met de kinderen worden in de faciliteitengemeenten sporadisch beide
talen gebruikt, in de andere randgemeenten is dit al iets meer het geval.
In de faciliteitengemeenten resulteert een relatie met eentalig Fransta-
lige partners in 96,3% van de gevallen opnieuw in een eentalig Franstalig
gezin. Ook in de andere randgemeenten blijft 86,8% van de partners aan
het Frans als enige gezinstaal vasthouden. Taalgemengde gezinnen zijn
niet alleen complexer wat de linguïstische achtergrond van de partners
betreft, maar evenzeer in hun onderlinge communicatie en de communi-
catie met de kinderen. Hoewel Frans steeds de belangrijkste taal blijft,
zien we toch dat in de faciliteitengemeenten van de nieuwe gezinnen 4,9%
eentalig Nederlandstalig is, 49,4% eentalig Franstalig en 44,4% traditio-
neel tweetalig. Dit betekent toch dat bij de helft van de onderzochte kop-
pels het Nederlands nog als gezinstaal behouden blijft. In de controlege-
meenten loopt het aantal eentalig Nederlandstalige gezinnen op tot
23,8%, het aantal eentalig Franstalige gezinnen daalt tot 38,1% en de rest
opteert voor een traditioneel tweetalig gezin (eveneens 38,1%). In dit laat-
ste geval blijft men bijgevolg in ruim 60% van de gezinnen het Nederlands
zelf overdragen aan de volgende generatie.
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Tabel 26 – Taalprofiel nieuwe gezinnen

De gegevens uit de vorige tabel laten ons toe op een andere manier een
overzicht te geven van de taalsituatie van de onderzochte gemeenten. In
plaats van de linguïstische achtergrond van de ondervraagden als ver-
trekpunt van de schatting te nemen, kunnen we ons eveneens baseren op
het taalgebruik in het huidige gezin. De partners zonder kinderen catego-
riseren we aan de hand van het onderlinge taalgebruik, voor alleenstaan-
den of jongeren die nog bij hun ouders inwonen blijft de taal van het gezin
waarin ze opgroeiden behouden. Deze projectie is dus niet langer geba-
seerd op de ‘moedertaal’, maar op het resultaat van de keuzes die men
maakt wanneer men zich in een relatie engageert. In tabel 27 kan men het

Taalachtergrond partner Taal partner Taal met kinderen Taal partner-kind

Faciliteitengemeenten

Nederlandstalige partners

Nederlands 90,8% 77,0% 74,4%

Frans 4,6% 4,6% 5,7%

Nederlands/Frans 4,6% 8,0% 9,2%

Franstalige partners

Nederlands - - -

Frans 99,0% 98,4% 97,4%

Nederlands/Frans 1,0% 1,1% 2,1%

Taalgemengde partners

Nederlands 6,6% 12,0% 13,4%

Frans 74,7% 75,9% 67,1%

Nederlands/Frans 17,6% 10,8% 19,5%

Controlegemeenten

Nederlandstalige partners

Nederlands 95,9% 97,2% 95,3%

Frans 0,8% - 0,9%

Nederlands/Frans 2,5% 2,8% 3,8%

Franstalige partners

Nederlands 2,4% - -

Frans 97,6% 89,5% 97,4%

Traditioneel 2-talig - 7,9% 2,6%

Taalgemengde parners

Nederlands 25,0% 33,3% 33,3%

Frans 60,4% 47,6% 54,8%

Nederlands/Frans 14,6% 19,0% 9,5%
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resultaat van deze operationalisering aflezen. Met de cijfers van taalbe-
houd bij gezinnen met een eentalig Nederlandstalige achtergrond in het
achterhoofd is het niet verwonderlijk dat het Frans in de faciliteitenge-
meenten terrein wint ten nadele van het Nederlands. Het stijgend aantal
traditioneel tweetaligen kan het verlies van de eentalig Nederlandstali-
gen niet compenseren. Voor de andere randgemeenten zijn de verschillen
niet significant en blijft de situatie onveranderd.

Tabel 27 – Taalgroepen per gemeente op basis van huidige gezinssituatie

6.2. Keuze van de onderwijstaal

Tot hiertoe concentreerden we ons uitsluitend op het taalgebruik binnen
het gezin. Een andere keuze die dient gemaakt te worden is de keuze van
de onderwijstaal van de kinderen. In eerste instantie gaan we daarvoor
terug naar de onderwijstaal van de ondervraagde. Uit de vorige hoofd-
stukken van dit deel werd reeds duidelijk dat de bevolking van beide types
gemeenten die in dit onderzoek werden betrokken, verschillen. Op basis
van concreet taalgedrag is het echter moeilijk te achterhalen of personen
die dit gedrag prefereren zich al dan niet bewust tot de faciliteitengemeen-
ten voelen aangetrokken of net vanwege die specifieke omgevingsfactoren
tot een dergelijk gedrag overgaan. Gegeven de hoge migratiecijfers zouden
eventuele verschillen in de taal van het onderwijscurriculum een moge-
lijke indicatie kunnen zijn van het attractieve van het uitzonderingssta-
tuut van de gemeente, althans voor de inwoners met Nederlandstalige

Gemeente Nederlands Frans Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Andere

Drogenbos 17,8% 58,4% 16,8% 5,9% 1,0%

Kraainem 10,2% 65,3% 7,1% 7,1% 10,2%

Linkebeek 8,6% 69,5% 15,2% 4,8% 1,9%

St-Gen-Rode 23,9% 52,2% 14,2% 5,3% 4,4%

Wemmel 23,3% 61,1% 7,8% 7,8% -

Wezembeek 6,9% 63,4% 17,8% 4,0% 7,9%

Fac. gem. 15,1% 61,5% 13,3% 5,8% 4,3%

Grimbergen 40,2% 35,6% 16,1% 3,4% 4,6%

St-P-Leeuw 55,8% 22,7% 14,7% 6,1% 0,6%

Tervuren 42,6% 26,1% 8,7% 7,8% 14,8%

Contr. gem. 47,9% 26,8% 13,2% 6,0% 6,0%
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roots. In dat geval zou de keuze van de onderwijstaal voor de kinderen op
lange termijn een (onrechtstreeks) effect kunnen uitoefenen op eventuele
keuzes die naar aanleiding van latere transitiemomenten zoals partner-
keuze of migratie/verhuizing worden gemaakt.

Tabel 28 – Taal onderwijscurriculum respondenten

In tabel 28 wordt de onderwijsachtergrond van de drie belangrijkste taal-
groepen weergegeven op basis van de taal of talen van het genoten onder-
wijs. We beperken ons hier gemakshalve tot een volledig Nederlandstalig,
volledig Franstalig of een gemengd Nederlands/Frans curriculum. Deze
laatste categorie bevat alle mogelijkheden van één jaar Nederlandstalig
onderwijs en de rest in het Frans tot en met het andere uiterste met één
jaar Franstalig onderwijs in een voor de rest Nederlandstalig curriculum.
De enige taalgroep waar significante verschillen te noteren vallen is bij de
Nederlandstaligen. De Nederlandstaligen in de faciliteitengemeenten
hebben significant meer in het Frans of in beide officiële talen onderwijs
gelopen. Een verdere analyse leert ons dat deze verschillen niet te danken
zijn aan de autochtone Nederlandstalige inwoners, maar dat Nederlands-
taligen met een volledig of gedeeltelijk Franstalig curriculum zich signifi-
cant meer in de faciliteitengemeenten vestigen dan in de andere gemeen-
ten in de Vlaamse Rand. De onderwijstaal is dan ook een belangrijk
element dat het taalgedrag van het individu stuurt en het is niet alleen de
taal van het gezin waarin men opgroeide op zich die determinerend is voor
het latere taalgebruik. Tabel 29 geeft de verdeling aan van de curricula
van de kinderen over de onderscheiden taalgroepen. Hierna gaan we voor
de twee grootste taalgroepen wat dieper in op de combinatie van de keuze
van de onderwijslocatie en de taal.

Taal onderwijs Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem.

Nederlands 70,1% 1,8% 19,2%

Frans 9,7% 90,2% 61,5%

Nederlands/Frans 18,1% 7,4% 15,4%

Contr. gem.

Nederlands 86,0% 1,1% 38,6%

Frans 1,0% 86,8% 47,7%

Nederlands/Frans 8,8% 9,9% 13,6%
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Tabel 29 – Taal onderwijscurriculum kinderen respondenten

Hoewel hiermee in de tabel geen rekening werd gehouden, begint de
keuze van de opvoedingstaal al in de kindercrèche of bij de onthaalmoe-
der. Van de Nederlandstaligen uit de faciliteitengemeenten die hun kin-
deren niet zelf opvangen of bij familie terechtkunnen heeft 46,7% in de
faciliteitengemeente zelf opvang gevonden. Voor twee derde van hen
gebeurt dit in een Nederlandstalige omgeving, 20% opteert voor een
Franstalige. Bijna 40% kiest voor een Brusselse crèche, waarbij de kinde-
ren in gelijke mate in Franstalige of Nederlandstalige crèches terechtko-
men. Van de Nederlandstalige kinderen uit de controlegemeenten komt
de helft in Vlaanderen in Nederlandstalige crèches terecht, en 40% in
Brusselse. Bij deze laatste kiezen twee derde van de ouders voor een
Nederlandstalige en een derde voor een Franstalige crèche. Tweetalige
Brusselse crèches blijken een uitzondering, althans als we ons op de pre-
ferenties van de ouders uit de Rand baseren. Van de Franstaligen uit de
faciliteitengemeente opteert 15% van de gezinnen voor een Nederlandsta-
lige crèche, waarvan de helft de kinderen in de gemeente zelf laat en ruim
een derde voor Brussel kiest. De overgrote meerderheid (78%) brengt zijn
kinderen naar een Franstalige instelling van wie zo’n 10% in de facilitei-
tengemeente zelf. Voor de andere randgemeenten liggen de cijfers voor
een Nederlandstalige opvang iets hoger (27% evenwichtig over Brussel en
Vlaanderen verdeeld) en gaat ruim twee derde naar een Franstalige Brus-
selse crèche.

Vanaf de kleuterschool wordt de taalkeuze wel in het onderwijscurricu-
lum in tabel 29 opgenomen. Van de kleuters uit Nederlandstalige gezin-
nen uit de faciliteitengemeente gaat een kwart naar een Franstalige
school, omgekeerd bezoekt slechts 10% van de Franstaligen een Neder-
landstalige kleuterschool. Deze laatsten kiezen dan wel meer voor de
gemeente zelf, waar Nederlandstaligen die voor een Franstalige school

Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem

Nederlands 72,1% 6,4% 16,9% 5,3% 2,6%

Frans 22,5% 80,0% 72,3% 78,9% 56,4%

Neder/Frans 3,6% 10,4% 9,2% 10,5% 7,7%

Andere - - 5,3% 23,1%

Contr. gem.

Nederlands 88,5% 16,2% 43,8% - 17,2%

Frans 7,7% 73,5% 34,4% - 41,4%

Neder/Frans 2,3% 29,4% 35,3% - 6,9%

Andere 0,8% - - - 31,0%
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opteren eerder voor Brussel kiezen. De keuze van Nederlandstaligen voor
een Franstalige school blijft rond het kwart schommelen, ook voor het
lager, middelbaar en hoger onderwijs. Uiteraard richten ze zich na de
lagere school vooral op Brussel. Bij de Franstaligen is er een duidelijke
afname naargelang de schoolloopbaan vordert. De kinderen van Fransta-
lige ouders gaan in 11,4% van de gezinnen naar een Nederlandstalige
kleuterschool, 8,1% kiest voor Nederlandstalig lager onderwijs, 5,3% voor
middelbaar en ten slotte 4,8% voor hoger onderwijs in de andere lands-
taal.

De Nederlandstalige ouders uit de controlegemeenten sturen hun kin-
deren veel minder naar het Franstalig onderwijs, maar indien ze hiervoor
opteren moeten ze wel naar Brussel en kunnen ze niet in de eigen
gemeente terecht. Ook hier blijven de cijfers van Nederlandstaligen die
naar Franstalige scholen gaan vrij constant. Zo’n 7% kiest voor deze oplos-
sing. De Franstaligen uit deze gemeenten zijn dan weer meer te vinden
voor het Nederlandstalig onderwijs, al zien we ook hier een daling naar-
gelang het onderwijsniveau toeneemt: van 27,0% in het kleuteronderwijs,
naar 13,3% in het lager en 10,2% in het middelbaar onderwijs.

Hoe zit het ten slotte met de participatie in de onderwijsstructuur in de
faciliteitengemeenten zelf? Twee onderwijsniveaus zijn hier van belang,
met name de kleuterschool en de lagere school. Van de kleuters uit Neder-
landstalige gezinnen blijft 63,1% in de gemeente zelf, 87,1% van hen gaat
naar een Nederlandstalige, 12,9% naar een Franstalige kleuterschool.
Van de Franstalige gezinnen gaat slechts 39,2% naar de kleuterschool in
de faciliteitengemeente zelf. Hier gaat zo’n 10,4% naar een Nederlandsta-
lige en 87,5% naar een Franstalige school. Op het niveau van het kleuter-
onderwijs zijn er dus geen verschillen inzake het volgen van onderwijs in
een school van de andere gemeenschap, ongeveer 10% kiest voor een
andere schooltaal dan diegene die in het gezin wordt gebruikt. Ook voor
de lagere school blijven verhoudingsgewijze meer leerlingen uit Neder-
landstalige gezinnen in de gemeente zelf (56,7% tegenover 38,0%). De
attractiviteit van de school uit de andere gemeenschap ligt nu wel hoger
bij de Nederlandstaligen, 15,3% gaat naar een Franstalige school, 9,0%
van de Franstaligen gezinnen stuurt hun kind naar een Nederlandstalige
school. Hoewel het Nederlandstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten
dus minder Franstaligen weet te bekoren dan omgekeerd, bereiken ze ver-
houdingsgewijze toch een groter deel van hun potentieel publiek dan de
Franstaligen die een meerderheid van de leerlingen naar Brussel ziet ver-
trekken. Het grote verschil met het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is
wel dat daar Nederlandstalige gezinnen hun kinderen massaal naar het
Nederlandstalig onderwijs sturen en dat dit onderwijs ook voor de Frans-
taligen steeds aantrekkelijker wordt. Nederlandstaligen in Franstalige
Brusselse scholen komen dus vooral van buiten Brussel zelf. Met andere
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woorden, de rol die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel speelt ver-
schilt van die in de Vlaamse Rand. In die Rand is het Nederlandstalig
onderwijs nog veel meer het onderwijs voor de Nederlandstalige gemeen-
schap en niet het onderwijs dat in een meertalige omgeving in het Neder-
lands wordt aangeboden. De diversiteit van de bevolking in de gemeenten
rondom Brussel weerspiegelt zich veel minder in de schoolpopulatie dan
in Brussel zelf het geval is. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien de niet-
Belgen in deze gemeenten hun kinderen naar anderstalige scholen sturen,
net zoals hun Brusselse landgenoten doen. De meertalige populatie van de
Brusselse scholen wordt vooral bepaald door allochtone kinderen van een
bevolkingscategorie die in de onderzochte gemeenten amper aanwezig is.

7. De Randbewoners en de taalpolitiek

Door hun taalpolitiek statuut vormen de faciliteitengemeenten een uit-
zondering in het Belgische landschap. Het suburbanisatie-effect in de
Brusselse rand wordt door deze taalproblematiek nog extra gekleurd.
Hoewel het Vlaamse gemeenten zijn is de voertaal in belangrijke mate het
Frans, en niettegenstaande hun groene ligging kunnen zij evenmin aan de
invloed van het nabije Brussel ontsnappen. Deze complexe realiteit weer-
spiegelt zich ook in de manier waarop de inwoners zichzelf zien. Hiernaar
gevraagd identificeren de Nederlandstalige inwoners van de faciliteiten-
gemeenten zich in de eerste plaats als Belg, en pas in de tweede plaats als
Vlaming. In de andere randgemeenten scoren beide identificatieniveaus
even hoog. In ieder geval identificeren deze Nederlandstaligen zich niet
met Brussel, wat in de faciliteitengemeenten 15% van de Franstaligen wel
doet, een cijfer dat daarbuiten nog oploopt tot 20%. De traditionele twee-
talige inwoners van de Rand, ongeacht hun woonplaats, beschouwen zich-
zelf in twee derde van de gevallen als Belg en veel minder als Brusselaar.
In de faciliteitengemeenten zijn het de Nederlandstalige inwoners die
zich, ondanks hun numerieke minderheid, nog het meest met het gemeen-
telijke niveau gaan identificeren (15% tegenover 10% bij de Franstaligen
en de traditioneel tweetalige inwoners). Het feit dat deze gemeenten in
Vlaanderen liggen lijkt sterker door te wegen dan de lingua franca die
men er hanteert.

7.1. Visie op de faciliteiten als specifiek statuut

Bijna alle ondervraagde inwoners zijn op de hoogte van het speciale sta-
tuut van hun gemeente, ook de niet-Belgen, maar toelichten wat een faci-
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liteitengemeente is, is slechts iets meer dan de helft van hen gegeven. Een
voorbeeld van wat faciliteiten zijn en wie er gebruik kan van maken is
voor de meesten al makkelijker toe te lichten. Zowel in als buiten de faci-
liteitengemeenten zijn het echter de Nederlandstaligen die het slechtst
geïnformeerd blijken over de consequenties van de uitzonderingssituatie
van een dergelijk statuut (zie tabel 30).

Tabel 30 – Kennis faciliteiten

Gevraagd naar de bedoeling van de faciliteiten zijn de meningen verdeeld.
Dit is niet verwonderlijk, aangezien ook uit de vorige delen van deze stu-
die duidelijk blijkt dat zelfs de politici die het statuut onderhandelden
geen eenduidige visie op de finaliteit ervan hebben. In de verschillende
antwoorden komen 5 grote tendensen terug: faciliteiten om de integratie
van niet-Nederlandstaligen te vergemakkelijken, faciliteiten als een ser-
vice of erkenning van de Franstalige aanwezigheid, faciliteiten als een
systeem waarbij iedereen het democratische recht krijgt op vrijheid van
taalgebruik, faciliteiten als een politieke deal (meestal met negatieve
ondertoon geformuleerd) en faciliteiten gelinkt aan de Brusselse sub-
urbanisatie waardoor in de Vlaamse Rand een verfransingsproces op gang
kwam. Tabel 31 geeft aan wat de grootste bevolkingsgroepen hierover
denken.8

% correct Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig Nieuw 2-talig Anderstalig

Fac. gem.

Wat fac.? 51,7% 58,5% 52,6% 57,9% 36,0%

Vb. fac.? 68,3% 79,1% 74,4% 68,4% 60,0%

Publiek fac.? 60,0% 70,0% 70,5% 63,2% 60,0%

Contr. gem.

Wat fac.? 47,2% 50,5% 54,5% 60,0% 26,3%

Vb. fac.? 53,6% 71,4% 77,3% 60,0% 50,0%

Publiek fac.? 49,5% 67,0% 70,5% 70,0% 39,5%

8. Gegeven de beperktere aanwezigheid en de grotere non-response of ‘weet niet’ van deze
groep, zijn hun cijfers niet langer statistisch relevant.
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Tabel 31 – Bedoeling faciliteiten

Voor de Nederlandstaligen is het faciliteitenstatuut in de eerste plaats
bedoeld om Franstaligen toe te laten in een Nederlandstalige omgeving te
integreren. Deze verklaring wordt zowel door de Nederlandstaligen in die
gemeenten zelf als daarbuiten als belangrijkste doel naar voren gescho-
ven. Op de tweede plaats komt de overtuiging dat het hier om een poli-
tieke deal gaat die werd doorgevoerd om de communautaire vrede te
bewerkstelligen. De Franstaligen zijn deze verklaring het meest genegen,
ongeacht hun woonplaats. De traditioneel tweetaligen uit de faciliteiten-
gemeenten ten slotte benadrukken het belang van beide, doch de twee-
talige inwoners uit de controlegemeenten zien het in de eerste plaats als
een deal, maar een belangrijke groep onderstreept eveneens het recht op
het democratische karakter van de wetgeving die op die manier een vrije
taalkeuze realiseert.

Dat vanuit Vlaanderen vooral het integratieaspect naar voren wordt
geschoven weerklinkt nadrukkelijk in de antwoorden van de Nederlands-
taligen op vorige vraag. Wanneer concreet wordt gevraagd of een dergelijk
statuut ook aanzet tot een veelvuldiger gebruik van het Nederlands,
klinkt een vrij unaniem ‘neen’, en die van buiten de faciliteitengemeenten
geloven er nog het minst in. Van de Nederlandstaligen gelooft 15% dat
deze wetgeving aanzet tot het gebruik van meer Nederlands, van de
Franstaligen gelooft 17% het en van de traditioneel tweetaligen is zelfs
25% ervan overtuigd. De Nederlandstaligen die in het effect van de facili-
teiten geloven halen vooral het feit aan dat er op die manier een Neder-

Bedoeling faciliteiten Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem.

Integratie 23,8% 9,8% 13,0%

Service / gunst 14,0% 11,3% 11,7%

Vrijheid taalgebruik 3,5% 6,1% 3,9%

Politieke deal 17,5% 19,0% 14,3%

Suburbanisatie-effect 7,0% 12,8% 11,7%

Weet niet 34,3% 41,0% 45,5%

Contr. gem.

Integratie 16,8% 9,0% 2,3%

Service / gunst 8,9% 11,2% 4,7%

Vrijheid taalgebruik 3,7% 7,9% 14,0%

Politieke deal 11,1% 21,3% 25,6%

Suburbanisatie-effect 5,3% 3,4% 7,0%

Weet niet 54,2% 47,2% 46,5%
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landstalige omgeving wordt gecreëerd, dat men mogelijkheden tot com-
municatie schept, en dat men niemand kan verplichten, maar dat de sfeer
tussen de bewoners onderling goed is en Franstaligen nu meer dan vroe-
ger geneigd zijn Nederlands te leren en te spreken. De tweetaligen pone-
ren, conform hun eigen realiteit, dat meertaligheid tot een verdraagza-
mere houding leidt en dat nu via het onderwijs de mensen in contact
kunnen komen met beide gemeenschappen. De Franstaligen uit de facili-
teitengemeenten halen ongeveer dezelfde argumenten aan als de Neder-
landstaligen: men creëert een Nederlandstalige omgeving, mensen leggen
contacten als de sfeer goed is enzovoort. Een aspect dat bij deze groep wel
in het oog springt is de klemtoon die enkelen leggen op het feit dat door
deze wetgeving hun kinderen op school meer aandacht voor het Neder-
lands zullen krijgen, wat hun in hun later beroepsleven enkel ten goede
kan komen. Net als in Brussel krijgen we ook hier bij een aantal Fransta-
ligen de reflex om kinderen in het belang van hun latere professionele car-
rière reeds vroeg de Nederlandse taal aan te leren. Net zoals in Brussel
denken de Franstaligen en traditioneel tweetaligen dat in de toekomst
vooral het belang van het Nederlands in de faciliteitengemeenten zal toe-
nemen (14% van de Franstaligen en 12% van de traditioneel tweetaligen
zijn deze mening toegedaan), veel meer dan het Engels (dat 5% van de
Franstaligen en 1% van de traditioneel tweetaligen terrein ziet boeken) of
het Frans (waarvan 7% van de Franstaligen en 9% van de traditioneel
tweetaligen overtuigd zijn). Beide groepen staan evenwel weinig positief
tegenover deze evolutie, maar achten ze onvermijdelijk.9

Het merendeel van de inwoners is echter een andere mening toegedaan.
Bij de Nederlandstaligen zijn de meeste commentaren gelijklopend: Frans-
taligen doen geen inspanning om Nederlands te spreken omdat ze liever
hun eigen taal gebruiken en ze dus gewoon de faciliteiten gaan gebruiken
waardoor ze geen Nederlands hoeven te kennen. De meest gehoorde ver-
klaring bij de Franstaligen uit de faciliteitengemeenten is dat ze gewoon
de hen door de wetgeving verleende faciliteiten gebruiken, ze sowieso lie-
ver Frans spreken, geen inspanning hoeven te doen en door niemand
gedwongen kunnen worden Nederlands te spreken en bijgevolg weinig
redenen zien om deze taal te leren. Enkelen beweren het nut van het
Nederlands als inferieure taal waar men toch niks mee kan aanvangen
niet in te zien. Ten slotte halen sommigen het argument aan dat de meer-

9. Nederlandstaligen denken op hun beurt dat het Frans belangrijker zal worden (15%) te-
genover 7% die het Nederlands in belang ziet toenemen, maar tegelijk hoopt toch een
vijfde van de Nederlandstaligen dat het Nederlands er in de faciliteitengemeenten zal
op vooruitgaan. Wel blijft het zo dat de meerderheid van alle ondervraagden denkt dat
er in de huidige situatie weinig verandering zal komen, en vindt dat op zich ook niet
slecht.
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derheid toch Frans spreekt en ook de Nederlandstaligen Frans kennen,
zodat ze niet inzien wat het probleem zou kunnen zijn. De traditioneel
tweetaligen halen eveneens veelvuldig het argument aan dat men gewoon
zijn recht gebruikt om Frans te kunnen spreken, dat iedereen liever zijn
eigen taal spreekt en dat Franstaligen niet geneigd zijn veel inspanningen
te doen om een andere taal te leren. Een teneur die bij de verschillende
groepen overheerst is dat de faciliteiten het juist mogelijk maken dat beide
taalgemeenschappen de andere taal niet hoeven te kennen, en de wetge-
ving op zich niet anders kan dan contraproductief werken, althans als het
de bedoeling was de Franstaligen op termijn Nederlands te laten praten.

Deze studie toonde eens te meer aan dat de faciliteitengemeenten en
hun specifiek statuut geregeld in de communautaire vuurlijn liggen. Aan
de ondervraagden werd dan ook gevraagd hoe ze, gegeven de huidige poli-
tieke situatie, denken dat het statuut van hun gemeente zal evolueren. In
tabel 32 vinden we de resultaten. De inwoners uit de faciliteitengemeen-
ten verwachten duidelijk geen verandering en ze vertonen, ongeacht hun
linguïstische achtergrond, hierover een vrij grote mate van overeenstem-
ming. Gevraagd naar de redenen die aan de basis van hun toekomstvisie
liggen zeggen de Nederlandstaligen uit de faciliteitengemeenten dat nu
alles goed verloopt, dat de bepalingen vastliggen in de wet en er nu een
vorm van evenwicht bereikt is: enerzijds zijn de Franstaligen in de meer-
derheid en kunnen ze hun taal gebruiken en anderzijds zijn het van oor-
sprong Vlaamse gemeenten die Vlaanderen ook Vlaams willen houden. De
Franstaligen in de faciliteitengemeenten houden er net dezelfde redene-
ring op na. Ook zij benadrukken het bestaande evenwicht (Franstalige
meerderheid en sterke politieke wil van Vlaanderen om het grondgebied
Vlaams te houden) en de verankering van het statuut in de grondwet. De
traditioneel tweetaligen sluiten zich eveneens bij deze redenering aan.
Eenzelfde eensgezindheid over alle taalgroepen vinden we eveneens wan-
neer we aan de inwoners van de andere gemeenten naar hun toekomst
vragen, een mogelijke wijziging van het statuut van deze Vlaamse
gemeenten achten ze onmogelijk.

Tabel 32 – Verwachte toekomst faciliteitengemeenten

Toekomstig statuut Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem.

Blijft 69,4% 64,8% 70,7%

Vlaams zonder faciliteiten 9,7% 18,5% 18,7%

Tweetalig 9,0% 11,2% 4,0%

Franstalig met faciliteiten 6,9% 3,9% 4,0%

Franstalig 4,2% 0,6% 1,3%
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Er werd hun niet alleen naar de verwachte evolutie gevraagd, maar even-
eens naar de meest wenselijke. De resultaten van deze vraag kunnen in
tabel 33 afgelezen worden.

Tabel 33 – Geprefereerde toekomst faciliteiten

Net zoals de Brusselaars verdelen de inwoners van de faciliteitengemeen-
ten zich over het huidige en een ‘speciaal’ statuut, in casu een tweetalige
gemeente. Een uitzondering wordt gevormd door een deel van de Neder-
landstaligen die de faciliteiten afgeschaft wensen te zien. Ook hier gaan
we even dieper in op de motivatie van de verschillende groepen. Voor het
behoud van de huidige situatie worden door alle taalgroepen dezelfde
redenen aangehaald als die waarmee men de verwachte toekomst beargu-
menteerde: er is een zeker evenwicht en er zijn nu geen problemen. De
Franstaligen benadrukken nog eens extra dat men op deze manier respect
betoont aan beide taalgroepen zonder het Vlaamse karakter van de
gemeente ter discussie te stellen. De tweede groep, ook de tweede grootste
bij de Nederlandstaligen, zijn de pleitbezorgers van een tweetalig statuut.
Hier lopen de motivaties veel minder gelijk. De traditioneel tweetaligen
pleiten voor de eenvoud van een tweetalige oplossing en stellen dat België
toch een tweetalig land is en dit dus geen onoverkomelijk probleem kan
zijn. De Nederlandstaligen beamen dit, maar motiveren hun overtuiging
eveneens door het feit dat die tweetaligheid het best aansluit bij de reële
situatie. Ook voor de Franstaligen staat de eenvoud van de oplossing voor-
aan, maar een belangrijk deel van de voorstanders ziet de tweetaligheid
eveneens als een eerste stap in de aansluiting van de faciliteitengemeen-
ten bij Brussel. Ze vinden deze oplossing ook veel democratischer, recht-
vaardiger en getuigen van meer respect van de gemeenschappen voor
elkaar. Hun Vlaamsgezindheid en het feit dat de faciliteitengemeenten nu
eenmaal Vlaamse grond zijn vormt de reden waarom 20% van de Neder-
landstaligen de faciliteiten afgeschaft zou willen zien.

Gewenst statuut Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. Gem. 

Blijft 47,2% 46,9% 51,3%

Vlaams zonder faciliteiten 22,2% 0,3% 2,6%

Tweetalig 30,6% 47,2% 42,1%

Franstalig met faciliteiten - 4,5% 2,6%

Franstalig - 0,9% 1,3%
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7.2. Evaluatie van enkele taalpolitieke instrumenten

Over de te voeren politiek is er veel minder eensgezindheid onder de bewo-
ners van de faciliteitengemeenten. Omdat we hierover gewoonlijk enkel
de politici aan het woord horen werd eveneens gepeild naar de mening van
de bewoners over een aantal maatregelen die in het niet zo verre verleden
vanuit Vlaamse hoek werden genomen. Achtereenvolgens werd gevraagd
naar hun mening over de politiek van Vlaams-Brabant, over de omzend-
brief-Peeters en over de Randkrant. Om verwarring te vermijden laten we
hier enkel de betrokken inwoners van de faciliteitengemeenten zelf aan
het woord.

Gevraagd naar het nieuwe beleid van de provincie Vlaams-Brabant
beweert driekwart van de Nederlandstaligen hiervan nog niets gemerkt
te hebben. Van diegenen die wel verandering hebben gezien beweert 7,6%
dat vooral de agressievere toon van de politici opvalt, 5,5% ziet in de eerste
plaats een vernederlandsing van de administratie en de dienstverlening
en 3,4% klaagt van een veel lakser beleid tegenover de Franstaligen. Van
de traditioneel tweetaligen heeft twee derde nog maar weinig verandering
ervaren. Van diegenen die verandering zien wijst 11,5% op het toene-
mende of zelfs exclusieve gebruik van het Nederlands bij verschillende
vormen van dienstverlening, 9% valt een agressievere toon van de politici
op en 6,4% duidt op specifieke maatregelen (tv-zenders die men wel of niet
kan bekijken, afschaffen taalpremie ambtenaren, subsidiepolitiek gericht
op de Nederlandstaligen, toezicht op scholen enzovoort). Van de Fransta-
ligen heeft meer dan de helft wel degelijk een verandering gemerkt: 22%
klaagt de groeiende invloed van het Nederlands bij administratie en
dienstverlening aan, 10,6% vindt dat de Vlaamse politici een veel agres-
sievere toon aanslaan en 6,2% ziet een toenemend extremisme en anti-
Franstalige acties (vooral de groei en de onverdraagzame houding van het
Vlaams Blok wordt hierbij aangehaald). Wat bij het beantwoorden van
deze vraag vooral opvalt is dat alle beleidsmaatregelen makkelijk op een
hoopje worden gegooid en, in dit geval, in de schoenen van de provincie
worden geschoven. Als men de mening van de betrokkene vraagt zal hij of
zij wel de veranderingen schetsen, maar wie hiervoor verantwoordelijk-
heid draagt is hem of haar verre van duidelijk. Simplistisch uitgedrukt
zou men kunnen zeggen: de man in de straat maakt weinig onderscheid
van wie een bepaalde actie komt; hij ziet bepaalde dingen; ergert er zich
aan en stelt de politici er verantwoordelijk voor. Zo worden propaganda
van het Vlaams Blok, het doorhalen van teksten op affiches, de rondzend-
brief van Peeters, de toon in de media… allemaal aan de provincie toege-
schreven. De complexiteit van de staatsstructuur en de uitzonderingssitu-
atie van de gemeenten maakt het evenmin gemakkelijk een genuanceerde
kijk op de politieke situatie te ontwikkelen. De vraag is dan ook of de ant-
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woorden op deze vraag zouden verschillen als we niet het beleid van de
provincie maar een ander beleidsniveau hadden geëvalueerd.

Vervolgens komen we bij de visie van de ondervraagden op een tweede
beleidsmaatregel, met name de omzendbrief-Peeters. Wat de omzendbrief
concreet inhoudt was eerder in dit onderzoek reeds te lezen. Hier melden
we wat de ondervraagden uit de faciliteitengemeenten er zelf over denken.
Bij de Nederlandstaligen zijn de meningen over de rondzendbrief erg ver-
deeld: 20% heeft er geen mening over, 35% vindt het een goed initiatief en
45% ziet de omzendbrief niet echt zitten. Van diegenen die er positief
tegenover staan, ziet de meerderheid het als een vorm van bewustwording
voor Franstaligen die het door gebrek aan respect zelf uitlokken, een
tweede groep vindt dat men in Vlaanderen maar Nederlands moet leren
en een derde belangrijke reden is het onderstrepen van het tijdelijke
karakter van de faciliteiten. Zij die negatief staan tegenover de maatregel
kunnen opgedeeld worden in drie groepen: een eerste groep waarschuwt
voor het evenwicht dat in gevaar komt en kan leiden tot scherpere tegen-
stellingen, een tweede groep van mistevredenen beweert dat het een bela-
chelijke maatregel is die weinig uithaalt en alleen Franstaligen wat pest,
en een laatste groep meent dat men maar de wet moet toepassen en dat in
dat geval eenmaal aanvragen maar moet volstaan. Ten slotte is er nog een
kleine groep die we zowel bij de positieve als negatieve commentaren
terugvinden en van wie sommigen positief staan maar beweren dat het
niet ver genoeg gaat, terwijl anderen dan weer negatief tegenover de
maatregel staan vanwege dezelfde reden. Uiteraard staan de Franstali-
gen veel negatiever tegenover deze beleidsdaad. Zo’n 10% heeft geen
mening over de omzendbrief. Slechts 5% staat er positief tegenover, waar-
bij de meesten zeggen dat men Nederlands moet leren als men in Vlaan-
deren woont en dat men eigenlijk veel meer tumult rond de maatregel
maakt dan die in feite waard is. Van de 75% negatieve commentaren ligt
50% in de sfeer van pesterijen, waarbij de brief als een belachelijk politiek
spelletje wordt gezien dat enkel tijd en geld kost, spanningen opwerpt en
uiteindelijk niets aan de zaak verandert. Daarnaast trekt zo’n 15% de
wettelijkheid van de maatregel in twijfel en vindt 10% dat men maar
tweetalige formulieren moet verspreiden als de Vlaamse politici vinden
dat eenmaal aanvragen niet kan. De traditioneel tweetaligen formuleren
hun afkeuring iets minder scherp: zo’n 11% heeft geen mening over de
brief, en een even groot aantal tweetaligen vindt dat men zich in Vlaande-
ren maar moet aanpassen en Nederlands leren. Van de bijna 80% die de
omzendbrief afkeurt, vindt de helft dat het om een belachelijk politiek
spelletje pesten gaat, 15% ziet niet in waarom men maatregelen moet tref-
fen als alles onder de mensen goed verloopt, 15% vindt dat het maar twee-
talig moet als eenmaal aanvragen niet volstaat en zo’n 10% stelt het
wettelijke karakter van de brief ter discussie. Over de verschillende taal-
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groepen heen kan de maatregel nergens op veel steun rekenen, zelfs de
Nederlandstaligen zijn er niet enthousiast over.

Een laatste maatregel die in de enquête ter sprake kwam was de met
Vlaamse centen gesubsidieerde uitgave De Randkrant. Van de Neder-
landstalige inwoners uit de faciliteitengemeenten leest 20% de publicatie
niet en staat 3% er vrij neutraal tegenover en ziet het als een Vlaamse
politieke tribune. Een meerderheid van 60% staat positief tegenover dit
initiatief: 40% vindt er goede informatie in terug, 10% looft de poging ook
in andere talen te informeren, 6% ziet er welkome Vlaamse steun aan de
Rand in en 3% vindt het wel positief, maar waarschuwt tegelijk voor een-
zijdigheid. Dit is dan ook de reden waarom 16% de publicatie niet gene-
gen is: 13% vindt ze te eenzijdig tegen Franstaligen gericht als een poging
een eigen Carrefour te maken en de andere vinden dat het niet over de
echte problemen handelt maar een kunstmatig Rand-gevoel probeert te
creëren.

7.3. Uitgeleide

Aan het einde van de enquête werd de ondervraagden gevraagd of ze weet
hebben van taalproblemen in hun faciliteitengemeente. Van de Neder-
landstaligen beweert 78% dat er in hun gemeente eigenlijk niet echt pro-
blemen zijn. De problemen die wel worden aangehaald zijn ten eerste poli-
tiek van aard: de gebrekkige taalkennis van lokale politici, het feit dat ze
Frans spreken op de gemeenteraad, de feitelijke politieke tweetaligheid,
de problemen die Franstaligen hebben met de lokale administratie en de
overdreven subsidiëring van de Vlaamse school. Een tweede belangrijk
probleem is de arrogante houding van de Franstaligen en het feit dat ze
geen Nederlands willen spreken. Een derde groep problemen zijn de con-
frontaties en acties van kleine groepen extremisten die meestal van bui-
ten de gemeente komen om hier amok te maken en elkaars manifestaties
en feesten te verstoren. Een laatste probleem dat Nederlandstaligen aan-
halen is de gettovorming in bepaalde buurten waar anderstaligen zich
niet goed thuis voelen.

Van de Franstaligen beweert 11% met problemen geconfronteerd te
worden in de gemeente. De twee grootste problemen zijn de agressieve
manifestaties van het TAK en het Vlaams Blok, meestal door mensen van
buiten de gemeente, en de graffiti en het overschilderen van Franse adver-
tenties. Anderen storen zich aan de jaarlijkse Gordel, aan pesterijen van
de administratie, aan de sociale-woningpolitiek, aan het politieke gestook
en aan het feit dat sommige huisartsen Nederlandstalig zijn. Ten slotte
heerst bij sommigen een algemeen gevoel van bedreiging door de soms
confronterende Vlaamse aanwezigheid.
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De traditioneel tweetaligen zien weinig problemen (ongeveer 10% maakt
er melding van), en als ze er al zijn komen ze van beide gemeenschappen.
Vanuit Franstalige hoek klagen ze over de arrogante houding van de
Franstaligen, over hun gebrek aan inspanningen om Nederlands te leren
en over de lokale Franstalige politici die Nederlandstaligen benadelen. De
klachten over de Nederlandstaligen gaan in de eerste plaats over het
extremisme van het Vlaams Blok en het TAK, over de administratieve
pesterijen, over het sociale huisvestingsbeleid en over de houding van
nationale politici die willen scoren op de rug van de inwoners van de faci-
liteitengemeenten.

Ten slotte nog dit. De enquête ging quasi uitsluitend over de taalpoli-
tiek, maar de lage cijfers van taalproblemen die net werden aangegeven
doen vermoeden dat de mensen niet echt wakker liggen van deze proble-
matiek en dat ze vooral de ‘nationale’ gemoederen beroeren waarbij de
faciliteitengemeenten veeleer het slachtveld zijn waar die nationale pres-
tigestrijd wordt uitgevochten. Om een idee te krijgen over hoe belangrijk
mensen de taalproblematiek ervaren werd hun gevraagd uit een rij pro-
blemen het belangrijkste uit te pikken: de verkeersdrukte, de onveiligheid
op straat, de taalconflicten tussen beide gemeenschappen, de werkloos-
heid en de samenlevingsproblemen tussen Belgen en migranten. De prio-
riteitenlijst van de ondervraagden staat in tabel 34 opgesomd. Hieruit
blijkt dat het onveiligheids- en werkloosheidsprobleem belangrijker wor-
den geacht dan de hier besproken taalproblematiek, en dat algemeen ook
verkeer een hogere prioriteit krijgt.

Tabel 34 – Rangorde belangrijkste problemen

Uit de commentaren van de ondervraagden blijken milieu, onderwijs, jus-
titie en sociale ongelijkheid de echte problemen te zijn die hen bezighou-
den. Als er in verband met de communautaire problematiek één zaak over-
heerst is het wel het feit dat de bevolking van de faciliteitengemeenten het
wel goed met elkaar kan vinden, maar dat het juist diegenen van buiten de
gemeente zijn die de taaltegenstellingen komen aanwakkeren. Als men al

Problemen Nederlandstalig Franstalig Trad. 2-talig

Fac. gem.

Verkeer 17.4% 9.6% 10.4%

Onveiligheid 42.0% 22.2% 42.9%

Taalproblemen 13.7% 12.9% 7.8%

Werkloosheid 16.7% 45.9% 30.8%

Migranten 11.6% 9.6% 9.0%
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een specifieke taalpolitiek moet voeren in deze gemeenten moet voor hen
de aandacht prioritair uitgaan naar de onderwijsproblematiek (op welke
manier de taalkennis bij beide gemeenschappen verhoogd kan worden) en
naar een verdraagzame samenleving.

8. Algemeen besluit deel III
Heeft het statuut van de faciliteitengemeente er nu voor gezorgd dat deze
gemeenten vanuit socio-linguïstisch oogpunt een andere bevolkingssamen-
stelling hebben? Als we naar de motivatie van de inwijkelingen vragen lijkt
het taalaspect er weinig toe te doen. Slecht sporadisch wordt het statuut
van de gemeente als mogelijke reden aangehaald. Toch zijn er een aantal
aanwijzingen die alle samen maken dat we op bovenstaande vraag niet
anders kunnen dan bevestigend antwoorden.

We zetten de aanwijzingen hier even op een rij. Vooreerst zijn er een
aantal uitgesproken verschillen als we naar de linguïstische achtergrond
van de inwijkelingen kijken. Zo blijken de faciliteitengemeenten populair-
der bij de inwijkelingen uit Brussel en zijn inwijkelingen uit Vlaanderen
eerder geneigd in de andere randgemeenten te gaan wonen; inwijkelingen
uit Wallonië opteren eveneens voor faciliteitengemeenten en niet voor de
andere gemeenten rond Brussel; migranten uit Frankrijk zijn de grootste
groep EU-ingezetenen in de faciliteitengemeenten maar qua aantal te ver-
waarlozen in de controlegemeenten; personen uit eentalig Franstalige
gezinnen gaan significant meer in faciliteitengemeenten wonen waar deze
uit eentalig Nederlandstalige gezinnen meer te vinden zijn in de andere
gemeenten; ook de inwijkelingen uit Vlaanderen die Franstalige roots
hebben of in het Frans opgroeiden prefereren de faciliteitengemeenten; en
ten slotte kiezen ook Nederlandstaligen uit Brussel eerder voor de andere
randgemeenten waar de Franstalige Brusselaars zich in de faciliteitenge-
meenten vestigen. Ook op het vlak van hun houding ten aanzien van de
taal stellen we een aantal verschillen vast. Zo zien we een duidelijk taal-
verlies van het Nederlands bij bewoners uit faciliteitengemeenten die in
een Nederlandstalig of traditioneel tweetalig gezin opgroeiden en hebben
Nederlandstaligen significant minder een Nederlandstalige vrienden-
kring als ze in de faciliteitengemeenten wonen, wat erop wijst dat ze veel
minder op een Nederlandstalige omgeving gericht zijn. Hun onderwijsver-
leden bevestigt deze verschillende houding: reeds voor ze zich in de facili-
teitengemeenten gingen vestigen waren deze Nederlandstaligen namelijk
al veel meer op een Franstalige omgeving gericht dan de anderen, wat
erop duidt dat de keuze voor deze gemeenten geen toevallige keuze is. Ook
qua taalgebruik duiken verschillen op. Nederlandstaligen gaan minder
Nederlands gebruiken bij het winkelen in faciliteitengemeenten en zij
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hebben ook significant vaker een Franstalige huisarts als ze in deze
gemeenten wonen. Ten slotte zijn er ook verschillen in de nieuw gevormde
gezinnen. Nederlandstaligen in faciliteitengemeenten kiezen meer voor
Franstalige partners, schakelen in gezinsverband meer naar het Frans
over en sturen hun kinderen ook meer naar Franstalige scholen, al dan
niet voor de rest van hun schoolcarrière.

Hoewel de faciliteitengemeenten ‘Franstaliger’ zijn dan de controlege-
meenten en ook de Nederlandstaligen er frequenter het Frans gaan
gebruiken, zijn ze zeker niet te vergelijken met Brussel. Het taalgedrag
van de Franstaligen is dan wel identiek aan dat van de Franstaligen in
Brussel, de Nederlandstaligen gaan in de faciliteitengemeenten meer
Nederlands gebruiken, en ook de linguïstische samenstelling van de
bevolking verschilt duidelijk van deze van Brussel. De Vlaamse aanwezig-
heid manifesteert zich in de faciliteitengemeenten veel duidelijker en ook
het aantal inwoners uit eentalig Nederlandstalige gezinnen ligt hoger dan
in Brussel. Tezelfdertijd verschillen ze van de andere Vlaamse randge-
meenten die duidelijk Vlaamse gemeenten zijn en waar het Frans eerder
uitzondering is, daar waar het in de faciliteitengemeenten vooral regel is.
Kortom, de faciliteitengemeenten ‘hangen’ tussen Vlaanderen en Brussel
in en dit wordt vooral duidelijk als we naar het gedrag van de Nederlands-
taligen en in mindere mate naar dat van de traditioneel tweetaligen kij-
ken. Deze verschillen uiten zich ook in de ‘taalidentiteit’ van de bewoners.
Zo identificeren de Franstaligen zich vooral met Brussel, traditioneel
tweetaligen voelen zich in de eerste plaats Belg en ook de Nederlandstali-
gen voelen zich veel meer Belg dan diegenen die in de andere randge-
meenten wonen en zich vlugger Vlaming zullen noemen. Ook de identifi-
catie met de gemeente zelf weegt zwaarder door bij de Nederlandstaligen,
ze participeren meer in het lokale verenigingsleven dan de Franstaligen
en lopen meer in de gemeente zelf school. Kortom, het is vooral de overtui-
ging van Franstaligen dat de faciliteitengemeenten als een deel van Brus-
sel beschouwd kunnen worden. De realiteit treedt hen daarin slechts in
beperkte mate bij, want het zijn net de Nederlandstaligen die zich het
meest met de lokale entiteit vereenzelvigen.

Ten slotte is ook van de politieke polemiek die het faciliteitenvraagstuk
kenmerkt op het terrein weinig te merken. Hoewel er uiteraard een aantal
wrijvingen zijn en de gevoeligheden wat anders liggen dan elders, vindt
de meerderheid het huidige samenlevingsklimaat prima en kunnen de
meeste politieke commotie best missen. De enige gemeente die wat uit de
band springt is Linkebeek (en in mindere mate Kraainem), waar ook op
gemeentelijk politiek vlak de scheiding tussen Nederlandstaligen en
Franstaligen het duidelijkst wordt getrokken en die de enige gemeente is
waar het aandeel van het Nederlands in de administratie kleiner is dan
het aantal Nederlandstaligen zelf.
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Les facilités linguistiques au sein de la 
Périphérie

Axes de développement, 
zones de conflit et pratique linguistique

Introduction
Il y a quelques années, la Province du Brabant flamand a pris l’initiative
de commander une étude sur les effets de plus de trente-cinq années de
facilités linguistiques dans les six communes de la Périphérie flamande de
Bruxelles: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wem-
mel et Wezembeek-Oppem. La mission était de taille. Il s’agissait d’étu-
dier en détail l’évolution contextualisée du processus décisionnel de 1963
à nos jours, l’évolution socio-démographique, linguistique et politique des
communes concernées en interaction avec le régime de facilités, l’applica-
tion concrète de la législation et les conflits y afférents, l’attitude des diri-
geants concernés et l’impact du régime sur les habitants eux-mêmes, en
prenant en compte leurs connaissances linguistiques réelles et leur
régime linguistique.

Le Centre d’Études Interdisciplinaires sur Bruxelles de la Vrije Uni-
versiteit Brussel (V.U.B.) estimait disposer d’une expertise suffisante
pour se porter candidate à la réalisation de ce projet de recherche. Depuis
sa création en 1977, le Centre s’est en effet concentré sur l’étude de la
situation linguistique à l’intérieur et aux alentours du territoire de la
capitale. Les nombreuses publications du Centre témoignent de l’appro-
che interdisciplinaire adoptée vis-à-vis de la situation linguistique et de
l’évolution des changements linguistiques, examinés sous l’angle de la
conjonction des facteurs sociaux, économiques, démographiques et politi-
ques. Plus spécifiquement, trois tomes sont parus en 1988, consacrés au
processus décisionnel à Val-Duchesse (1963) lors de la création du régime
des facilités et, en 1993, le Centre publia les Actes d’un colloque sur la
Périphérie. L’évolution de la législation linguistique, quant à elle, a fait
l’objet d’une étude détaillée dans différents ouvrages et contributions
séparés. En outre, au moment de la parution de cette demande de recher-
ches le Centre venait de lancer une enquête sociologique approfondie sur
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la pratique linguistique à Bruxelles. La Province du Brabant flamand a
donc décidé de confier cette mission au Centre. 

Les doctorants Bart Distelmans, licencié en Sciences Politiques et en
Sciences de la Communication, et Jimmy Koppen, licencié en histoire con-
temporaine – entre-temps tous deux aspirants du Fonds de la Recherche
Scientifique-Flandre – allaient mener la recherche relative aux aspects
politiques et administratifs. Il fut convenu que Rudi Janssens, docteur en
sociologie, mènerait la recherche sur la pratique linguistique dans les six
communes à facilités lorsque le projet de recherche sur la pratique linguis-
tique à Bruxelles serait clôturé, cette approche lui permettant de dresser
des comparaisons entre Bruxelles et les six communes à facilités. La Com-
munauté flamande, laquelle a cofinancé le projet de recherche sur Bruxel-
les, est également intervenue dans la prise en charge des coûts supplé-
mentaires occasionnés par les (très onéreuses) enquêtes.

En tant que responsable de ce projet, je suis heureuse que le Centre
puisse remettre aux initiateurs de ce projet un rapport de recherche fondé
scientifiquement, contenant énormément d’informations nouvelles. Le
rapport s’articule en trois parties. Le premier chapitre analyse les axes
complexes de développement. Le deuxième examine l’application de la loi,
et plus particulièrement les zones de conflit concernées. Le troisième pré-
sente les résultats des enquêtes, précédés de données à caractère socio-
démographique et socio-politique. 

Examinons à présent chacun des chapitres. Pour ce qui est de l’analyse
des processus décisionnels successifs, les chercheurs ont pu s’appuyer sur
une analyse du pacte de Val-Duchesse. Les étapes ultérieures – réforme
de l’État en 1970 et pacification manquée d’Egmont-Stuyvenberg – sont
ensuite analysées, mais il va de soi que la loi de 1988 sur les facilités
occupe une place centrale. Les auteurs ont également tenté d’intégrer les
grands axes des développements actuels, non seulement en ce qui con-
cerne l’accord de la Saint-Michel de 1992, mais aussi l’accord du Lamber-
mont de 2001, lequel est présenté en détail. Pour la reconstruction de ces
processus décisionnels, nous nous sommes bien évidemment basés sur les
nombreux documents officiels et sur la presse, mais également sur les
interviews qu’une série d’acteurs principaux (premiers ministres, minis-
tres et députés) ont bien voulu nous accorder.

Pour le deuxième chapitre, qui examine l’impact de la loi sur les facili-
tés de 1988, nous avons travaillé de manière similaire. En 1993, le Centre
avait publié, avant même la promulgation de cette loi, une analyse des
problèmes d’application qu’elle poserait. Cette analyse a constitué les fon-
dations sur lesquelles les chercheurs ont pu construire. De plus les sources
officielles ne manquaient pas. Les archives de la Province nous ont été
ouvertes, tout comme celles de l’Adjoint du Gouverneur. Quatre des six
bourgmestres ont également accordé des interviews et ont permis à un
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certain nombre de fonctionnaires d’apporter leur collaboration à ce projet
de recherche. Cette approche a conféré une multiplicité de vues pour l’
analyse des zones de conflit. Il en résulte une présentation détaillée des
discussions portant sur la langue des brochures provinciales et sur le
régime linguistique des collèges échevinaux et du conseil communal. Et
naturellement, la circulaire du ministre Peeters y est soigneusement ana-
lysée.

La section relative à la pratique linguistique a pris la forme d’une ana-
lyse particulièrement innovante. L’enquête approfondie – il s’agissait de
répondre à un long questionnaire – menée auprès de plus de 1000 person-
nes a permis à Rudi Janssens de formuler des résultats pertinents relatifs
aux groupes linguistiques, à leurs connaissances linguistiques, à leur pra-
tique linguistique dans leur environnement quotidien, y compris avec les
instances officielles, leur utilisation des médias et leur participation cul-
turelle. L’évolution des changements linguistiques y est analysée par le
biais des choix linguistiques au sein du couple et du choix de la langue
d’enseignement pour les enfants. Le point de vue des habitants à propos
de la loi sur les facilités et l’évaluation de la politique linguistique menée
récemment clôturent ce chapitre. Comme cela est mentionné plus haut,
l’auteur a été en mesure de comparer ces résultats avec la pratique lin-
guistique à Bruxelles. En associant trois communes limitrophes de la
Périphérie flamande à cette recherche (Grimbergen, Leeuw-Saint-Pierre
et Tervuren), il a pu révéler d’autres différences étonnantes. De plus, il est
intéressant pour le lecteur de confronter la pratique linguistique, la vision
et les évaluations des habitants aux résultats des deux premières parties,
qui présentent la pratique, la vision et les évaluations du monde politico-
journalistique. Les divergences ne sont pas rares.

Réaliser une mission de recherche sur un sujet actuel et politiquement
sensible n’est pas chose aisée pour un groupe de recherche universitaire.
La responsable scientifique et les chercheurs ont toujours poursuivi un
seul objectif: rédiger un rapport qui soit le reflet d’une recherche menée
avec une objectivité maximale. Les sources consultées sont garantes de
cette objectivité. De fait, les points de vue des différents groupes concernés
apparaissent tant dans les documents officiels que dans la presse néerlan-
dophone et francophone utilisés pour l’analyse. Nous regrettons que cer-
tains partenaires politiques francophones n’aient pas accordé leur collabo-
ration, mais leurs points de vue sont toutefois éclairés par d’autres voies.
Par ailleurs, il me paraît superflu de souligner que la recherche sociologi-
que satisfait à toutes les exigences méthodologiques: la réputation de
Janssens en tant que sociologue en fait foi.

Fort heureusement, cette étude n’est pas condamnée à rester au stade
de rapport de recherche peu accessible. Grâce à un financement spécial de
la Province du Brabant flamand, elle a pu être intégrée dans les Thèmes
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Bruxellois, la série publiée par le Centre. Afin d’atteindre un public scien-
tifique aussi large que possible, mais également un public non néerlando-
phone plus large, cette introduction a été traduite en français et en
anglais. De même un résumé détaillé des principaux résultats de l’étu-
deest disponible dans ces deux langues. En annexe à cet ouvrage se trou-
vent, outre le questionnaire des enquêtes, les résultats des élections des
conseils communaux des communes à facilités de 1988, 1994 et 2000. Un
relevé de la littérature et des sources consultées y figure également. 

Si cette étude et sa publication ont pu voir le jour, c’est grâce à l’intérêt,
l’engagement et la contribution de différentes instances et personnes. Je
tiens avant tout à remercier le Gouverneur L. De Witte ainsi que les mem-
bres de la Députation Permanente de la Province du Brabant flamand, en
particulier Messieurs H. Van Autgaerde et A. Deconinck pour la confiance
qu’ils ont témoignée à l’équipe de chercheurs et pour la liberté scientifique
qu’ils nous ont garantie. Notre reconnaissance va également à la Commu-
nauté flamande pour son soutien financier substantiel. La collaboration
avec le groupe directeur s’est toujours déroulée dans une ambiance agréa-
ble et constructive, et nous nous sommes sentis particulièrement soutenus
par les conseils de F. Steenput et de B. Martin relatifs aux aspects juridi-
ques et administrativo-politiques de cette problématique. Grâce à l’intérêt
de J. De Bock, B. Hoornaert et A. Van Steenwinkel pour les activités scien-
tifiques du Centre, la collaboration s’est déroulée de façon très harmo-
nieuse. Nous les en remercions très sincèrement. La collaboration avec les
premiers ministres W. Martens et J.L. Dehaene, ainsi que les ministres
L. Martens, L. Peeters et H. Van Rompuy, s’est avérée particulièrement
précieuse, tout comme notre collaboration avec l’Adjoint du Gouverneur,
G. Desolre, et avec les bourgmestres J. Calmeyn, M. Delacroix-Rolin,
L. Maricq et C. Van Eyken. Nous leur sommes tous particulièrement
reconnaissants. Enfin, je tiens à remercier Jimmy, Rudi et Bart. Lorsqu’
il peut travailler avec des chercheurs consciencieux, motivés et compé-
tents, la tâche d’un responsable scientifique est facile.

Bruxelles, 15 septembre 2002.
Prof. Dr Els Witte
Directeur du Centre d’Études Interdisciplinaires sur Bruxelles
Recteur honoraire de la Vrije Universiteit Brussel.
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Principaux axes du développement de la 
problématique des facilités

Le compromis linguistique de Val-Duchesse (1963)

Le 5 juillet 1963, une délégation d’éminents politiciens se réunissait au
château de Val-Duchesse afin de trouver une solution à la crise commu-
nautaire à laquelle était confrontée la coalition rouge-romaine Lefèvre-
Spaak. A l’ordre du jour figurait la problématique complexe de la Périphé-
rie1. La minorité francophone qui, surtout après la Seconde Guerre mon-
diale, s’était établie dans cette zone frontière entre unilinguisme et bilin-
guisme, revendiquait un statut protégé. Le compromis finalement conclu
prévoyait l’introduction d’un ‘régime de facilités linguistiques’ dans six
communes de la zone périphérique du Brabant flamand: Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-
Oppem. 

Schématiquement, on peut dire qu’au début des années 1960, trois
grands blocs s’opposaient. Les Francophones radicaux prônaient une zone
bruxelloise aussi large que possible, les flamingants militaient en faveur
du maintien de la frontière linguistique et d’une délimitation stricte de
Bruxelles, tandis que les unitaires enclins au compromis s’efforçaient de
réconcilier personnalité et territorialité. Un élément décisif était la pré-
sence, au sein des partis traditionnels, de personnalités disposées au com-
promis, dont les puissants réflexes unitaires mettaient l’unité de la Belgi-
que au premier rang de leurs préoccupations. En invoquant le principe de
‘personnalité’, on entendait défendre le droit à l’emploi de la langue à tous
les niveaux, bien que celle-ci soit indissociablement liée à la vie privée.
Concrètement, cela signifiait que les Francophones avaient le droit d’uti-
liser leur langue également sur le territoire néerlandophone dans le
domaine administratif. Le principe de ‘territorialité’, en revanche, impli-
quait qu’à l’exception de la vie privée, la langue était liée à un territoire

1. Il convient de signaler que l’usage du nom ‘Périphérie’ (‘Rand’ en néerlandais, N d. T)
pour désigner le territoire du Brabant flamand limitrophe de Bruxelles suscite de la
rancœur chez un certain nombre d’hommes et de femmes politiques flamands. Selon
eux, par l’utilisation de ce terme, la partie en question du Brabant flamand est décrite
comme un prolongement du territoire de Bruxelles. En outre, il s’agit selon eux d’une
traduction du concept de ‘périphérie’ imposé par les Francophones, qui donnerait
l’impression que les revendications francophones relatives aux ‘communes de la péri-
phérie’ sont justifiées. Voir: question parlementaire n° 8 du 26 septembre 1996 au minis-
tre-président Luc Van den Brande de Monsieur Luc Van Nieuwenhuysen. Dans: Vlaams
Parlement. Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1996, n° 4, 15 novembre.
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délimité. Dans ce contexte, la région linguistique flamande doit être con-
sidérée officiellement comme une région néerlandophone unilingue. 

Sur le plan géographique, la nature néerlandophone des communes de
la périphérie ne pouvait être mise en doute; en effet, celles-ci étaient bien
situées en Flandre. Les communes devaient donc être administrées de
manière unilingue. Les actes de l’état civil, les prestations de serment, les
votes, les procès-verbaux des conseils communaux et les dossiers adminis-
tratifs devaient tous être traités et rédigés en néerlandais. L’octroi aux
immigrants francophones de droits linguistiques considérés comme tem-
poraires était en réalité un moyen de faciliter leur intégration définitive.
Il était permis de fournir une traduction des avis et communications
adressés au public; les traductions de formulaires et de copies légalisées
de documents n’étaient communiquées que suite à une demande expresse.
L’enregistrement officiel devait cependant être effectué dans la langue
administrative. En résumé, on peut dire que du point de vue des adminis-
trateurs, le néerlandais était la seule langue administrative. Pour certai-
nes opérations, l’administration devait déroger à la règle générale. La plu-
part du temps cependant, ces dérogations intervenaient à la demande
expresse des administrés, et non pas des administrateurs. Par ailleurs, les
Francophones avaient droit à un enseignement maternel et primaire fran-
cophone. La direction et le personnel de ces écoles étaient toutefois censés
utiliser le néerlandais dans leur administration. 

Le compromis conclu à Val-Duchesse s’est traduit par la loi du 2 août
1963 sur l’emploi des langues en matière administrative. Celle-ci venait
compléter la loi existante sur l’emploi des langues du 28 juin 1932. Ces
deux lois linguistiques ont été harmonisées par l’arrêté royal du 18 juillet
1966.

En ce qui concerne les dispositions particulières, dans les communes de
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en
néerlandais ou en français selon le souhait de l’intéressé. En revanche, les
administrations communales retranscrivent les actes de l’état civil dans
la langue originale. Dans ces quatre communes, personne ne peut exercer
une fonction impliquant des contacts avec le public sans posséder une con-
naissance élémentaire du français. Cette connaissance peut être constatée
par l’administration communale locale. La loi prévoit en effet que les auto-
rités compétentes organisent les services locaux de façon telle que les dis-
positions précitées puissent être satisfaites2. En revanche, toute personne
intéressée peut obtenir une traduction française. Enfin, les actes de l’état
civil sont transcrits en néerlandais dans les registres par les administra-
tions communales.

Ces facilités étaient-elles donc à l’origine conçues comme des mesures
à caractère ‘extinctif’3 et favorisant l’intégration? Du côté flamand, l’inter-
prétation des textes législatifs et des documents préparatoires allait dans
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ce sens, tandis que l’interprétation du côté francophone ne comportait pas,
dans l’esprit des lois linguistiques, ces éléments de ‘caractère extinctif’ et
de ’promotion de l’intégration’. 

Le plus grand flou régnait également sur une série d’autres points, per-
mettant aux Néerlandophones comme aux Francophones de développer
leurs interprétations respectives et de les présenter comme une victoire à
leur base. Les partenaires en présence devant trouver leur intérêt dans le
compromis, le législateur – fidèle à une pratique inhérente à la stratégie
de pacification – est resté extrêmement vague sur les questions non encore
tranchées, comme la durée et le but du régime des facilités ou encore celle
des compétences des organes de contrôle comme la Commission perma-
nente de Contrôle linguistique (CPCL).

La réforme de l’État de 1970: les communes à facilités 
deviennent territoire flamand 

Suite à la question de Louvain et à la victoire électorale des fédéralistes
en 1968, le gouvernement rouge-romain Eyskens ne pouvait plus ignorer
les aspirations des communautés. La réforme de l’État de 1970 mènera
finalement à la création de trois régions – les régions flamande, wallonne
et bruxelloise –, chacune dotée d’un conseil régional. Des conseils cultu-
rels furent également créés, tout d’abord pour les communautés flamande
et française, par la suite également pour la communauté germanophone.
La problématique de Bruxelles et de la Périphérie fut intégrée aux débats
portant sur la formation des régions et des communautés. 

Un projet de loi abolissant l’arrondissement spécial des six communes
ou ‘arrondissement en l’air’ – institué sept années auparavant – et prô-
nant le rattachement des communes de la périphérie au territoire fla-
mand fut introduit. Comme le projet en soi fut rejeté par les Franco-

2. La loi du 2 août 1963 ‘officialisait’ le régime des facilités. Dans quatre communes de la
périphérie (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel), il existait déjà de facto un
régime de facilités, depuis la publication des résultats du recensement linguistique de
1954. Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem sont venues compléter la liste. Dans
ces deux dernières communes, l’interprétation des facilités était différente. Dans les
quatre ‘grandes’ communes à facilités, les actes et les communications étaient rédigés
dans les deux langues, mais le personnel en contact avec le public ne devait plus avoir
une connaissance approfondie de la deuxième langue, une connaissance élémentaire
suffisait. Dans les deux ‘petites’ communes à facilités, les actes (par exemple les actes de
naissance) étaient exclusivement rédigés en néerlandais, et également transcrits dans
cette langue dans les registres. Par ailleurs, les agents ne devaient pas avoir une con-
naissance élémentaire du français.

3. N d. T: ‘extinctif ’ (du néerlandais ‘uitdovend’) signifie ici que les facilités finiraient par
disparaître d’elles-mêmes.
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phones, il fut soumis à un vote en tant qu’élément d’un pacte communau-
taire beaucoup plus large. Il en résulta que les six communes feraient
désormais incontestablement partie du territoire flamand, tout en voyant
leur régime de facilités maintenu. 

La loi de pacification du 9 août 1988

À la fin des années 1970, le gouvernement de l’époque tenta, via l’accord
d’Egmont-Stuyvenberg, de poursuivre la pacification des communes à faci-
lités. L’impossibilité de trouver un compromis entre Francophones et Fla-
mands, essentiellement en raison du statut de Bruxelles et de la Périphé-
rie, empêcha la réalisation de cet accord. L’échec de l’accord Egmont-
Stuyvenberg fut surtout le fait de l’opposition flamande aux droits d’ins-
cription. Ces droits d’inscription prévoyaient que les Francophones des six
communes pouvaient voter à Bruxelles. Les Flamands craignaient que les
six communes de la périphérie ne soient finalement rattachées à Bruxelles. 

La réforme de l’État de 1980 prévoyait notamment la création d’un
Conseil régional wallon et flamand doté de compétences législatives, ainsi
que l’installation d’organes exécutifs pour les communautés et les régions.
Le problème de Bruxelles et la question des facilités ne furent toutefois
pas abordés à la table des négociations. 

Ce n’est qu’avec la loi du 9 août 1988 qu’ une solution ‘définitive’ ne
verra finalement le jour. La loi dite ‘loi de pacification’ est essentielle dans
l’histoire politique de la Belgique. Cette loi confirmait non seulement le
statut particulier des communes à facilités, mais introduisait une série de
dispositions uniques pour ces communes. Parmi celles-ci figurait le prin-
cipe de ‘présomption irréfragable de connaissance de la langue’. Cette
mesure et d’autres étaient des ‘mesures d’exception’, nécessaires pour
rétablir la paix communautaire menacée. En outre, l’élaboration de cette
loi s’inscrivait dans le cadre de la réforme de l’État de 1988. De par son
contenu, la loi du 9 août 1988 eut bien un effet ‘pacificateur’. Dans les
années ’80, les communes à facilités faisaient régulièrement l’actualité –
les discussions incessantes sur la méconnaissance du néerlandais du
bourgmestre fouronnais, Happart et du président du CPAS de Kraainem,
Capart, en sont l’illustration.

Lors des travaux préparatoires de cette loi de pacification, l’accent a
d’emblée été mis sur la ‘présomption irréfragable de connaissance de la
langue’. Si des conseillers communaux étaient élus dans une commune
flamande à facilités, cela signifiait qu’il existait une ‘présomption irréfra-
gable’ qu’ils connaissaient le néerlandais. Cette présomption ne pourrait
donc plus être réfutée, même par un examen linguistique. Le même rai-
sonnement s’appliquait aux échevins et bourgmestres; leur élection en

BrusselseThemas9.book  Page 350  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Axes de développement, zones de conflit et pratique linguistique

351

tant que conseiller communal, suivie par leur nomination en tant que, res-
pectivement, échevin ou bourgmestre, impliquait la présomption qu’ils
maîtrisaient la langue de la région. Si les échevins ou les bourgmestres
avaient, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, exercé leurs fonc-
tions de manière ininterrompue durant trois ans, la présomption devenait
également ‘irréfragable’. Dans tous les autres cas, la présomption de con-
naissance de la langue des nouveaux échevins et bourgmestres pouvait
être réfutée à la demande d’un conseiller communal. Du fait de leur élec-
tion directe, les conseillers CPAS dans les communes à facilités seraient
également soumis à cette ‘présomption irréfragable de connaissance de la
langue’ et aux dispositions qui en découlaient; le président du CPAS serait
élu au sein du conseil. Cette proposition n’aboutit pas immédiatement à
un projet de loi concret, en raison de la chute du gouvernement, imputable
notamment à l’interminable affaire Happart. 

Entre-temps, le Conseil d’État avait qualifié le principe de ‘présomp-
tion irréfragable’ d’inconstitutionnel. Néanmoins, le candidat à la fonction
de premier ministre, Martens, avait fait intégrer les principes de la loi de
pacification dans le nouvel accord gouvernemental, ignorant ainsi la déci-
sion du Conseil d’État. Les débats parlementaires suivant la formation du
nouveau gouvernement Martens VIII en mai 1988 promettaient donc
d’être houleux. Au cours de ces débats, les discussions ont cependant porté
non seulement sur des termes tels que ‘présomption irréfragable de con-
naissance de la langue’ et ‘élection proportionnelle des échevins’, mais
également sur l’inscription du régime des facilités dans la Constitution.
La loi du 8 août 1988 inscrivit le régime linguistique dans les communes
à facilités dans la constitution. La loi sur la pacification fut approuvée un
jour plus tard, et parut le 13 août au Moniteur belge.

L’objectif poursuivi – à savoir résoudre et éviter de grands conflits – fut
atteint par l’application de la loi sur la pacification. L’élection directe des
échevins, associée à la présomption irréfragable de connaissance de la lan-
gue, empêcha les candidats sans connaissance du néerlandais de figurer
sur les listes électorales. De fait, c’était essentiellement les conseillers
communaux qui pouvaient prétendre à la fonction d’échevins. Et lorsqu’un
conseiller communal exerce ce mandat depuis six ans, on sait s’il maîtrise
ou non le néerlandais. 

L’accord de la Saint-Michel (1992): renforcement de la tutelle 
flamande 

Pour la quatrième fois en moins de 25 ans, l’État belge fit l’objet d’une
réforme. Le 29 septembre 1992, fête de la Saint-Michel, les quatre partis
au gouvernement (CVP, SP, PSC et PS) concluaient un accord sur l’achè-
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vement – provisoire – de la structure étatique fédérale. La dissolution de
la province unitaire du Brabant le 1er janvier 1995 a eu pour conséquence
directe que les six communes de la périphérie sont devenues une partie
indissociable de la province néerlandophone unilingue du Brabant fla-
mand, tant sur le plan politique que géographique. En compensation, les
partis francophones ont notamment exigé de nouvelles mesures de protec-
tion en faveur de la minorité francophone de la Périphérie; les compéten-
ces de la CPCL ont été étendues et la fonction d’adjoint du gouverneur de
la province du Brabant flamand a été créée.

La fonction d’adjoint du gouverneur du Brabant flamand a été instituée
dans le prolongement de la création des fonctions de gouverneur et de
vice-gouverneur pour l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. Il convient
de souligner qu’en matière de questions linguistiques, le dernier mot
revient non pas à l’adjoint du gouverneur mais bien au gouvernement fla-
mand et à la province du Brabant flamand. En complément, l’adjoint du
gouverneur du Brabant flamand s’est vu attribuer une sorte de fonction
de médiateur linguistique. L’examen des plaintes orales ou écrites intro-
duites par une personne physique ou morale pour le non-respect de la
législation sur les langues administratives et concernant des affaires loca-
lisées ou susceptibles d’être localisées dans une commune de la périphérie
relève de ses compétences. En ce qui concerne cette fonction, contraire-
ment à la procédure initiée auprès de la CPCL, il n’est pas nécessaire que
le plaignant fasse état d’un intérêt quelconque, ni qu’il soit domicilié dans
la commune concernée. Il convient également de mentionner que puisque
toute personne physique ou morale peut déposer une plainte, les commu-
nes de la périphérie elles-mêmes, les CPAS de ces communes, les manda-
taires des organes communaux, voire la Communauté française, peuvent
user de ce droit de réclamation4.

L’accord du Lambermont (2001): régionalisation de la loi 
communale et provinciale

L’accord du Lambermont constitue la dernière phase provisoire de la
réforme de l’État. Après la mise en place de nombreux compromis en juin
2001, cet accord a finalement été approuvé par le parlement. Pour les com-
munes de la périphérie, l’intérêt principal de cet accord réside dans le fait
qu’il prévoyait la régionalisation de la loi communale et provinciale. Con-

4. Seuls des particuliers peuvent déposer une plainte auprès du vice-gouverneur bruxel-
lois: la Communauté flamande ne peut donc pas s’adresser à cet organisme si les Fla-
mands sont traités de manière désobligeante par une quelconque administration.

BrusselseThemas9.book  Page 352  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Axes de développement, zones de conflit et pratique linguistique

353

crètement, cela signifie qu’à terme, les bourgmestres ne tombent plus sous
la tutelle de l’autorité fédérale, mais sous celle de l’autorité flamande. Les
mesures d’exception qui étaient d’application dans un tel cas dans les six
communes de la périphérie seraient toutefois maintenues. 

Le gouvernement affirmait en outre – dans le cadre de la mise en
oeuvre de l’accord – que l’État belge ferait une concession à l’égard des
‘minorités nationales’. La convention y afférente avait déjà été ratifiée par
la plupart des pays du Conseil de l’Europe, mais pas encore par la Belgi-
que. Le concept de ‘minorité nationale’ devait d’abord être clairement
défini avant de pouvoir procéder à la signature effective de cette conven-
tion.

Ces déclarations pouvaient certainement être considérées comme une
concession en faveur des Francophones pour obtenir l’approbation de
l’accord du Lambermont. Dans le camp flamand, on craignait effective-
ment qu’une ratification de la Convention européenne pour la Protection
des Minorités Nationales ne soit utilisée de manière abusive par les Fran-
cophones de la Périphérie. 

En résumé, nous pouvons dire que l’histoire montre clairement que les
principales caractéristiques du régime des facilités n’ont guère subi de
modification. En revanche, sur le plan politico-institutionnel, les six com-
munes sont indéniablement davantage liées à la Flandre. Les réformes
successives de l’Etat ne laissent planer aucun doute à cet égard.

Principaux moments conflictuels 

Régime linguistique des administrateurs envers les 
administrés

Ce compte-rendu historique révèle que les différentes révisions du régime
des facilités s’inscrivaient dans le prolongement des propositions de com-
promis entre Flamands et Francophones et de la démocratie de pacifica-
tion. Le nombre croissant d’habitants non néerlandophones dans les six
communes à facilités constitue toutefois une donne indéniable; l’expan-
sion des institutions européennes à Bruxelles a provoqué l’arrivée d’un
nombre accru de fonctionnaires européens dans la capitale et sa périphé-
rie. Il serait cependant simpliste de faire de la présence de ces groupes de
population un facteur décisif de la francisation de la Périphérie. C’est
pourquoi la nouvelle province du Brabant flamand, située intégralement
dans la région linguistique néerlandaise, adresse précisément ses campa-
gnes de sensibilisation à ces groupes. On leur rappelle ainsi que la langue
véhiculaire officielle est le néerlandais. 
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Le régime des facilités donne aux habitants francophones le droit d’être
servis dans leur langue, mais les administrateurs, quant à eux, ne peu-
vent officier que dans la langue de la région, à savoir le néerlandais. Ce
principe n’a pas toujours été aussi scrupuleusement respecté. En outre,
d’autres transgressions ou discussions ont également pu été observées
dans d’autres domaines du régime linguistique. Ces dernières décennies,
différents cas d’infraction à la législation ont pu être observés. Des exem-
ples de ces infractions sont notamment la constitution, dans certaines
maisons communales, d’une base de données censée établir l’apparte-
nance linguistique des habitants5; le recrutement de personnel communal
sans qu’il soit tenu compte de sa connaissance linguistique; les problèmes
linguistiques au sein des corps de police et de sapeurs-pompiers locaux; les
discussions portant sur l’unilinguisme ou le bilinguisme des inscriptions;
l’envoi de documents dans la mauvaise langue et les problèmes généraux
relatifs au principe des ‘communications au public’.

Le terme ‘communications au public’ se prêtait cependant à plusieurs
interprétations, dont témoignent différentes plaintes déposées tant par
des particuliers que par des administrations communales, auprès de la
CPCL et, à partir de 1995, auprès de l’adjoint du gouverneur. La loi du 28
juin 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative stipulait que
«les avis et communications adressés au public par les services locaux de
l’état, des provinces ou leurs autorités administratives et publiques subor-
données, ainsi que par les communes et leurs autorités administratives et
publiques subordonnées, sont rédigés dans la langue de la commune». La
loi du 8 novembre 1962 a modifié cette première loi dans le sens où elle a
élargi la liste des communes dans lesquelles les avis et communications
adressés au public devaient être rédigés dans les deux langues. Ceci
s’appliquait évidemment aux six communes périphériques autour de
Bruxelles qui, un an plus tard, allaient recevoir le statut de communes à
facilités.

Concrètement, les lois du 18 juillet 1966 stipulent ce qui suit à propos
de l’emploi des langues en matière administrative: «Les services locaux
établis dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédi-
gent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communica-
tions et les formulaires destinés au public. (…) Les services locaux établis
dans les communes périphériques rédigent en néerlandais ou en français
les avis, les communications et les formulaires destinés au public.»

La description ci-dessus du terme ‘communication au public’ est
ouverte à différentes interprétations. En effet, jusqu’où s’étend cette

5. Cette pratique n’est pas autorisée; la tenue d’un registre relatif à l’appartenance lin-
guistique est une forme déguisée de recensement linguistique. Les recensements lin-
guistiques ont été abolis par la loi en 1961 et même interdits.
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notion? Dans quelle mesure le terme ‘public’ peut-il également être inter-
prété au sens large? D’autres questions restent aussi sans réponse: tous
les types de brochures sont-ils des ‘communications au public’? Toutes les
brochures doivent-elles dès lors être rédigées à la fois en néerlandais et en
français? Et cela veut-il dire qu’une brochure doit contenir les deux ver-
sions ou doit-on proposer deux versions séparées? Un Francophone doit-il
adresser une demande à l’administration communale ou à la province
pour obtenir la brochure dans sa langue ou est-ce automatique? Et quel
est le statut des messages publicitaires ou des règlements? S’agit-il égale-
ment de communications à la population?

Les discussions sur le non-respect de la législation linguistique portent
souvent sur la différence d’interprétation des termes précités. Pour l’auto-
rité provinciale, les choses sont claires: la province du Brabant flamand
est un service régional, dont le siège est situé dans la région de langue
néerlandaise, et dont les attributions englobent les «communes à statut
linguistique spécial». Dans les communes périphériques, la province doit
donc rédiger les communications qui s’adressent directement à la popula-
tion en néerlandais. La province peut déroger à cette règle lorsque cette
dérogation peut se justifier dans l’intérêt du service, mais elle n’y est pas
contrainte. Néanmoins, dans les six communes à facilités, le français doit
également être utilisé dans les communications au public. 

C’était donc surtout l’interprétation de ce terme juridique qui suscita
des problèmes. En cas d’interprétation fautive, les habitants déposaient
une plainte auprès des ‘médiateurs’ de l’autorité de tutelle. Il est à remar-
quer que l’adjoint du gouverneur Guy Desolre reçoit davantage de plaintes
que la CPCL. Les rapports annuels de cette Commission accordent claire-
ment plus d’attention à la Région de Bruxelles-Capitale qu’aux communes
qui l’entourent. Par ailleurs, le nombre de plaintes émanant des commu-
nes de la frontière linguistique telles que Renaix et Fourons était signifi-
cativement plus élevé. De même, entre 1988 et 1995, seul un nombre
modeste de plaintes émanant des six communes furent jugées recevables
par la CPCL. 

A partir de 1998, l’adjoint du gouverneur constate une augmentation
sensible du nombre de plaintes introduites par des particuliers, centrées
sur le terme ‘communication au public’. Il est frappant de constater qu’en
1995, un peu plus de la moitié du nombre total de plaintes avaient été for-
mulées par des particuliers néerlandophones, alors qu’en 1998, l’immense
majorité des plaignants étaient francophones. Dans quelle mesure cette
évolution a-t-elle été guidée par l’effervescence causée par la circulaire
Peeters et le rapport Columberg? Nous reviendrons en détail sur ces ques-
tions communautaires. L’adjoint du gouverneur, quant à lui, ne se pro-
nonce pas. Bien que l’État belge garantisse la continuité du régime des
facilités, on observe, depuis l’accord de la Saint-Michel et la scission de la
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province unitaire, une tendance évidente du côté flamand – selon Desolre
tout au moins – à appliquer les facilités de la manière la plus stricte pos-
sible. L’adjoint du gouverneur ne mentionne cependant jamais explicite-
ment que c’est cette situation qui est à l’origine de l’immense augmenta-
tion des plaintes des Francophones.

D’autres points litigieux subsistent comme par exemple le régime lin-
guistique dans les ‘relations avec les particuliers’. Dans ce cas, l’accent est
mis sur la portée du concept ‘particulier’. Quelle est par exemple la diffé-
rence entre un ‘particulier stricto sensu’ et une ‘société privée’? Les servi-
ces locaux doivent toujours répondre à une société privée dans la langue
de la région où cette dernière est établie. Le service d’une commune de la
périphérie correspond toujours avec cette société dans la langue de la
région, quelle que soit la langue utilisée par la société dans sa correspon-
dance avec ce service. Pour les particuliers stricto sensu, cette règle est
quelque peu différente: un particulier néerlandophone se voit toujours
répondre en néerlandais par le service communal de la périphérie, quelle
que soit la langue dans laquelle la demande a été formulée. En revanche,
le particulier francophone peut, dans sa correspondance avec les services
de la commune de la périphérie, invoquer les facilités; les correspondants
francophones qui n’habitent pas dans la Périphérie reçoivent la réponse
du service concerné en néerlandais, à moins que cet échange n’ait lieu en
français en vertu des règles de courtoisie.

Les instances médiatrices – le vice-gouverneur du Brabant, l’adjoint du
gouverneur du Brabant flamand et la CPCL – doivent donc, lors du trai-
tement des plaintes, tenir compte à chaque fois de la notion d’’interpréta-
tion’. Il n’existe en effet pas de définition étanche des concepts ‘communi-
cations au public’ et ‘relations avec les particuliers’. Les plaintes
exprimées peuvent souvent se rapporter à des banalités, ce qui n’autorise
pas pour autant à marginaliser les problèmes graves. Sur le plan du con-
tenu, nous ne remarquons cependant pas de différence essentielle entre
les plaintes des Néerlandophones et celles des Francophones. Les plaintes
du premier groupe visent toutefois davantage l’autorité locale. Mais il
arrive également que l’autorité locale introduise une plainte auprès de la
CPCL. Dans ce cas, les plaintes se rapportent à des décisions de l’autorité
de tutelle qui porteraient atteinte aux principes du régime des facilités. 

En résumé, les plaintes relatives aux infractions à la législation lin-
guistique, émanant tant des particuliers que des autorités locales, res-
tent tout à fait d’actualité; certains problèmes évoqués jadis, concer-
nant par exemple les plaques indicatrices de rue, sont encore courants
à l’heure actuelle. Sur ce plan, on observe donc une certaine continuité.
Le rôle croissant de l’autorité de contrôle flamande n’a guère modifié
cette situation.
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Régime linguistique au sein du collège des échevins et du 
conseil communal 

Après 1988 et ‘l’ancrage’ des six communes à facilités dans la région de
langue néerlandaise, les mandataires communaux ne pouvaient plus se
permettre d’infraction à la législation linguistique. En termes simples,
cela signifie que dans ces communes, les bourgmestres, échevins, prési-
dents et conseillers des CPAS devaient parler le néerlandais dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Les lois linguistiques sont en effet sans ambiguïté
en ce qui concerne le régime linguistique des maisons communales; dans
la région de langue néerlandaise, la langue véhiculaire est le néerlandais,
et cette règle s’applique tant au bourgmestre qu’aux échevins et aux con-
seillers communaux. Concrètement, cela signifie que dans une commune
à facilités, toutes les réunions de l’administration et tous les discours ou
déclarations officiels des mandataires communaux doivent s’effectuer en
néerlandais. Dans quelle mesure peut-on parler d’infraction au sein du
collège échevinal et du conseil communal et comment réagir? Ces infrac-
tions peuvent-elles être considérées comme des ‘aigreurs ponctuelles’ ou
s’agit-il plutôt d’un phénomène qui, aujourd’hui encore, apparaît réguliè-
rement à l’avant-plan de la scène politique? La loi de pacification de 1988
a-t-elle pu ou non apporter des modifications radicales dans le sens posi-
tif? Les documents officiels et articles de presse apportent une réponse à
ces questions. 

Il semble que malgré les discussions intenses à propos des disposi-
tions de la loi du 9 août 1988, la ‘pacification’ n’ait pas toujours pu être
garantie au sein des administrations communales des six communes.
Même après 1988, des infractions aux lois linguistiques au sein du con-
seil communal ont régulièrement été rapportées. Dans les cas les plus
concrets, il s’agissait de l’emploi du français au cours des séances, ce qui
constitue une infraction à la loi linguistique. Invoquant des débats
menés en français ou des déclarations qui n’avaient pas été prononcées
en néerlandais au cours de la séance, l’autorité de tutelle a pu annuler
des décisions prises dans ce cadre. On pourrait citer ici de nombreux
exemples, même si leur nombre diminue après 1988. L’argumentation
utilisée par les administrations communales francophones est compré-
hensible si l’on part du principe que la majorité de la population est fran-
cophone. Cet électorat francophone a dès lors élu des hommes et des fem-
mes politiques francophones. Dans cette optique, on conteste l’obligation
légale de tenir malgré tout les séances exclusivement en néerlandais.
Cet argument est toutefois tout à fait illégal, car il viole le principe de
territorialité. De plus, il est politiquement établi que les six communes
appartiennent à la région flamande; cet accord fut en effet conclu à la
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majorité spéciale, ce qui signifie que les Francophones aussi ont voté en
faveur de cet accord. 

Nous constatons toutefois que certains problèmes des années 1980 ont
disparu: les bourgmestres et les présidents de CPAS possèdent une bonne
connaissance du néerlandais. Ce fait n’est plus contesté ni par l’autorité de
tutelle, ni par les médias. Mais cette pacification ne découle en aucun cas
de la ‘présomption irréfragable’, qui est tellement déterminante dans l’élec-
tion directe des mandataires communaux. Il s’agit bien davantage d’une
évolution des mentalités, illustrée par le respect du principe «la langue
régionale est la langue administrative» – tout au moins vis-à-vis du monde
extérieur. Par contre, des problèmes subsistent dans les conseils commu-
naux, même si un contrôle flamand y est toujours présent sous la forme de
conseillers communaux ou d’observateurs. Mais ici aussi, depuis les années
1980, on observe du côté francophone – à nouveau vis-à-vis du monde exté-
rieur – une tolérance et une acceptation accrues à l’égard du néerlandais.
Les Francophones n’ont guère le choix, car l’image de l’administration com-
munale ne serait pas rehaussée par une série de suspensions et d’annula-
tions de décisions par l’autorité de tutelle. 

En coulisses cependant, la tendance visant à contourner l’obligation
d’utiliser le néerlandais n’a pas disparu. Le bourgmestre peut déclarer la
séance close, et les discussions peuvent ensuite se poursuivre en français
de manière informelle; de même, les échevins et conseillers communaux
francophones peuvent préparer la réunion suivante de manière infor-
melle, de sorte que les discussions au cours de la séance effective devien-
nent superflues. D’un point de vue légal, en séance, les interpellations fai-
tes dans une autre langue que la langue de la région ne sont pas
consignées dans le procès-verbal; elles sont par conséquent considérées
comme inexistantes. En revanche, des problèmes d’un tout autre ordre
peuvent survenir au collège des bourgmestres et des échevins. Du fait de
l’élection directe des échevins, des mandataires peuvent siéger au collège
alors que leur parti est dans l’opposition au conseil communal. Afin d’évi-
ter ces difficultés pratiques durant les discussions au sein du collège, il
arrive que des réunions ‘préparatoires’ soient organisées, au cours des-
quelles les membres de la majorité adoptent un certain nombre de points
de vue politiques qui seront soumis ultérieurement – au cours des réu-
nions effectives – aux ‘échevins de l’opposition’ pour être approuvés ou
rejetés.

L’administration locale peut également évoquer ouvertement un ratta-
chement à la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, le bilinguisme
des réunions est garanti par la loi et les problèmes semblent réglés pour
tout le monde. Il s’agit toutefois de solutions utopiques, qui éludent les
véritables problèmes – causés par la transgression des lois linguistiques.
Le débat sur le régime linguistique des mandataires communaux peut
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ainsi se prolonger indéfiniment. Nous constatons cependant qu’après
1988, on ne relève plus aucune situation digne d’être mentionnée où un
bourgmestre ou un président de CPAS ne connaîtrait pas le néerlandais,
tel Thiéry à Linkebeek ou Capart à Kraainem. Que les divers mandataires
locaux des six communes possèdent une connaissance approfondie de la
langue régionale ne fait plus aucun doute. Le problème s’est toutefois
déplacé à un autre niveau. Les déclarations effectuées en français par ces
représentants dans la zone de transition entre domaine public et domaine
privé peuvent provoquer des remous. Différents exemples de plaintes
introduites à cet égard pourraient être cités. 

Enseignement

L’enseignement occupe une place à part dans le régime des facilités. La loi
du 2 août 1963 prévoyait un enseignement maternel et primaire pour les
enfants francophones dans les communes à facilités à la demande de 16
chefs de ménage par commune. Il s’ensuivit une série de problèmes avec
des enseignants et des directions d’école qui ne connaissaient pas le néer-
landais. En tant que personnel d’une commune flamande, ces personnes
devaient maîtriser le néerlandais; ces écoles ont en effet pour vocation
d’intégrer rapidement les enfants francophones dans leur environnement
néerlandophone. Il va donc de soi que le personnel de ces écoles connaisse
le néerlandais6.
Après ces difficultés, les écoles ont connu un calme relatif durant deux
décennies. Quelques échauffourées sont toutefois survenues au cours des
années 1980, à la suite desquelles le ministre de l’Éducation Nationale a
suspendu les subventions d’une école francophone spécifique. Ces problè-
mes n’ont pas servi la réputation des écoles francophones dans les commu-
nes à facilités, et le nombre d’élèves n’était pas très élevé. Ces écoles
n’offraient d’ailleurs aucune continuité vis-à-vis de l’enseignement secon-
daire, ce qui constituait un inconvénient supplémentaire. 

Du reste, il n’était pas rare que la présence d’écoles francophones soit
considérée comme une mesure peu favorable à l’intégration. Dans ce con-
texte, on peut comprendre qu’un parlementaire flamand soit allé jusqu’à
plaider en faveur d’un décret qui contraindrait tous les habitants du Bra-
bant flamand à fréquenter l’enseignement néerlandophone. 

Les problèmes relatifs à l’enseignement dans les six communes à facili-
tés ne concernent toutefois pas exclusivement des questions purement lin-
guistiques. Après 1988, on ne trouve plus de personnel sans aucune con-

6. Ce fait est clairement mentionné dans les lois de 1963.
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naissance du néerlandais. En revanche, la présence d’enfants francophones
dans les écoles néerlandophones suscite davantage de problèmes et peut
entraîner une baisse de la qualité. La question de l’inspection pédagogique
par la Communauté française demeure également un point litigieux. 

Culture

Il n’est pas non plus étonnant que sur le plan de la culture, les oppositions
entre le groupe de population francophone et la tutelle néerlandophone
suscitent des discussions. Les bibliothèques, par exemple, sont légalement
obligées de respecter une règle de 25/75. Concrètement, cela signifie qu’en
vertu du décret sur les Bibliothèques Publiques néerlandophones de 1978,
une bibliothèque est obligée de proposer au moins 75% de livres néerlan-
dophones contre 25% d’ouvrages non néerlandophones. Cette proportion
n’a pas toujours été respecté au sein de la Périphérie. La présence d’un
pourcentage élevé d’ouvrages francophones dans les bibliothèques muni-
cipales des six communes était un autre problème régulièrement évoqué.
On peut toutefois se poser la question de savoir si le rapport 75/25 est
encore pertinent, un nombre croissant d’étrangers venant s’installer dans
la Périphérie. Dans la plupart des cas en effet, la part d’ouvrages non
néerlandophones est essentiellement composée d’ouvrages rédigés en
français, alors que les ouvrages en anglais ou en allemand sont rarement,
voire jamais proposés.

Le rôle des médias ne doit pas non plus être négligé. Par cette voie, les
Flamands dénoncent des infractions réelles ou présumées aux lois linguis-
tiques. Au niveau ‘national’, ce sont surtout les quotidiens Le Soir et De
Standaard qui se concentrent sur la politique locale de la Périphérie et sur
les infractions réelles ou présumées à la législation linguistique. En ce qui
concerne le problème des facilités, la presse écrite et les médias audiovi-
suels s’érigent régulièrement en porte-parole quasi-officiels de certains
groupes. La revue Carrefour par exemple prend fait et cause pour l’expan-
sion de Bruxelles (francophone) vers la Périphérie. D’autres médias régio-
naux s’efforcent également de rendre compte de certains événements liés
à des questions linguistiques. Télé-Bruxelles par exemple ne limite pas
son information à la région francophone de Bruxelles, mais couvre égale-
ment la Périphérie. L’émetteur peut être capté par antenne bien au-delà
de la Région de Bruxelles-Capitale. Nous pouvons cependant nous deman-
der si – compte tenu de la position incontestable de la télédistribution à
laquelle cet émetteur n’a pas accès en dehors de Bruxelles – Télé-Bruxelles
parvient effectivement à atteindre le public francophone de la Périphérie. 

La Communauté flamande tente en revanche, en opérant sur place et
par d’autres voies, de s’adresser à un groupe de population le plus large
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possible. Par le bais de centres communautaires et de publications telles
que De Randkrant, elle s’efforce de mettre en avant les aspects ‘agréables’
(culture, vie associative, loisirs) de la Périphérie autour de Bruxelles, sans
négliger pour autant la réalité politique.

La circulaire Peeters, apogée d’un conflit communautaire

Cette synthèse a déjà abordé une série de points litigieux. Depuis l’affaire
Happart, il n’y plus vraiment eu de conflit ‘majeur’ impliquant la prise de
position de politiciens et de leaders d’opinion, tant régionaux que natio-
naux, ainsi que des médias. A une exception près: la circulaire du Ministre
flamand Leo Peeters. A la fin des années 1990, la fameuse circulaire Pee-
ters a suscité l’un des conflits communautaires les plus virulents de ces
dernières décennies. Leo Peeters siégeait au gouvernement flamand Van
den Brande IV en tant que Ministre flamand des Affaires Intérieures, de
la Politique Urbaine et du Logement. Pour simplifier les choses, on par-
lera de la circulaire; on oublie souvent qu’outre la circulaire Peeters, deux
autres circulaires semblables existaient également. Dans l’ordre chrono-
logique, il s’agit de la circulaire adressée par le Ministre-Président Van
den Brande aux services administratifs flamands, ensuite de la circulaire
adressée par le ministre flamand Peeters aux services communaux et
enfin de la circulaire du ministre flamand Martens aux CPAS des commu-
nes à facilités. Le monde politique, l’opinion publique et les médias se sont
cependant souvent focalisés exclusivement sur la circulaire BA-97/22 pro-
mulguée par Leo Peeters. 

Concrètement, de quoi s’agissait-il? Dans sa circulaire précitée du 16
décembre 1997, le ministre Peeters rappelait aux administrations com-
munales des communes à facilités que la législation linguistique devait
être appliquée correctement. Pour Peeters, cela impliquait notamment
qu’il fallait, à chaque fois, introduire une nouvelle demande en vue d’obte-
nir des documents en français. En février 1998, la circulaire Martens
reprenait les mêmes arguments, mais s’appliquait cette fois aux Francop-
hones des communes flamandes à facilités qui faisaient régulièrement
appel aux services du CPAS. Ces dispositions allaient cependant à
l’encontre de la pratique courante. En effet, une fois qu’un particulier
avait demandé un document en français, il continuait par la suite à rece-
voir ce document dans cette langue. En s’opposant à cette pratique, Pee-
ters fut immédiatement cloué au pilori par les politiciens et les leaders
d’opinion francophones. Tant au sein des partis politiques francophones
que dans les médias et les administrations des communes visées, le mini-
stre devint persona non grata. Les protestations, qui n’émanaient pas
exclusivement du camp francophone, n’ont cependant pas impressionné
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Peeters qui, avec le soutien du gouvernement flamand, campa sur ses
positions. 

Les discussions sur le caractère légal ou non de la circulaire ont quel-
quefois pris des proportions démesurées. Un membre de la Chambre des
Représentants a fait remarquer à ce propos que «ce pays est confronté à
d’énormes problèmes socio-économiques et écologiques bien plus impor-
tants que la langue dans laquelle est rédigé un bulletin de versement pour
la taxe télévisée.» Ce qui n’empêcha pas les esprits de s’embraser. Mais
peut-on pour autant parler d’une tempête dans un verre d’eau? Ou, en pro-
mulguant sa circulaire, Peeters est-il en effet allé trop loin et a-t-il – dixit
le président du VLD Karel De Gucht – inutilement provoqué les Franco-
phones? De fait, cette circulaire est trop souvent considérée comme un fait
isolé. Ses antécédents immédiats ont été négligés, et les circulaires simi-
laires Van den Brande et Martens semblaient presque absentes des
débats faisant rage autour de Peeters. 

Le Ministre Peeters a adressé sa circulaire aux gouverneurs provin-
ciaux, qui ont à leur tour informé les collèges des bourgmestre et échevins.
Cette circulaire faisait suite à la note du 30 octobre 1997, par laquelle le
ministre Peeters demandait à l’Administration des Affaires Intérieures de
préparer une circulaire «qui communiquait aux administrations locales
des directives pour une application correcte de la législation sur l’emploi
des langues en matière administrative». La circulaire rappelait que l’arti-
cle 4 de la Constitution divisait la Belgique en quatre régions linguisti-
ques. Concrètement, cela signifiait que dans la région de langue néerlan-
daise, la primauté revenait incontestablement au néerlandais. Vu que les
communes à facilités appartenaient géographiquement à cette région de
langue néerlandaise, cette règle de primauté s’appliquait également à ces
communes. Tous les actes des autorités communales devaient donc se
dérouler en néerlandais, et, par ailleurs, les administrés d’une commune
à facilités pouvaient obtenir leurs documents en français sur demande
expresse. La circulaire soulignait ensuite que les facilités constituaient
une mesure d’exception à l’unilinguisme d’une région linguistique, et
qu’elles devaient donc être interprétées de manière stricte. En outre, elles
étaient conçues comme une mesure «favorisant l’intégration», ce qui
impliquait que par définition, elles présentaient un «caractère extinctif»
pour les individus concernés. 

Peeters justifiait donc notamment sa circulaire en signalant le carac-
tère ‘extinctif’ du régime des facilités. Peeters lui-même voyait, dans la
théorie du régime des facilités et dans l’esprit du législateur, un caractère
extinctif. Grâce à ce régime, les non-Néerlandophones disposaient de
temps pour apprendre la langue régionale, ce qui impliquait automatique-
ment que le régime deviendrait superflu après un certain temps. Si le
principe de base n’était pas le caractère extinctif, les immigrants franco-
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phones n’auraient plus aucune motivation à apprendre le néerlandais.
Pourquoi, en effet, apprendre le néerlandais si l’on peut s’attendre à être
servi en français à l’avenir? Peeters partait du principe que l’apprentis-
sage du néerlandais devait être considéré comme un effort minimal de la
part des citoyens venus s’installer dans la Région flamande, et, partant,
dans les communes périphériques. 

Par leur contenu mais également par leur forme juridique, ces circulai-
res ont suscité toute une série de polémiques. Les circulaires peuvent en
effet être qualifiées de pseudo-législation. Par pseudo-législation, on
entend divers documents, qui relèvent du fonctionnement interne de
l’autorité. Les circulaires peuvent être rangées parmi ces documents, à
côté des consignes de service, directives, notifications, notes de service et
règles de politique. Tous ces documents contiennent un certain nombre de
prescriptions générales. Celles-ci sont rédigées par l’autorité et visent à
assurer l’uniformité du fonctionnement de l’administration. Concrète-
ment, l’autorité explique, par le biais d’une circulaire, la manière dont ses
subordonnés doivent interpréter ou appliquer une législation particulière.
Si ces instructions ne sont pas respectées, l’autorité en question peut
adopter des mesures disciplinaires. Une circulaire ministérielle n’a cepen-
dant aucune force de loi. En revanche, elle possède une valeur juridique,
qui oblige les fonctionnaires à l’appliquer. Elle se voit donc également con-
férer une force d’application effective en dehors des murs de l’administra-
tion. En d’autres termes: nous pouvons parler d’une pseudo-loi lorsqu’une
circulaire est appliquée correctement par les subordonnés hiérarchiques
du ministère. Cependant, une circulaire n’est pas une loi qui prend effet
dès qu’elle est adoptée par le Parlement. Un ministre qui rédige une cir-
culaire dispose par conséquent d’un certain degré de liberté d’interpréta-
tion vis-à-vis d’un texte législatif spécifique.

L’opposition à la circulaire émanait en premier lieu des communes péri-
phériques ‘visées’. La commune de Linkebeek ne s’est pas contentée de
protester verbalement. Le 27 février 1998, elle déposait une plainte au
Conseil d’État contre la Région flamande et la Communauté flamande et
demandait la suspension de l’exécution de la circulaire BA-97/22. Néan-
moins, une suspension n’était possible que si «l’exécution immédiate de la
décision contestée (à savoir la demande répétée visant à obtenir des docu-
ments en français) est susceptible d’occasionner un préjudice grave diffi-
cilement réparable». Concrètement, cela signifiait ce qui suit: si un pour-
centage déterminé d’habitants d’une commune à facilités est francophone,
et si ce pourcentage doit à chaque occasion faire savoir qu’il souhaite rece-
voir ses documents en français, cela implique plus de travail pour le per-
sonnel communal. En résumé: l’exécution de la circulaire-Peeters impli-
quait un surcroît de travail pour un personnel trop peu nombreux,
entravant la réalisation d’autres tâches par le personnel communal. Ceci
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pouvait être interprété comme un «préjudice grave difficilement répara-
ble». Le Conseil d’État ne put cependant pas établir l’ampleur de cette
augmentation de charge de travail. De ce fait, la question potentielle
d’augmentation du personnel communal ne pouvait pas être solidement
étayée. Par conséquent, on ne pouvait pas parler non plus à cet égard de
«préjudice grave difficilement réparable». Le 10 juillet 1998, le Conseil
d’État ne put que donner tort à la commune de Linkebeek, et rejeta sa
requête de suspension de la circulaire BA-97/22. 

Entre-temps, les six communes périphériques continuèrent – chacune
à sa manière – à s’opposer à la politique menée par l’autorité flamande.
Les listes d’origine francophone telles que l’Union des Francophones ou la
(les) Liste(s) du Bourgmestre bilingue, déterminaient depuis des décennies
déjà l’agenda politique. A la question de savoir si la circulaire était ou non
appliquée, il était généralement répondu de manière évasive. Les liens
entre les administrations communales et les partis politiques francopho-
nes étaient souvent soulignés par des visites effectuées par des hommes
et de femmes politiques francophones à ces communes.

Par ailleurs, la forme juridique de la circulaire motiva l’introduction
d’une demande en annulation auprès du Conseil d’État. Cette plainte fut
déposée par la Communauté française, la Région wallonne et une habi-
tante de Rhode-Saint-Genèse. En mars 2000, l’auditeur-général (néer-
landophone) du Conseil d’État, Michel Roelandt, fit savoir que par sa cir-
culaire BA-97/22, le ministre Peeters faisait plus qu’interpréter la loi. Ce
faisant, Peeters aurait en réalité outrepassé ses compétences. Roelandt
annonça par conséquent que la circulaire risquait d’être annulée pour ce
motif. Entre-temps, le camp politique flamand ne se montrait plus una-
nimement disposé à continuer à défendre la circulaire-Peeters. Après
1999, le nouveau gouvernement flamand adopta des positions plus modé-
rées dans le domaine communautaire. De Gucht signala par exemple à
diverses reprises que la circulaire pourrait faire l’objet d’une révision. En
mars 2001 cependant, la Cinquième Chambre bilingue du Conseil d’État
se déclara incompétente pour statuer sur la question. Les plaintes intro-
duites par la Communauté française et la Région wallonne ont été décla-
rées non recevables, car elles concernaient une question ayant trait au
territoire flamand. En revanche, la plainte introduite par une habitante
de Rhode-Saint-Genèse fut quant à elle jugée recevable. Mais comme
cette personne habitait en territoire flamand, ce n’était plus la Chambre
bilingue, mais la Chambre unilingue du Conseil d’État qui était compé-
tente à cet égard. Au printemps 2002, l’auditeur de la Chambre néerlan-
dophone du Conseil d’État, Patricia De Somer, proposa de conseiller
l’annulation de la circulaire Peeters. Selon l’auditeur, cet avis faisait
suite à des erreurs «sur le fond et la forme» dans la circulaire. Si cet avis
était suivi par le reste de la Chambre du Conseil d’État – ce qui, en règle
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générale, est effectivement le cas – l’arrêt devrait être notifié en automne
2002. 

En pleine affaire Peeters cependant, un autre événement communau-
taire fit couler beaucoup d’encre. Au printemps 1998, un diplomate suisse,
Dumeni Columberg, se rendit en Belgique. A la demande du Conseil de
l’Europe, Columberg rédigea un rapport dans lequel il formulait son point
de vue sur la problématique linguistique en Belgique. La visite du Suisse
faisait suite à une résolution soumise par l’échevin de Rhode-Saint-
Genèse Georges Clerfayt (FDF) et Armand De Decker (PRL) au Conseil de
l’Europe, et en particulier à la Commission des Affaires Juridiques et des
Droits de l’homme. Selon les plaignants, les droits des Francophones de la
Périphérie étaient bafoués par l’autorité de tutelle flamande. Les deux
auteurs de la résolution tendaient même à comparer la situation avec les
violations flagrantes des droits de l’homme en Turquie et en Russie. Les
25 et 26 mai 1998, Columberg visita Bruxelles et la Périphérie (Linke-
beek, Dilbeek et Rhode-Saint-Genèse), et s’est entretenu avec un certain
nombre de dirigeants à l’échelon fédéral et régional. En outre, il rencon-
tra, dans ces trois communes périphériques, avec une série d’hommes et
de femmes politiques locaux, tous francophones cependant. Au total, le
Suisse n’avait pas attendu plus de trente-six heures pour entamer la
rédaction de son rapport. 

En septembre 1998, le rapport Columberg fut soumis à la commission
du Conseil d’État. Les recommandations de Columberg furent approuvées
le 2 septembre à une large majorité – 24 pour, 1 contre et 2 abstentions –
par la Commission compétente du Conseil de l’Europe. Le rapport recom-
mandait le retrait des circulaires et le rejet du principe de territorialité, si
nécessaire par voie de référendum. En pratique, cela équivaudrait à un
retour à la politique linguistique d’avant 1932. 

Le rapport devait cependant encore passer le stade de la séance plé-
nière du Conseil de l’Europe. Au cours de ce débat, un certain nombre de
délégués néerlandophones ont réussi à convaincre le Conseil que le rap-
port comportait un certain nombre de dispositions qui mettaient en péril
l’équilibre précaire de la structure étatique complexe belge. En fin de
compte, cinq des sept recommandations furent rejetées, le rapport n’ayant
ainsi plus aucune valeur. 

Trois ans plus tard, Clerfayt formula à nouveau sa plainte et la Com-
mission des Droits de l’homme envoya à nouveau un diplomate suisse
dans les communes à facilités. Cette fois, Clerfayt réagissait au transfert
de la loi communale aux régions. Lors de son arrivée le 13 juin 2001, Lili
Nabholz-Haidegger fit cependant une toute autre impression que son pré-
décesseur, qui avait tiré ses conclusions avec précipitation et en étant
insuffisamment préparé. Nabholz-Haidegger fut tout d’abord conduite
dans les communes à facilités pour dénoncer une série de ‘discriminations’
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dans le domaine de l’enseignement, de la culture et de l’administration, et
afin de constater que les Francophones de la Périphérie constituaient une
‘minorité nationale’. Ce qu’il fallait entendre exactement par ‘minorités’
n’était pas clair pour tout le monde au sein du Conseil de l’Europe. Bien
que le rapport ait été adopté – sans les amendements flamands – par la
commission compétente, il ne survécut pas au vote en séance plénière. Les
autres nationalités craignaient également qu’une adoption ne crée un pré-
cédent indésirable. 

L’emploi des langues dans les communes à facilités

Bien que les pratiques linguistiques dans la Périphérie flamande autour
de Bruxelles provoquent souvent des frictions entre les deux principales
communautés linguistiques, les discussions opposant les différents prota-
gonistes reposent surtout sur des principes idéologiques, sur des initiati-
ves parlementaires et sur la législation (linguistique) qui s’y rapportent,
mais les données concrètes sur la pratique linguistique quotidienne dans
les communes visées font habituellement défaut. Dans cette étude, nous
tentons de brosser un tableau plus exact de la situation linguistique
actuelle dans ces communes. La question qui sous-tend ce volet de l’étude
est celle de l’effet des facilités, en d’autres termes dans quelle mesure cette
exception au principe de territorialité se reflète dans la composition et la
pratique linguistique des habitants de ces communes. A cette fin, 6 com-
munes à facilités ont été comparées avec 3 communes de contrôle, qui sont
situées géographiquement dans la Périphérie mais sont unilingues néer-
landophones sur le plan administratif.

Profil des communes à facilités

Deux éléments déterminent largement le profil linguistique d’une com-
mune ou d’une région: le cadre politico-administratif, décrit en détail ci-
dessus, et la diversité de ses habitants. 

Si nous examinons les communes à facilités dans une perspective
démographique et socio-économique, celles-ci font partie des communes
petites ou moyennes. Leur dimension plutôt limitée est inhérente à leur
position d’exception linguistique, ce qui les a empêchées, lors des fusions
des années septante, d’être absorbées dans une entité plus grande. Un élé-
ment plus déterminant pour la situation linguistique sont les mouve-
ments migratoires auxquels les communes sont soumises. Alors qu’en
Flandre, en moyenne 4% des habitants déménage chaque année, ce taux
est deux fois plus élevé pour les communes à facilités. Une fréquence de
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déménagements élevée n’indique pas nécessairement une présence plus
importante de non-Belges, mais sur ce plan également, les chiffres pour
ces communes sont significativement supérieurs à la moyenne flamande.
Cela implique que la situation linguistique au sein de la commune peut se
modifier relativement rapidement, et que le risque de présence d’une com-
munauté multilingue est réel. Sur le plan socio-économique, la commune
de Drogenbos détonne: elle possède la population la plus âgée, le revenu
moyen le plus bas et le taux de chômage le plus élevé. Il n’est donc pas
étonnant que le nombre de personnes hautement qualifiées soit ici le plus
bas, même inférieur à la moyenne flamande. Les autres communes à faci-
lités dépassent largement cette moyenne et affichent dans ce domaine des
résultats également significativement plus élevés que les communes de
contrôle de la Périphérie.

Des chiffres de cette enquête, il ressort que le nombre d’autochtones,
c’est-à-dire les habitants des communes à facilités qui sont nés et ont
grandi dans ces communes, est extrêmement bas. En moyenne, seulement
15% des habitants des communes à facilités habitent dans la commune
depuis leur naissance, les autres se sont installés dans la commune ulté-
rieurement, pour l’une ou l’autre raison. Par conséquent, les communes
sont confrontées à un afflux important, qui provoque une régression con-
tinue du taux d’habitants d’origine. Dans les communes de contrôle, le
nombre d’habitants d’origine est plus élevé, mais là aussi, trois quarts de
la population n’est pas originaire de la commune. L’impact de ces dévelop-
pements ne doit pas être sous-estimé, d’autant que les autochtones pré-
sentent des résultats significativement plus bas en ce qui concerne le
niveau de diplôme que les immigrants, ce qui peut encore renforcer leur
‘position de minorité’.

Toutes les communes périphériques flamandes sont en majorité peu-
plées de personnes qui, pour l’une ou l’autre raison, ont quitté Bruxelles.
C’est là une caractéristique évidente d’un processus d’urbanisation propre
à toutes les communautés urbaines. Non seulement les Bruxellois d’ori-
gine relèvent de cette catégorie, mais parmi les Flamands d’origine appar-
tenant au groupe de l’enquête, 43,7% sont arrivés dans les communes à
facilités via Bruxelles, tout comme 58,1% des habitants nés en Wallonie et
59,3% des étrangers. Les communes périphériques sont confrontées à une
migration en chaîne, dans le cadre de laquelle Bruxelles constitue pour
beaucoup le motif de migration, et le choix de déménager vers la ceinture
verte ne se fait qu’ultérieurement. Au total, près de deux tiers du groupe
de l’enquête vivait à Bruxelles avant de s’installer dans les communes à
facilités; dans les communes de contrôle, c’était le cas pour la moitié des
habitants. Toutefois, seul un tout petit groupe a invoqué des raisons lin-
guistiques comme motif de déménagement. Indirectement, une multitude
d’éléments étayent l’attrait du statut linguistique des communes à facili-
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tés. Les communes de contrôle sont par exemple significativement plus
prisées par les immigrants du reste de la Flandre et les communes à faci-
lités sont significativement plus populaires auprès des Bruxellois. De
même, les immigrants de Wallonie sont peu attirés par la Périphérie fla-
mande et optent pour les communes à facilités. Une autre indication est
donnée par la nationalité des étrangers: si, dans les communes à facilités,
la majorité des personnes étrangères interrogées vient de France (21,7%),
ce groupe est négligeable en dehors des communes à facilités.

Groupes linguistiques

Une comparaison basée sur les caractéristiques linguistiques et l’analyse
d’éventuels processus de glissement linguistique suppose que l’on puisse
répartir la population en groupes linguistiques. Notre classification est
basée sur l’emploi des langues de la famille dans laquelle une personne a
été élevée. Sur la base des deux langues officielles, nous obtenons 5 caté-
gories: un groupe élevé dans une famille néerlandophone unilingue, des
répondants issus d’une famille francophone unilingue, des ‘bilingues de
tradition’ dont la famille d’origine combinait les deux langues, un groupe
de ‘nouveaux bilingues’ qui combinaient le français avec une langue autre
que le néerlandais, et enfin un groupe de répondants ne parlant aucune
des deux langues officielles à la maison.

Le bagage linguistique des habitants des communes à facilités diffère
de manière significative de celui des communes flamandes de contrôle.
Plus de la moitié des habitants des communes à facilités ont grandi dans
une famille francophone unilingue, tandis que dans les communes fla-
mandes de contrôle, ces habitants représentent moins du quart de la
population. Pour les habitants issus de familles néerlandophones, c’est
exactement le contraire: ils constituent la moitié de la population des com-
munes de contrôle, mais moins d’un quart de celle des communes à facili-
tés. Les communes à facilités sont donc des communes qui, sur le plan de
la composition de la population, sont identiques à Bruxelles et qui, sur le
plan géographique uniquement, tombent en dehors de la frontière de la
Région de Bruxelles-Capitale. Le nombre de Francophones et de bilingues
de tradition est proportionnellement à peu près égal, même si le nombre
d’habitants néerlandophones est deux fois plus élevé et le bagage linguis-
tique du petit groupe de nouveaux bilingues diffèrent également de celui
de Bruxelles.

Les habitants d’origine des communes à facilités présentent non seule-
ment un profil social différent comparé aux immigrants, mais leur bagage
linguistique est également différent. La différence la plus frappante est
celle qui oppose les autochtones et les immigrants au bagage francophone
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ou néerlandophone unilingue. Dans les communes à facilités, le nombre
d’autochtones francophones est un rien plus élevé, mais parmi les immi-
grants, on retrouve nettement plus de Francophones que de Néerlando-
phones, de sorte que le fossé numérique entre les deux communautés lin-
guistiques se creuse et que ces communes acquièrent un caractère plus
francophone. Dans les communes de contrôle en revanche, le surplus est
à l’avantage des Néerlandophones. 

Connaissances linguistiques

Le bagage linguistique ne donne évidemment aucune information sur les
connaissances linguistiques. De l’enquête, il ressort clairement que tant
dans les communes à facilités que dans les autres communes de la péri-
phérie, le français est la langue la plus connue. Les non-Belges maîtrisent
mieux le français que l’anglais (ce qui n’est pas étonnant compte tenu de
leur origine sud-européenne,) et, alors que les Francophones ne maîtri-
sent le néerlandais que de façon limitée, la plupart des Néerlandophones
parlent un français de bon à excellent. Le fait que les communes à facilités
soient ‘plus francophones’ que les autres trouve ici une nouvelle illustra-
tion: la perte linguistique du néerlandais chez les bilingues de tradition
est significativement plus importante dans les communes à facilités, les
Néerlandophones des communes à facilités prétendent mieux maîtriser le
français que les Néerlandophones d’autres communes périphériques, et la
connaissance du néerlandais des Francophones est plus limitée dans les
communes à facilités.

Pratique linguistique dans la vie quotidienne

Nous nous proposons à présent de relier le bagage linguistique à la prati-
que linguistique concrète et de déterminer les pratiques linguistiques
dans quatre domaines: dans l’environnement quotidien, vis-à-vis des ins-
tances officielles, en matière de réceptivité des médias et en matière de
participation culturelle.

Parmi les Néerlandophones des communes périphériques sans facili-
tés, deux-tiers possèdent un cercle d’amis exclusivement néerlandophone;
dans les communes à facilités, ce n’est le cas que pour un tiers des Néer-
landophones. Dans ces communes, le cercle d’amis mixte domine. Dans les
deux types de communes, les Francophones s’en tiennent à un cercle
d’amis francophone, bien que l’on constate qu’en dehors des communes à
facilités, le groupe possédant un cercle d’amis mixte augmente également.
Les bilingues de tradition privilégient le cercle d’amis bilingue, même si
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le néerlandais domine davantage en dehors des communes à facilités
qu’au sein de celles-ci. Les nouveaux bilingues et les allophones n’ont que
peu d’amis néerlandophones, quel que soit leur lieu de résidence.

Un élément qui détermine également le tableau linguistique d’une
commune est la langue parlée avec les voisins. Les habitants qui par-
lent exclusivement néerlandais avec leurs voisins font figure d’excep-
tion. Ces chiffres permettent de conclure que les quartiers francophones
sont la norme et qu’ailleurs, on est en présence de quartiers bilingues.
De même, dans les communes de contrôle, seul un tiers des habitants
parle exclusivement le néerlandais avec les voisins, même si plus de la
moitié de la population est composée de personnes ayant grandi dans
une famille néerlandophone unilingue.

De l’extérieur, le profil linguistique d’une commune ou d’une ville est
essentiellement déterminé par la ou les langues que l’on entend dans les
magasins, les cafés, les restaurants etc. Lorsqu’ils ne font pas leurs achats
dans leur commune, les Flamands des communes à facilités comme ceux
des communes de contrôle s’orientent vers la Flandre, tandis que les Fran-
cophones ont plutôt tendance à se rendre à Bruxelles. La pratique linguis-
tique diffère également. Tant dans les communes à facilités que dans les
autres communes flamandes, environ 80% des Francophones des commu-
nes à facilités parlent le français dans les grandes surfaces. Chez les Néer-
landophones, la moitié parle même exclusivement le néerlandais dans les
communes à facilités, un pourcentage qui passe à 70% dans d’autres com-
munes flamandes. Les habitants des autres communes périphériques étu-
diées parlent le néerlandais en Flandre, mais la moitié des Francophones
continuent ici aussi à s’exprimer exclusivement en français. Toutefois, les
Francophones sont plus enclins qu’à Bruxelles à utiliser également le
néerlandais si l’employé de magasin parle le néerlandais, tout comme les
Néerlandophones sont moins enclins à passer au français dans les com-
munes à facilités. Dans le commerce de détail, il est frappant de constater
que les habitants des communes à facilités parlent systématiquement
plus le néerlandais, ce qui se traduit, chez les Francophones également,
par une utilisation croissante des deux langues, et ce au détriment du
français. La grande différence réside cependant dans le comportement des
habitants bilingues des communes périphériques, chez lesquels l’emploi
du néerlandais en tant que langue commerciale unique passe de 40% pour
les grandes surfaces à 70% dans les magasins de quartier. En règle géné-
rale, nous constatons donc que les habitants des communes à facilités uti-
lisent davantage le français en tant que langue commerciale que les habi-
tants des autres communes périphériques, dans lesquelles les
Francophones également passent plus souvent au néerlandais.

Examinons enfin la pratique linguistique avec quelques prestataires de
services. L’analyse révèle à chaque fois des différences significatives entre
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la pratique linguistique des trois groupes linguistiques dans les commu-
nes à facilités et dans les autres communes périphériques. Les Néerlando-
phones parlent clairement plus le français dans les communes à facilités,
surtout avec le médecin de famille (73,6% néerlandais dans les communes
à facilités contre 93,2 dans les communes de contrôle). Toutefois, une dif-
férence évidente subsiste par rapport à la situation bruxelloise, où plus de
la moitié des Néerlandophones parlent exclusivement français avec le
médecin de famille. La pratique linguistique dans les transports en com-
mun et à la poste diffère peu chez les Néerlandophones, mais si dans ces
deux situations, 85% des Francophones s’expriment exclusivement en
français dans les communes à facilités, ce pourcentage tombe à 50% dans
les autres communes périphériques. Les bilingues de tradition utiliseront
encore davantage le néerlandais, tout au moins en dehors des communes
à facilités.

Pratiques linguistiques vis-à-vis des instances officielles

Si les médias accordent une quelconque attention aux communes à facili-
tés, cette attention concerne toujours les pratiques linguistiques de l’auto-
rité communale. La langue dans laquelle les citoyens remplissent les for-
malités administratives officielles est souvent un indicateur des relations
linguistiques réciproques, car il permet d’associer facilement un individu
à une langue concrète. L’analyse montre d’emblée qu’à l’exception de la
commune de Linkebeek, la part d’habitants qui, dans ses contacts oraux
avec la commune, utilise exclusivement le néerlandais, dépasse le nombre
de personnes ayant grandi dans une famille néerlandophone unilingue.
Pour l’ensemble des communes à facilités, la communication chez les
Néerlandophones se déroule en néerlandais dans environ 85% des cas,
tandis que 10% combinent le néerlandais et le français. Chez les Franco-
phones, le tableau est totalement différent: 83% des Francophones utili-
sent exclusivement le français dans les communes à facilités et 8% combi-
nent les deux langues officielles. La différence avec l’administration
bruxelloise, également bilingue, est frappante. A Bruxelles, dans la même
situation, 40% des Néerlandophones utilisent exclusivement le français
avec l’employé communal. Chez les bilingues de tradition, la communica-
tion orale au guichet des communes à facilités se déroule pour environ la
moitié en français et pour 30% en néerlandais.

La présence, dans les communes à facilités, d’un réflexe flamand plus
fort sur le plan administratif qu’à Bruxelles est également confirmée par
la langue des différents documents. Parmi les Néerlandophones des com-
munes à facilités, 80% possèdent par exemple un passeport en néerlan-
dais, un pourcentage nettement plus élevé que les 50% enregistrés à

BrusselseThemas9.book  Page 371  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Les facilités linguistiques au sein de la Périphérie

372

Bruxelles. Chez les Francophones, la différence est minime. Outre la lan-
gue de ces documents officiels, la langue utilisée lors des contacts écrits
avec une série de départements administratifs et de services d’intérêt
général a également été examinée. Cette communication est loin de se
dérouler de manière univoque. La question centrale n’est cependant pas
tant la langue des documents que la satisfaction de leurs destinataires. Du
côté néerlandophone, il y a peu ou pas de plainte, et ceux qui ont reçu un
jour une lettre en français l’ont obtenue par la suite en néerlandais. Le seul
problème avec l’administration concerne les familles linguistiquement
mixtes souhaitant un renouvellement de carte d’identité ou un formulaire
de déclaration fiscale en français, parce que le partenaire est francophone.
Par ailleurs, lorsque les Néerlandophones expriment des plaintes d’ordre
linguistique, celles-ci se rapportent principalement à des initiatives éma-
nant du secteur privé, et l’exaspération se focalise sur les imprimés publi-
citaires (information sur des écoles, publicités francophones de chaînes de
magasins) et la pratique linguistique dans certains commerces 

Bien qu’en règle générale, les Francophones des communes à facilités
aient moins l’impression de ne pas pouvoir utiliser leur langue, ils formu-
lent cependant plus de plaintes concrètes. Celles-ci ont moins trait à la
pratique linguistique de la rue qu’au fait de se trouver confrontés à des
formulaires en néerlandais dont ils souhaitent un exemplaire en français.
La plupart des plaintes concernent divers formulaires de l’administration
flamande et diverses taxes et redevances à payer. De même, certaines
informations communales et certaines factures de services d’intérêt géné-
ral parviennent quelquefois en néerlandais aux Francophones, alors que
ceux-ci auraient préféré les recevoir en français. Une dernière série de
plaintes a trait au travail, où les personnes concernées sont obligées de
parler le néerlandais. Les plaintes émanant des bilingues de tradition et
des nouveaux bilingues vont tout à fait dans le sens de celles des Franco-
phones, mais le nombre de plaintes est cependant nettement plus bas.
Quant aux personnes des communes de contrôle qui ne sont ni francopho-
nes ni néerlandophones, elles ne semblent pas trouver problématique –
contrairement aux autres groupes linguistiques – que les contacts avec les
autorités se déroulent en néerlandais. Toutefois, cette attitude résulte
peut-être de la composition de cette population, qui fait que ces habitants
ne souhaitent pas tant obtenir une version francophone qu’une version
anglophone.

Pratique linguistique et réceptivité aux médias 

Quelques aspects des pratiques linguistiques, à première vue moins fla-
grants, mais à ne pas négliger cependant, sont regroupés ici sous le déno-
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minateur de ‘réceptivité aux médias’. L’étude des styles de vie et de la con-
sommation culturelle démontre que l’attitude adoptée vis-à-vis des
médias populaires détermine dans une large mesure la vision que l’on a
du monde. Dans un environnement multilingue plus qu’ailleurs, les
médias participent à la diffusion d’informations sur et par les différents
groupes de population, la sélection des sujets d’actualité, etc. et contri-
buent ainsi au processus de formation de groupes et de perception du
groupe.

L’attitude vis-à-vis de la télévision des trois groupes sélectionnés est
clairement différente. Chez les Néerlandophones des communes à facili-
tés, les émetteurs flamands enregistrent les meilleurs résultats, mais les
émetteurs francophones sont également populaires. En ce qui concerne les
Francophones, le domicile ne fait aucune différence, ils regardent partout
les mêmes émetteurs francophones. Les habitants bilingues de tradition
vivant dans les communes à facilités regardent également les émetteurs
francophones, bien que l’émetteur commercial flamand VTM soit égale-
ment apprécié. En dehors des communes à facilités, cet émetteur est
même le plus populaire auprès de ce groupe et la VRT figure également
parmi leurs top 5. La langue des émetteurs favoris confirme ces résultats.
Si, en dehors des communes à facilités, les Néerlandophones s’orientent
davantage vers des émetteurs néerlandophones, l’écoute télévisée des
Francophones n’est pas modifiée. Les bilingues de tradition, quant à eux,
regardent significativement plus les émetteurs néerlandophones. L’écoute
radiophonique illustre également parfaitement les résultats mentionnés
plus haut, si ce n’est que la tendance à écouter des émetteurs d’autres lan-
gues est encore moins présente. C’est surtout dans les communes à facili-
tés que les Néerlandophones ont parfois tendance à lire un journal franco-
phone; quant aux Francophones, une fois de plus, le lieu où ils vivent fait
peu de différence, ils ne lisent que des journaux francophones. A cet égard,
la différence la plus importante réside chez les bilingues de tradition qui,
en Flandre, liront plus de journaux néerlandophones que francophones.
En ce qui concerne l’information relative à l’actualité locale, on est frappé
par le haut pourcentage de personnes qui consultent les informations com-
munales. La plupart des répondants avaient cependant une perception
relativement large de la notion d’ ‘informations communales’. Toute publi-
cation annonçant des activités ou commentant des événements locaux est
considérée comme un canal d’information communale. Cela dit, les répon-
dants sont dans une large mesure satisfaits de la langue utilisée dans ces
publications. Les seules plaintes enregistrées concernent les journaux
unilingues tels que Randkrant et Carrefour et émanaient tant du groupe
linguistique du journal que de l’autre groupe, certaines personnes jugeant
les articles un peu trop extrêmes. En dehors des communes à facilités, les
Néerlandophones n’expriment aucune plainte tandis que les Francopho-
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nes et les nouveaux bilingues souhaitent que l’information soit également
diffusée en français.

Pratique linguistique et participation culturelle

Nous examinerons ici en détail la participation culturelle active. L’affilia-
tion à une association est considérée comme une indication d’adhérence ou
d’intégration à la communauté locale. Si nous sélectionnons les personnes
qui sont membres d’une association dans leur propre commune, nous obte-
nons dans les communes à facilités un résultat surprenant, dans le sens où
le plus grand groupe est ici constitué par des Néerlandophones (45,6% des
membres) et où les Francophones se tournent essentiellement vers Bruxel-
les. Bien que les Francophones totalisent environ la moitié de la popula-
tion, ils ne représentent pas plus d’un tiers des membres dans les associa-
tions locales. Chez les Néerlandophones des communes à facilités, ce sont
les associations flamandes traditionnelles (catholiques) qui enregistrent
les meilleurs résultats, suivies par d’autres associations culturelles. La
majorité de ces associations sont néerlandophones unilingues. Chez les
Francophones des communes à facilités, ce type d’associations manque et
les clubs sportifs viennent en tête. Parmi ceux-ci, les associations franco-
phones unilingues sont dominantes. Il existe donc bel et bien une vie asso-
ciative séparée. Quant au profil des membres, les bilingues de tradition
préfèrent adhérer à des associations francophones, même si, de manière
sporadique, ils s’affilient également à une association néerlandophone.

Quant à la fréquentation des théâtres, un tiers des personnes interro-
gées néerlandophones assiste quelquefois à une représentation théâtrale.
La plupart se rendent à des spectacles néerlandophones, 45% des ama-
teurs de théâtre se rend toutefois également parfois à un spectacle franco-
phone. Ils fréquentent tant les théâtres bruxellois que les centres cultu-
rels locaux ou les théâtres en Flandre. Les Francophones, quant à eux, se
tournent vers des spectacles francophones à Bruxelles ou Louvain-la-
Neuve. Bien que, en matière de fréquentation de bibliothèques, les Fran-
cophones et les bilingues de tradition s’orientent également fortement
vers Bruxelles, les bibliothèques des communes à facilités jouent ici aussi
un rôle important. La moitié de tous les groupes linguistiques fréquente
la bibliothèque locale. 

Glissement linguistique

La dynamique du processus de glissement linguistique est très difficile à
évaluer. Les communes à facilités comptent 85% d’immigrants et la situa-
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tion linguistique dépend donc dans une large mesure du bagage linguisti-
que de ces immigrants. Cette donnée peut varier de manière relativement
importante selon les communes, un fait illustré par la diversité actuelle
de leur population respective. Nous disposons d’un facteur qui alimente la
dynamique de la langue et c’est celui de l’âge des locuteurs. Bien que
d’autres facteurs influencent également l’évolution linguistique future,
cette information révèle toutefois une augmentation potentielle de
l’importance du français dans ces communes.

Dans cet ensemble limité de données, nous pouvons néanmoins puiser
deux indicateurs susceptibles d’éclairer les glissements linguistiques
potentiels. Ces indicateurs ont trait au choix linguistique fait par chaque
individu aux moments de transition importants de sa vie: le choix linguis-
tique au moment d’entamer une relation avec un partenaire, et le choix de
la langue d’enseignement des enfants.

Choix du partenaire et glissement linguistique 

Le choix du partenaire est le moment décisif où les Néerlandophones effec-
tueront ou non la transition vers le français. Les relations entre partenai-
res de langues différentes ne sont pas rares dans les communes à facilités
et les autres communes périphériques. Parmi les Néerlandophones des
communes à facilités, un tiers choisit un partenaire qui ne provient pas
d’une famille néerlandophone unilingue; chez les Francophones, c’est le
cas pour environ un quart des personnes interrogées. Les Néerlandopho-
nes des communes à facilités choisissent significativement plus souvent
un partenaire néerlandophone qu’à Bruxelles, alors que le choix des Fran-
cophones des communes à facilités est quasi-identique à celui de Bruxel-
les. Environ un tiers des bilingues de tradition opte pour un partenaire
néerlandophone, un pourcentage également significativement supérieur à
celui de Bruxelles. Dans les communes de contrôle, cette tendance est
encore plus marquée.

Le fait de choisir un partenaire de même origine linguistique ne signifie
pas automatiquement que cette langue sera la seule langue utilisée entre
les partenaires ou avec les enfants. Si les deux partenaires sont issus
d’une famille néerlandophone unilingue, ils formeront, dans les commu-
nes à facilités, une famille néerlandophone unilingue dans 71,3% des cas.
Si les deux partenaires sont francophones, la communication francophone
unilingue reste la règle. Les familles linguistiquement mixtes (néerlan-
dais/français) sont plus complexes dans leur communication mutuelle et
dans leur communication avec les enfants. Bien que le français demeure
la langue principale, on constate néanmoins que dans les communes à
facilités, 4,9% des nouvelles familles sont unilingues néerlandophones,
49,4% unilingues francophones et 44,4% traditionnellement bilingues.
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Cela signifie que pour la moitié des couples étudiés, le néerlandais est
encore conservé comme langue familiale. Dans les communes de contrôle,
le pourcentage de familles néerlandophones unilingues passe à 23,8%, le
pourcentage de familles francophones unilingues descend à 38,1%, tandis
que les autres optent pour une famille traditionnellement bilingue. Dans
ce dernier cas, le néerlandais sera ainsi transmis à la génération suivante
dans 60% des familles environ.

Compte tenu des chiffres de perte linguistique dans les familles possé-
dant un bagage néerlandophone unilingue et du choix logique en faveur du
français chez les partenaires possédant un bagage francophone unilingue,
il n’est pas étonnant que le français gagne du terrain au détriment du néer-
landais dans les communes à facilités. Le nombre croissant de bilingues de
tradition n’est pas en mesure de compenser la perte des Néerlandophones
unilingues. Pour les autres communes périphériques, les différences ne
sont pas significatives et la situation reste inchangée.

Choix de la langue d’enseignement

Compte tenu des chiffres de migration élevés, il est intéressant de vérifier
d’abord si la langue d’enseignement de la personne interrogée est suscep-
tible de jouer un rôle dans le choix en faveur d’une commune à facilités.
Dans ce cas, le choix d’une langue d’enseignement pour les enfants peut
également, à long terme, exercer un effet (indirect) sur les choix éventuels
faits lors de moments de transition ultérieurs.

Sur la base de la langue d’enseignement suivi, le seul groupe linguisti-
que où l’on note des différences significatives est celui des Néerlandopho-
nes. Les Néerlandophones des communes à facilités ont suivi significati-
vement plus souvent un enseignement en français ou un enseignement
dans les deux langues officielles. Une analyse plus approfondie révèle que
ces différences ne sont pas imputables aux habitants autochtones néerlan-
dophones, mais que les Néerlandophones ayant suivi des études complè-
tes ou partielles en français s’établissent de manière significativement
plus élevée dans les communes à facilités que dans les autres communes
de la Périphérie flamande. La langue d’enseignement est donc un élément
important qui sous-tend le comportement linguistique de l’individu, et la
langue de la famille dans laquelle on a grandi n’est pas le seul facteur
déterminant pour la pratique linguistique future.

Examinons à présent le cas des enfants qui vivent dans les communes
à facilités. Parmi les jeunes enfants de familles néerlandophones, un
quart fréquente une école francophone; à l’inverse, seulement 10% des
Francophones fréquentent une école maternelle néerlandophone. Ces der-
niers optent donc plutôt pour la commune elle-même, alors que les Néer-
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landophones qui choisissent une école francophone optent pour Bruxelles.
Le choix des Néerlandophones pour une école francophone représente tou-
jours un pourcentage oscillant autour de 25%, qu’il s’agisse de l’enseigne-
ment primaire, secondaire ou supérieur. On n’observe donc pas de baisse
lors du passage à un niveau d’enseignement supérieur. Chez les Franco-
phones, on note une nette diminution à mesure que la carrière scolaire
progresse. Les enfants de parents francophones fréquentent dans 11,4%
des familles une école maternelle néerlandophone, 8,1% choisissent un
enseignement primaire néerlandophone, 5,3% un enseignement secon-
daire néerlandophone et enfin 4,8% un enseignement supérieur dans
l’autre langue nationale.

Les parents néerlandophones des communes de contrôle envoient beau-
coup moins souvent leurs enfants dans l’enseignement francophone, mais
s’ils choisissent de le faire, ils doivent les envoyer à Bruxelles, car c’est
impossible dans leur propre commune. Ici aussi, les chiffres des Néerlan-
dophones qui fréquentent des écoles francophones restent relativement
constants, environ 7% choisissent cette solution. Les Francophones de ces
communes se retrouvent donc davantage dans l’enseignement flamand,
bien qu’ici aussi, on observe une diminution à mesure que le niveau
d’enseignement augmente: de 27,0% dans l’enseignement maternel, à
13,3% dans l’enseignement primaire et à 10,2% dans l’enseignement
secondaire.

Enfin, qu’en est-il de la participation à la structure de l’enseignement
dans les communes à facilités elles-mêmes? Bien que, dans les communes
à facilités, l’enseignement néerlandophone attire moins de Francophones
que le contraire, il atteint pourtant proportionnellement une plus grande
part de son public potentiel que l’enseignement francophone, qui voit la
majorité des élèves partir pour Bruxelles. Par rapport à la Région de
Bruxelles-Capitale, la grande différence réside dans le fait que les familles
néerlandophones envoient leurs enfants en grand nombre dans l’enseigne-
ment néerlandophone, et que cet enseignement devient de plus en plus
attrayant pour les Francophones également. Les Néerlandophones dans
les écoles bruxelloises francophones viennent donc essentiellement d’en
dehors de Bruxelles. En d’autres termes, le rôle joué par l’enseignement
néerlandophone à Bruxelles diffère de celui de la Périphérie flamande.
Dans la Périphérie, l’enseignement néerlandophone est bien plus un
enseignement qui s’adresse à la communauté néerlandophone qu’un
enseignement proposé en néerlandais dans un environnement multilin-
gue. La diversité de la population dans les communes autour de Bruxelles
se reflète beaucoup moins dans la population scolaire que ce n’est le cas à
Bruxelles même. Cela n’est pas si étonnant, car les non-Belges de ces com-
munes envoient leurs enfants dans des écoles allophones, comme le font
les non-Belges habitant à Bruxelles. La population multilingue des écoles
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bruxelloises est surtout déterminée par les enfants allochtones d’une caté-
gorie de population qui, dans les communes étudiées, n’est guère repré-
sentée.

Les habitants de la Périphérie et la politique linguistique 

Par leur statut politico-linguistique, les communes à facilités constituent
une exception dans le paysage belge. L’effet de suburbanisation dans la
périphérie bruxelloise prend, du fait de cette problématique linguistique,
une coloration particulière. Bien qu’il s’agisse de communes flamandes, la
langue véhiculaire est dans une large mesure le français, et en dépit de
leur situation verte, elles ne peuvent pas davantage échapper à l’influence
de leur voisine, Bruxelles. Cette réalité complexe se reflète également
dans l’image que les habitants ont d’eux-mêmes. En réponse à cette ques-
tion, les habitants néerlandophones des communes à facilités s’identifient
en premier lieu comme Belges, et en deuxième lieu seulement comme Fla-
mands. Dans les autres communes périphériques, les deux niveaux
d’identification obtiennent les mêmes résultats. Dans tous les cas, ces
Néerlandophones ne s’identifient pas avec Bruxelles, contrairement à
15% des Francophones des communes à facilités, un pourcentage qui, en
dehors de ces communes, passe à 20%. Les habitants de la Périphérie
bilingues de tradition se considèrent dans deux tiers des cas comme Bel-
ges et beaucoup moins comme Bruxellois, quel que soit leur domicile.
Dans les communes à facilités, ce sont les habitants néerlandophones qui,
en dépit de leur minorité numérique, s’identifient encore le plus avec le
niveau communal (15% contre 10% chez les Francophones et les habitants
bilingues de tradition). Le fait que ces communes soient situées en Flan-
dre semble être plus important que la lingua franca qui y est utilisée.

Les facilités vues sous l’angle de leur statut spécifique 

Presque toutes les personnes interrogées connaissent le statut spécial de
leur commune, même les non-Belges, mais à peine un peu plus de la moitié
d’entre elles peuvent expliquer ce qu’est une commune à facilités. Tant à
l’intérieur qu’en dehors des communes à facilités, ce sont les Néerlando-
phones qui semblent le moins bien informés sur les conséquences de la
situation d’exception d’un tel statut. Interrogés sur l’objectif des facilités,
les avis sont partagés. Pour les Néerlandophones, le statut des facilités
vise avant tout à permettre aux Francophones de s’intégrer dans un envi-
ronnement néerlandophone. Pour les Néerlandophones de ces communes
et pour les autres Néerlandophones, c’est là le principal objectif des com-
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munes à facilités. En deuxième place vient la conviction qu’il s’agit d’un
accord politique conclu en vue de favoriser la paix communautaire. Les
Francophones sont les plus enclins à évoquer ce motif, quel que soit leur
domicile. Enfin, les bilingues de tradition des communes à facilités souli-
gnent l’importance des deux motifs, toutefois les habitants bilingues des
communes de contrôle pensent qu’il s’agit avant tout d’un accord politique,
mais un groupe important souligne également le droit au caractère démo-
cratique de la législation, qui permet de réaliser un libre choix sur le plan
linguistique.

L’accent mis en Flandre sur l’aspect d’intégration se reflète clairement
dans les réponses des Néerlandophones. Lorsque l’on pose concrètement
la question de savoir si un tel statut incite également à un emploi plus fré-
quent du néerlandais, la réponse est unanimement ‘non’, et ceux qui
n’habitent pas dans les communes à facilités souscrivent encore moins à
cette thèse. Parmi les Néerlandophones, 15% pensent que cette législation
incite à utiliser davantage le néerlandais, contre 17% des Francophones
et 25% des bilingues de tradition. Un aspect qui saute aux yeux chez les
Francophones est l’importance qu’ils accordent au fait que cette législa-
tion permettra à leurs enfants de se focaliser davantage sur le néerlandais
à l’école, ce qui selon eux ne peut qu’être bénéfique à leur vie profession-
nelle future. Tout comme à Bruxelles, nous observons ici aussi chez un
certain nombre de Francophones un réflexe qui consiste à faire apprendre
le néerlandais à leurs enfants à un stade précoce, dans l’intérêt de leur
carrière professionnelle future.

La majorité des habitants ne partage toutefois pas cette opinion. Chez
les Néerlandophones, la plupart des commentaires concordent: les Fran-
cophones ne font aucun effort pour parler le néerlandais, car ils préfèrent
s’exprimer dans leur propre langue; ils utilisent donc les facilités pour évi-
ter d’être obligés d’apprendre le néerlandais. Chez les Francophones des
communes à facilités, l’explication la plus fréquente est qu’ils utilisent
simplement les facilités qui leur sont accordées par la législation, qu’ils
préfèrent de toute façon parler français, qu’ils ne sont pas obligés de faire
des efforts et que personne ne peut les contraindre à parler néerlandais et
que par conséquent, ils voient peu de raison d’apprendre cette langue.
Quelques-uns prétendent ne pas voir l’utilité du néerlandais, une langue
inférieure selon eux qui ne sert à rien. Enfin, certains évoquent l’argu-
ment selon lequel la majorité parle de toute façon français et que les Néer-
landophones connaissent eux aussi le français, de sorte qu’ils ne voient
pas où est le problème. Les bilingues de tradition avancent également fré-
quemment l’argument selon lequel il est simplement fait usage du droit de
parler français, que tout le monde préfère s’exprimer dans sa langue et
que les Francophones n’ont pas l’habitude de faire beaucoup d’efforts pour
apprendre une autre langue. Une opinion qui prévaut dans les différents
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groupes est que les facilités permettent précisément aux deux communau-
tés linguistiques de ne pas devoir connaître l’autre langue, et que la légis-
lation en elle-même ne peut qu’avoir un effet contre-productif, tout au
moins si elle vise à ce que, à terme, les Francophones parlent le néerlan-
dais.

Les communes à facilités et leur statut spécifique sont régulièrement
dans la ligne de mire communautaire. Il a également été demandé aux
personnes interrogées comment, compte tenu de la situation politique
actuelle, elles voyaient l’évolution du statut de leur commune. Les habi-
tants des communes à facilités ne s’attendent clairement à aucun change-
ment et leur position à cet égard est largement concordante, indépendam-
ment de leur bagage linguistique. A la question de savoir quelles raisons
sous-tendent leur vision d’avenir, les Néerlandophones des communes à
facilités disent que tout se passe bien à présent, que les dispositions sont
fixées dans la loi et qu’une forme d’équilibre est aujourd’hui atteint: d’une
part, les Francophones sont majoritaires et peuvent utiliser leur langue et
d’autre part, il s’agit de communes flamandes à l’origine, qui veulent que
la Flandre reste flamande. Les Francophones des communes à facilités
tiennent exactement le même discours. Ils soulignent eux aussi l’équilibre
existant et l’ancrage du statut dans la constitution. Les bilingues de tra-
dition souscrivent également sans réserve à ce raisonnement.

En ce qui concerne l’évolution escomptée, les habitants des communes
à facilités sont divisés entre le statut actuel et un statut ‘spécial’, en
l’occurrence une commune bilingue. Pour le maintien de la situation
actuelle, tous les groupes linguistiques évoquent les mêmes raisons que
celles utilisées pour étayer leur vision d’avenir: un certain équilibre est
atteint et il n’y a plus de problème. Les Francophones insistent particuliè-
rement sur le fait que cette situation permet de respecter les deux groupes
linguistiques sans remettre en question le caractère flamand de la com-
mune. Le deuxième groupe, le deuxième également sur le plan de l’impor-
tance chez les Néerlandophones, plaide pour un statut bilingue. Les moti-
vations sont ici nettement moins homogènes. Les bilingues de tradition
plaident pour la simplicité d’une solution bilingue et avancent que la Bel-
gique est malgré tout un pays bilingue et que cela ne peut donc être un
problème insurmontable. Les Néerlandophones adhèrent à cette thèse,
mais motivent leur point de vue en disant que le bilinguisme est ce qui cor-
respond le plus à la situation réelle. Pour les Francophones également, la
simplicité de la solution est également le motif prédominant, mais une
part importante des partisans du bilinguisme considèrent aussi ce dernier
comme une première étape dans le rattachement des communes à facilités
à Bruxelles. Ils trouvent également cette solution beaucoup plus démocra-
tique, plus juste et plus respectueuse des deux communautés. Par
ailleurs, 20% des Néerlandophones souhaiteraient que les facilités soient
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abolies, un souhait dicté par leurs sympathies flamandes et par le fait que
les communes à facilités font partie du territoire flamand.

Évaluation de quelques instruments politico-linguistiques

En ce qui concerne la politique à mener, les habitants des communes à
facilités sont beaucoup moins unanimes. Étant donné qu’habituellement,
seuls les hommes et les femmes politiques s’expriment à cet égard, nous
avons également sondé l’opinion des habitants sur une série de mesures
adoptées par les Flamands dans un passé pas si lointain. Leur opinion a
été sollicitée successivement sur la politique du Brabant flamand, sur la
circulaire Peeters et sur le Randkrant. Pour éviter toute confusion, nous
donnons ici uniquement la parole aux habitants concernés des communes
à facilités.

Interrogés sur la nouvelle politique de la province du Brabant flamand,
trois quarts des Néerlandophones affirment n’avoir remarqué aucun
changement. Ceux qui ont remarqué un changement sont surtout frappés
par le ton plus agressif des hommes et des femmes politiques, par une
‘néerlandisation’ de l’administration et des services et par une politique
nettement plus laxiste vis-à-vis des Francophones. Parmi les bilingues de
tradition, deux tiers n’ont pas observé de grands changements et ceux qui
les ont observés évoquent l’utilisation croissante, voire exclusive, du néer-
landais dans diverses formes de services, le ton plus agressif des hommes
et des femmes politiques et quelques mesures spécifiques telles que les
émetteurs télévisés que l’on peut ou non capter, la suppression de la prime
linguistique chez les fonctionnaires, etc. Quant aux Francophones, plus de
la moitié d’entre eux ont bien remarqué un changement. Ils dénoncent
l’influence croissante du néerlandais dans l’administration et les services,
mentionnent eux aussi le ton plus agressif des hommes et des femmes
politiques ainsi que l’extrémisme accru et l’augmentation des actions anti-
francophones. Ce qui frappe surtout dans les réponses à cette question,
c’est la tendance à mentionner pêle-mêle toutes les mesures politiques et,
dans le cas présent, à les attribuer à la province. Si on lui demande son
avis, la personne concernée décrira les changements intervenus, mais
n’aura aucune idée précise de qui est responsable de ces changements. En
termes simplistes, on pourrait dire que l’homme de la rue ne cherche pas
à savoir qui est à l’origine d’une action spécifique: il remarque certaines
choses, s’en indigne et en rend les hommes et les femmes politiques res-
ponsables. La propagande du Vlaams Blok, les textes rayés sur des affi-
ches, la circulaire Peeters, le ton des médias… la responsabilité en est
indifféremment imputée à la province. La complexité de la structure éta-
tique et la situation d’exception des communes ne favorisent pas un avis
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nuancé sur la situation politique. La question est donc de savoir si les
réponses à cette question auraient été différentes si l’on avait évalué non
pas la politique de la province, mais un autre niveau politique.

Les implications concrètes de la circulaire Peeters ont déjà été mention-
nées plus haut. Nous reproduisons ici l’avis des personnes interrogées des
communes à facilités à cet égard. Chez les Néerlandophones, les avis sur
cette circulaire sont fort partagés: 20% n’ont pas d’opinion, 35% estiment
que c’est une bonne initiative et 45% avouent leur perplexité face à la cir-
culaire. Parmi ceux qui ont un avis positif, la majorité considère la circu-
laire comme une forme de prise de conscience pour les Francophones, qui,
par leur manque de respect, en sont eux-mêmes à l’origine; ceux qui voient
la circulaire d’un oeil négatif mettent en garde contre le danger de rompre
l’équilibre, ce qui pourrait entraîner une escalade. Les Francophones,
quant à eux, ont bien sûr un avis beaucoup plus négatif sur cet acte poli-
tique. Environ 10% n’ont pas d’opinion sur cette circulaire. Seulement 5%
des Francophones ont un avis positif; parmi ceux-ci, la plupart disent qu’il
est nécessaire d’apprendre le néerlandais lorsqu’on vit en Flandre et que
cette mesure fait bien plus de bruit qu’elle ne le mérite. Parmi les 75%
ayant un avis négatif, 50% des commentaires mentionnent l’ambiance de
provocation, et voient la lettre comme un jeu politique ridicule qui ne fait
que coûter du temps et de l’argent, créer des tensions sans finalement rien
changer à la situation. Les bilingues de tradition expriment leur désap-
probation de façon moins catégorique. Environ 11% n’ont pas d’opinion
sur la lettre en question, et un pourcentage similaire estime que lorsqu’on
vit en Flandre il faut s’adapter et apprendre le néerlandais. Parmi les près
de 80% qui désapprouvent la circulaire, la moitié pense qu’il s’agit d’un jeu
politique ridicule visant à agacer. Dans aucun groupe linguistique la
mesure ne trouve beaucoup de partisans, et même les Néerlandophones
ne témoignent pas d’un grand enthousiasme à son égard.

Une dernière mesure évoquée par l’enquête concernait les subventions
flamandes octroyées au journal ‘De Randkrant’. Parmi les habitants néer-
landophones des communes à facilités, 20% ne lisent pas cette publication
et 3% adoptent une position relativement neutre à son égard, la considé-
rant comme une tribune politique flamande. Une majorité de 60% voit
cette initiative d’un oeil positif: 40% y trouvent des informations intéres-
santes, 10% louent la tentative qui y est faite d’informer également dans
d’autres langues, 6% y voient un soutien flamand bienvenu à la Périphérie
et 3% la trouvent positive mais soulignent en même temps le danger d’un
manque d’objectivité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 16% ne sont
pas favorables à cette publication: 13% la trouvent trop systématiquement
anti-Francophones, comme s’il s’agissait d’en faire un Carrefour flamand,
les autres estiment que la publication n’aborde pas les problèmes réels
mais s’efforce de créer une ‘sensibilité périphérique’ artificielle.
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Perception personnelle des problèmes 

A la fin de l’enquête, il est demandé aux personnes interrogées si elles sont
au courant de problèmes linguistiques dans leur commune à facilités.
Parmi les Néerlandophones, 78% affirment que leur commune ne connaît
pas de véritable problème. Les problèmes cités sont surtout de nature poli-
tique et, dans une moindre mesure, concernent l’attitude arrogante des
Francophones et les confrontations et actions de petits groupes d’extré-
mistes n’habitant généralement pas la commune et venus s’y défouler et
perturber les manifestations et fêtes respectives. Parmi les Francophones,
11% affirment être confrontés à des problèmes dans la commune. Les deux
principaux problèmes sont les manifestations agressives du TAK et du
Vlaams Blok, généralement le fait de personnes extérieures à la com-
mune, et les graffiti et peintures recouvrant les annonces francophones.
Les bilingues de tradition voient peu de problèmes et, s’il y en a, considè-
rent qu’ils proviennent des deux communautés: ils dénoncent l’attitude
arrogante des Francophones, et les plaintes concernant les Néerlandopho-
nes ont essentiellement trait à l’extrémisme du Vlaams Blok et du TAK.

Une dernière remarque, enfin. L’enquête portait presque exclusive-
ment sur la politique linguistique, mais les chiffres peu élevés de problè-
mes linguistiques indiqués ci-dessus donnent à penser que les gens ne
sont pas réellement perturbés par cette problématique, qui vient surtout
jeter le trouble dans l’âme ‘nationale’. Dans ce cadre, les communes à faci-
lités sont le champ de bataille où sont livrés les combats pour le prestige
national. Les commentaires des personnes interrogées démontrent que les
problèmes qui les préoccupent véritablement sont l’environnement,
l’enseignement, la justice et les inégalités sociales. Si une constatation
s’impose par rapport au problème communautaire, c’est que la population
des communes à facilités est tout à fait capable de s’entendre, mais que ce
sont en fait des personnes extérieures à la commune qui viennent attiser
les oppositions linguistiques. S’il y a lieu de mener une politique linguis-
tique spécifique dans ces communes, la priorité doit selon les personnes
interrogées être accordée à la problématique de l’enseignement (comment
accroître les connaissances linguistiques dans les deux communautés) et
à une société tolérante.

Conclusions de l’enquête

Le statut des communes à facilités a-t-il donné à ces communes une autre
composition démographique sur le plan socio-linguistique? Interrogés sur
leurs motivations, les réponses des immigrants ne semblent pas privilé-
gier l’aspect linguistique. Le statut de la commune n’est que rarement
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mentionné comme motif éventuel. Néanmoins, un certain nombre d’indi-
cations, considérées dans leur ensemble, font qu’on ne peut répondre que
par l’affirmative à la question précitée.

Examinons une à une ces indications. Tout d’abord, une série de diffé-
rences prononcées apparaissent dans le bagage linguistique des immi-
grants,. Les communes à facilités semblent par exemple plus populaires
auprès des immigrants venus de Bruxelles; les immigrants de Flandre
vont plutôt s’installer dans les autres communes périphériques, et les
immigrants de Wallonie optent également pour les communes à facilités
et non pour les autres communes autour de Bruxelles; les migrants de
France sont le plus grand groupe de résidents de l’UE dans les communes
à facilités, mais leur nombre est négligeable dans les communes de con-
trôle; les personnes issues de familles francophones unilingues s’installent
significativement plus dans les communes à facilités, alors que celles
issues de familles néerlandophones unilingues se retrouvent davantage
dans d’autres communes; les immigrants de Flandre ayant des racines
francophones ou ayant été élevés en français privilégient les communes à
facilités; enfin, les Néerlandophones de Bruxelles optent généralement
aussi pour les autres communes périphériques, tandis que les Bruxellois
francophones s’installent dans les communes à facilités. On note égale-
ment un certain nombre de différences au niveau de l’attitude par rapport
à la langue. Nous constatons par exemple une perte linguistique évidente
du néerlandais chez les habitants des communes à facilités qui ont grandi
dans une famille néerlandophone ou bilingue de tradition, et remarquons
que les Néerlandophones ont significativement moins souvent un cercle
d’amis néerlandophones lorsqu’ils habitent dans les communes à facilités,
ce qui indique qu’ils sont moins axés sur un environnement néerlando-
phone. Leurs antécédents scolaires confirment cette différence d’attitude:
avant de s’installer dans les communes à facilités, ces Néerlandophones
étaient déjà beaucoup plus orientés vers un environnement francophone
que les autres, ce qui indique que le choix en faveur de ces communes ne
relève pas du hasard. Des différences apparaissent également sur le plan
de la pratique linguistique. Les Néerlandophones utiliseront moins le
néerlandais lorsqu’ils font leurs achats dans les communes à facilités et ils
ont également significativement plus souvent un médecin de famille fran-
cophone s’ils habitent dans ces communes. Enfin, on observe également
des différences dans les familles nouvellement formées. Les Néerlando-
phones des communes à facilités optent davantage pour un partenaire
francophone, passent plus souvent au français dans le contexte familial et
envoient également plus souvent leurs enfants dans des écoles francopho-
nes, que ce soit pour toute leur carrière scolaire ou pour une partie.

Bien que les communes à facilités soient ‘plus francophones’ que les
communes de contrôle et que les Néerlandophones y utilisent plus fré-
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quemment le français, elles ne sont en aucun cas comparables à Bruxelles.
Si le comportement linguistique des Francophones y est identique à celui
des Francophones de Bruxelles, dans les communes à facilités, les Néer-
landophones utiliseront plus le néerlandais et la composition linguistique
de la population diffère également de celle de Bruxelles. La présence fla-
mande est plus affirmée dans les communes à facilités et le nombre
d’habitants issus de familles néerlandophones unilingues y est également
plus élevé qu’à Bruxelles. En même temps, elles diffèrent des autres com-
munes périphériques flamandes, qui sont clairement des communes fla-
mandes et où le français constitue plutôt l’exception, alors qu’il est géné-
ralement la règle dans les communes à facilités. En résumé, les communes
à facilités ‘sont suspendues’ entre la Flandre et Bruxelles, une situation
qui ressort de manière évidente lorsqu’on examine le comportement des
Néerlandophones et, dans une moindre mesure, celui des bilingues de tra-
dition. Ces différences s’expriment également dans ‘l’identité linguistique’
des habitants. Les Francophones, par exemple, s’identifient essentielle-
ment avec Bruxelles, les bilingues de tradition se considèrent avant tout
comme Belges et les Néerlandophones se sentent beaucoup plus belges
que ceux qui habitent dans les autres communes périphériques, qui se
qualifieront plus facilement de Flamands. De même, l’identification avec
la commune est plus prépondérante chez les Néerlandophones, qui parti-
cipent plus à la vie associative locale que les Francophones et fréquentent
plus souvent l’école de leur commune. En un mot, si la conviction que les
communes à facilités peuvent être considérées comme une partie de
Bruxelles est surtout répandue chez les Francophones, la réalité ne leur
donne que partiellement raison, car ce sont précisément les Néerlando-
phones qui s’identifient le plus à l’identité locale.

Enfin, la polémique politique caractéristique de la question des facilités
n’est que peu présente sur le terrain. Bien qu’un certain nombre de fric-
tions existent effectivement et que les sensibilités soient quelque peu dif-
férentes d’ailleurs, la majorité des personnes interrogées trouve le climat
actuel de cohabitation excellent et se passe volontiers de toute cette agita-
tion politique. La seule commune à sortir du lot est Linkebeek (et, dans
une moindre mesure, Kraainem), où la séparation entre Néerlandophones
et Francophones se marque également sur le plan de la politique commu-
nale. C’est aussi la seule commune dans laquelle la part du néerlandais
dans l’administration est inférieure au nombre de Néerlandophones.
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Language facilities 
in the Brussels Periphery

Evolution, areas of conflict 
and linguistic practices

Introduction
A few years ago, the Province of Flemish Brabant launched an initiative
to study the impact of more than thirty five years of language facilities in
the six communes in the Flemish Periphery of Brussels: Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius Rode, Wemmel and Wezembeek-
Oppem. The remit was extensive. It was to cover changes in the decision-
making process from 1963 until today in context, the socio-demographic,
linguistic and political developments in the communes in question and
how they correlated with the facility system, the application of the legis-
lation in practice and related disputes, the attitude of the local authorities
concerned, and the impact of the system on the residents themselves in
terms of their actual language knowledge and language use.

The Centre for Interdisciplinary Brussels Studies at the Vrije Univer-
siteit Brussel felt that it had all the necessary in-house expertise to put
itself forward as a candidate to carry out this research project. Since its
foundation in 1977 the Centre has developed in-depth knowledge of the
language situation in and around the Brussels-Capital Region. The cen-
tre’s many publications bear witness to its interdisciplinary approach to
the language situation and language shifts in the light of social, economic,
demographic and political factors. More particularly, in 1988 three vol-
umes were published on the decision making process at Val Duchesse
(1963) when the facility system was set up, and in 1993 the Centre pub-
lished the proceedings of a colloquium on the Periphery. The linguistic leg-
islation itself was examined in various contributions and separate works.
At the time when the bid way submitted, the Centre was additionally
engaged in an extensive sociological survey of language practices in Brus-
sels. The Province then also entrusted the commission to the Centre.

Bart Distelmans, licenciate (Belgian university degree) in Political
Science and Communications Studies and contemporary history licentiate
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Jimmy Koppen, contemporary historian – both of whom had meanwhile
obtained support from the Fund for Scientific Research Flanders – under-
took the research into the political and administrative aspects, and it was
agreed with sociologist Rudi Janssens that he would handle the research
into language practices in the six facility communes after the Brussels
study was completed, because this manner of proceeding would enable
him to make comparisons between Brussels and the six facility com-
munes. The Flemish Community, which had also funded the Brussels
study, stepped forward to pay the additional costs of the (expensive) sur-
veys.

As the project supervisor, I am satisfied that the Centre can deliver an
academically responsible research report which is exceptionally rich in
new data. The report consists of three parts. The first section examines
the complex background. The second part focuses on the application of the
law and, in particular, the areas of conflict. The third part contains the
survey results, preceded by socio-demographic and socio-political data.

Let us take a closer look at each of these parts. From an analysis of the
successive decision-making processes, the researchers were able to exam-
ine the impact of the Val Duchesse agreement. The next stages, the state
reform of 1970 and the failed Egmont-Stuyvenberg pacification, are then
examined, but it goes without saying that the facility law of 1988 is of cen-
tral interest. The authors also attempt to integrate the outlines of current
developments, not only with regard to the Sint Michiels agreement of
1992 but also giving a comprehensive account of the 2001 Lambermont
agreement. In reconstructing these decision-making processes, use was
naturally made of the numerous official documents and the press, but a
number of the main actors – prime ministers, ministers and members of
parliament – were also ready to be interviewed.

The same methodology was followed in the second part. The main
intention was to examine the impact of the 1988 facility law. In 1993 the
Centre had published an analysis of the implementation problems before
the law came into force, so it was possible to build on this. There was no
lack of official source material. The Provincial archives were opened, as
were those of the Assistant Governor. Four of the six mayors gave inter-
views, and also allowed a number of officials to cooperate in the research.
In this way the research into areas of conflict covered a wide range of
aspects. Discussions on the language of provincial brochures, and on lan-
guage use in the boards of aldermen and the local council were also com-
prehensively covered. Minister Peeters’ circular was naturally discussed
at length.

The section on language use developed into a quite new analysis. The
extensive interviews – a long questionnaire had to be answered – with
more than 1000 subjects enabled Rudi Janssens to analyse the results by
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language group, language knowledge, and language use in the day-to-day
environment, including official bodies, their media use and cultural par-
ticipation. Language shifts were studied from the perspective of partner
choice and the choice of education. The chapter concludes with residents’
views of the facility laws and their assessment of recent language policy.
I would also note that the author had the opportunity to compare these
results with language practices in Brussels. By including three neigh-
bouring communes in the Flemish Periphery (Grimbergen, Sint Pieters
Leeuw and Tervuren) he was also in a position to make other striking
comparisons. For the reader, it is above all interesting to be able to com-
pare the language practices, opinions and evaluations of the residents
with the results published in the first two parts, which describe practices,
opinions and evaluations from the field of politics and journalism. They
are frequently worlds apart.

Carrying out research into a contemporary and politically charged sub-
ject is no easy task for a university research team. The supervisor and
researchers always had one single aim: to produce a report presenting
research carried out with the utmost objectivity. This was guaranteed by
the source material we consulted. The points of view of the various groups
concerned were expressed both in the official documents and in the French
and Dutch language press studied. It is regrettable that some francophone
players did not want to contribute to the research, but their views were
nevertheless taken satisfactorily into account by other means. It is unnec-
essary to emphasise that the sociological research met all methodological
requirements. R. Janssen’s reputation as a (language) sociologist is ample
guarantee.

This study has fortunately not remained at the stage of an inaccessible
research report. Thanks to extra financing from the Province of Flemish
Brabant it has been published in Brussels Themes, the series published by
the Centre. To reach as wide as possible a academic audience, and also a
non-Dutch speaking public, this introduction has been translated into
French and English, and a comprehensive summary of the most impor-
tant research results has also been produced in both languages. As an
appendix, the book contains – as well as the questions used in the surveys
– the results of elections for local councils in the facility communes in
1988, 1994, and 2000. A summary of the sources and literature consulted
is also included.

This study and its publication could never have been produced without
the interest, effort and contribution of many organisations and individu-
als. I would first like to thank Governor L. De Witte and members of the
Standing Delegation of the Province of Flemish Brabant, and in particular
H. Van Autgaerde and A. Deconinck for their confidence in our research
team, and, above all, for the academic freedom with they guaranteed us.
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Many thanks are also due to the Flemish Community for its substantial
financial support. Not only have we enjoyed a constructive working rela-
tionship with the steering committee, but we have also benefited from the
additional support of advice from F. Steenput and B. Martin on legal,
administrative and political aspects of the issue. Due to the interest of J.
De Bock, B.Hoornaert and A. Van Steenwinkel in the Centre’s academic
work, the collaboration went very smoothly, and they too have earned our
sincere thanks. The assistance of Prime Ministers W. Martens and J.L.
Dehaene, Ministers L. Martens, L. Peeters and H. Van Rompuy was espe-
cially valuable, as was that of the Assistant Governor, G. Desolre, and
Mayors J. Calmeyn, M. Delacroix-Rolin, L. Maricq and C. Van Eyken. We
are especially grateful to them. Finally I would like to thank Jimmy, Rudi
and Bart. A supervisor’s task is an easy one when the researchers are such
conscientious, enthusiastic and skilled researchers.

Brussels, 15 September 2002.
Prof. Els Witte
Director, Centre for Interdisciplinary Brussels Studies
Honorary Chancellor, Vrije Universiteit Brussel.
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The evolution of language facilities: an outline

The Val Duchesse language compromise (1963)

On 5 July 1963, a delegation of leading political figures met at Val Duch-
esse to find a solution to the community crisis in which the Christian
Democrats/Socialist Lefèvre-Spaak coalition found itself. On the agenda
was the complex issue of the Brussels Periphery.1. The Francophone
minority, which had settled in this area hovering between the monolin-
gual and bilingual mainly after the Second World War, was calling for pro-
tected status. The compromise which was finally reached introduced a
“language facility system” in six communes in the Flemish Brabant
peripheral area: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,
Wemmel and Wezembeek-Oppem.

Broadly speaking, there were three opposing groups in the early 1960s.
Radical Francophones supported a Brussels zone which was as extensive
as possible; the militant Flemish movement was campaigning for an
unchanging linguistic border with a strict demarcation from Brussels,
while supporters of the unitary State sought a compromise between per-
sonality and territoriality. The decisive factor was the presence in the tra-
ditional parties of compromisers whose instincts were strongly supportive
of the Belgian unitary state. The defenders of “personality” upheld the
right to use language, although indissociable from private life, at every
level. In practice this meant that Francophones, even if living in a Dutch-
speaking area, should be entitled to use their own language for adminis-
trative purposes. In contrast the supporters of “territoriality” claimed that
language, except in its private use, was tied to a given geographic area.
Under these circumstances the Flemish areas should be regarded offi-
cially as monolingual Dutch-speaking districts.

There could be no doubt as to the Dutch-speaking character of the
peripheral communes. In geographic terms, they remained a part of Flan-
ders. These communes therefore had to be administered as monolingual
areas. Register office deeds, oaths, voting, local council reports and admin-
istrative procedures all had to be processed and drafted in Dutch. The

1. It should be noted that many Flemish politicians harboured resentment at the use of
the word “Periphery” (Rand) to describe the area of Flemish Brabant bordering Brus-
sels. They argued that the use of this term defined the part of Flemish Brabant in ques-
tion as an outlying area of Brussels. Additionally, it represented a translation of a term
– “périphérie” – imposed by French speakers, which produced the impression that fran-
cophone claims on the “peripheral communes” were justified. See Parliamentary ques-
tion no 8 of 26 September 1996 to the Minister-President Luc Van de Brande from Luc
Van Nieuwenhuysen. In: Vlaams Parlement. Bulletin van Vragen en Antwoorden, 1996,
no 4, 15 November 
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granting of language rights, regarded as temporary, to Francophone
incomers was seen in practice as a manner of easing the way for their
eventual integration. Reports and public information were to be trans-
lated; translated forms and legal copies of documents could only be
allowed where explicitly requested. Official registration also had to be
effected in the language of the local administration. To summarise, Dutch
was the only administrative language acknowledged by the local author-
ity. For particular operations, the authority could depart from the general
rule. This mostly happened as a result of an explicit request from the pub-
lic, and not from the local authority itself. Francophones were also enti-
tled to French-language infant and elementary education. Heads and staff
in these schools were expected to use Dutch for administrative purposes.
The compromise agreed at Val Duchesse was taken up in the law of
administrative language of 2 August 1963. This joined the existing lan-
guage law of 28 June 1932. The two language laws were brought into line
with each other by the Royal Decree of 18 July 1966.

The special provisions meant that in the communes of Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek and Wemmel, in accordance with the wishes of the
interested parties, official documents could be drawn up in Dutch or
French. Register office documents were to be transcribed in their original
language by local officials. In these four communes no-one without an ele-
mentary knowledge of French may be employed in a position involving
contact with the public. This knowledge can be ascertained by the local
authorities themselves. The Law also states that the competent authori-
ties shall organise local services to ensure compliance with all these pro-
visions2. Any interested party may obtain a French translation. Register
office deeds are transcribed in the registers in Dutch.

Were these facilities originally conceived as interim measures to pro-
mote integration? On the Flemish side the legal texts and preparatory
documents were interpreted in this sense, whilst on the Francophone side
the transitional and integrational aspects of the language laws were not
recognised..

2. The Law of 2 August 1963 gave official shape to the facility system. In four communes,
(Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel) a de facto facility scheme had been in
operation since the publication of the results of the language census in 1954. Sint-Gene-
sius-Rode and Wezembeek-Oppem now joined these four. In these last two communes
the facilities were organised differently. In the four “large” facility communes not only
deeds and notices were drafted in both languages, but staff in contact with the public no
longer had to have a thorough knowledge of the second language; an elementary knowl-
edge sufficed. In the two “small” facility communes deeds (for example birth certificates)
are drawn up exclusively in Dutch, and transcribed into the register in that language.
Officials need no basic knowledge of French. 
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A number of other issues remained vague and obscure: Dutch and French
speakers could therefore both develop their own interpretations and
present these as a victory to their supporters. Because all the partners
involved in the compromise had to be able to accept the compromise, the
legislator remained extremely vague – as peacemaking tactics so often
demand – as to the essentially unresolved problems such as the duration
and organisation of the facility system, and the powers of the monitoring
bodies such as the Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).

The 1970 reform of the State: communes with linguistic 
facilities are Flemish territory

The Leuven university question and the electoral gains for federalists in
1968 meant that the Christian Democrat/Socialist Eyskens government
could no longer ignore the complaints from the commune. The reform of
the State in 1970 would eventually lead to the establishment of three
Regions – Flanders, Wallonia and Brussels-Capital, each with its own
regional council. In addition, cultural councils were set up, first for the
Flemish and French communities, and later for the German Community
also. The question of Brussels and the Periphery was an integral part of
the discussion concerning the establishment of the regions and communi-
ties

A bill abolishing the special district set up for the six seven years before
– the “arrondissement en l’air” and advocating that the peripheral com-
munes be included in the Dutch-speaking region was introduced. Because
the bill of itself was bound to be offensive to the Francophones, it was put
to the vote as an element in a much broader Community pact. As a result
the six henceforth formed an indisputable part of Dutch-speaking terri-
tory, although the linguistic facilities remained.

The “pacification” law of 9 August 1988

At the end of the 1970s the then government made a further attempt to
resolve the issue of the communes with language facilities with the
Egmont-Stuyvenberg agreement. The impossibility of achieving a compro-
mise between Francophones and Flemish, in particular over the status of
Brussels and the Periphery, caused the agreement to become bogged down
at the implementation stage. Primarily, it was the Flemish resistance to
registration rights that caused the failure of the Egmont-Stuyvenberg
agreement. These registration rights meant that Francophones from the
six were entitled to vote in Brussels. The Flemish feared that this would
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ultimately lead to the integration of the peripheral communes into Brus-
sels.

The 1980 reform of the State was responsible, inter alia, for setting up
Walloon and Flemish Regional Councils with legislative powers, and the
establishment of local and regional executive bodies. The Brussels prob-
lems and the linguistic facilities question were not involved in these nego-
tiations.

It was only with the law of 9 August 1988 that a “definitive’ solution
was found. The so-called “pacification law” marks a crucial point in the
political history of Belgium. The law did not merely confirm the special
status of communes with linguistic facilities, but also brought in a number
of unique provisions for these areas. One of these provisions was the prin-
ciple of “the irrefutable presumption of language knowledge”. These and
other “exceptional measures’ were necessary to safeguard the threatened
Community peace. In addition, the establishment of this law was a part of
the broader context of the 1988 reform of the State. Because of its content,
the Law of 9 August 1988 was indeed to bring a measure of peace. During
the 1980s the communes with language facilities were regularly in the
news – the recurrent debates regarding the failure of the Voeren mayor
José Happart and the Kraainem OCMW/CPAS3 chairman Capart to speak
Dutch illustrates this.

In the run-up to the introduction of the “pacification” law, the emphasis
was immediately placed on the “irrefutable presumption of language
knowledge”. If local council members were elected in a Flemish commune
language facility, this meant they were “irrefutably presumed” to have a
knowledge of Dutch. This presumption could not then be refuted; the indi-
vidual in question could not be asked to sit a language examination. The
same applied to aldermen and mayors; by their election as council mem-
bers, followed by their appointment as aldermen or mayor respectively, it
was presumed that they had mastered the local language. If aldermen or
mayors had held their office for three interrupted years between 1 Janu-
ary 1983 and 1 January 1989 this presumption became “irrefutable”. In
all other cases the presumption of the language knowledge of new alder-
men and mayors could be challenged by a council member. Because they
were directly elected, OCMW/CPAS council members in the language facility
communes are also subject to this “irrefutable presumption of language
knowledge’ and the associated provisions: the OCMW/CPAS chairman was
to be elected from within the council. In the short term no actual bill was

3. OCMW/CPAS: Centre public d’aide social / OCMW: Openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn – Belgian social services
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drawn up, since the government fell, in part because of the Happart affair
which was dragging on.

In the meantime. the Council of State ruled that the principle of “irref-
utable presumption” was unconstitutional. Candidate prime minister
Martens had the principles of the pacification law included in the new coa-
lition agreement and ignored the Council of State’s judgement. The par-
liamentary debates after the formation of the eighth Martens government
in May 1988 promised to be tense. These debates covered not only terms
such as the “irrefutable presumption of language knowledge” and ‘propor-
tional election of aldermen”, but also the question of incorporating the lan-
guage facility system into the Constitution. With the law of 8 August the
use of language in the facility communes was adopted into the Constitu-
tion. The “pacification” law was approved a day later and appeared on 13
August in the Belgisch Staatsblad/Moniteur belge.

The intention – that is to say, the resolution and prevention of major
conflicts – was achieved by the application of the pacification law. The
direct election of aldermen, in combination with the irrefutable presump-
tion of language knowledge, prevented candidates with no knowledge of
Dutch from appearing on the electoral lists. It was local council members
who were eligible for election as aldermen, and it was easy enough to
know whether or not council members who had already held their seats
for six years had a sound grasp of Dutch.

The St Michael’s Day agreement (1992): strengthening 
Flemish supervision

For the fourth time in less than 25 years, the Belgian state was once again
reformed. On 29 September 1992, St Michael’s Day, the four coalition
partners (CVP, SP, PSC and PS) signed an agreement regarding the – pro-
visional – completion of the structure of the Federal State. The dissolution
of the unitary province of Brabant on 1 January 1995 had the direct con-
sequence of making the six peripheral communes both politically and geo-
graphically an inseparable part of the monolingual province of Flemish
Brabant. Partly in compensation for this, the Francophone parties
demanded new measures to protect the Francophone minority in the
Periphery: the powers of the Standing Commission for Linguistic control
were extended and the post of adjoined governor of the Flemish Brabant
province was created.

In conjunction with the appointment of the posts of governor and vice-
governor for the Brussels-Capital district, the post of adjoined governor of
Flemish Brabant was created. It should be stressed that for language
questions the final word lies not with the adjoined governor but with the

BrusselseThemas9.book  Page 395  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Language facilities in the Brussels Periphery

396

Flemish administration and the Flemish Brabant province. In addition
the governor’s assistant became a sort of language ombudsman. His pow-
ers still include the investigation of all written or verbal complaints
lodged by any natural or legal person concerning failure to comply with
the legislation on the administrative use of language in instances which
are or could be located in a peripheral commune. In contrast with Stand-
ing Commission for Linguistic Control procedures, the plaintiff is not
required to demonstrate an interest, let alone to live in the commune in
question. It should also be mentioned that since any natural or legal per-
son may bring a complaint, this means, inter alia, that councils in the
peripheral communes themselves, or the OCMW/CPAS in these districts,
elected official serving on these bodies or even the French Community
may make use of this right of complaint4.

The Lambermont agreement (2001): communal and 
provincial law transferred to the Regions

The most recent stage in state reform is the Lambermont agreement,
which was finally approved by Parliament in June 2001 after much com-
promise. The main interest for the peripheral communes is that the agree-
ment transfers communal and provincial law to regional level. In practice
this means that in future these mayors will no longer come under Federal
Government control but will be answerable to the Flemish government.
The continuation of the exceptional measures applied in the six peripheral
communes was however still to be safeguarded.

In addition the government has agreed – as part of the negotiations
leading to the agreement – to make concessions regarding “national
minorities”. The relevant Convention had already been signed by most
countries in the Council of Europe, but so far not by Belgium. The concept
of “national minority” first needs clear definition before the Convention
can actually be signed.

Announcements like this may certainly be seen as a concession to per-
suade Francophones to approve the Lambermont agreement. On the
Flemish side, there remains the fear that act of ratifying the European
Convention for the Protection of National Minorities could be misused by
French speakers in the peripheral communes.

4. Only individuals may bring a complaint to the Brussels vice-governor: the Flemish
Community can thus not itself call on this body to take action if the Flemish in Brussels
are treated in an improper fashion by any authority.
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To summarise briefly, history clearly shows that the main distinguishing
characteristics of the facilities system have scarcely changed. On the other
hand, in political and institutional terms the six are indisputably more
closely associated with Flanders. The successive state reforms leave this
in no doubt.

The main points of conflict

Language use between local authorities and residents

The historical background clearly demonstrates that the various reforms
of the facility system represent continuing attempts to reach a compro-
mise between Francophones and the Flemish and to promote a democratic
peace process. The increasing numbers of residents who speak no Dutch
in the six facility communes cannot be denied; the expanding European
institutions in Brussels are bringing larger numbers of European officials
to the capital and its Periphery. However, it would be simplistic to regard
the presence of these groups as a decisive factor in the increasing French
influence on the Periphery. The new province of Flemish Brabant, which
is entirely located within Dutch-speaking territory, is targeting its aware-
ness-raising campaigns on these groups. These campaigns remind them
that Dutch is the official language.

The linguistic facility system gives Francophone residents the right to
use their own language in their contacts with the authorities, but the
administrative staff themselves only have to operate in the local lan-
guage, which is Dutch. This principle has not always been correctly
observed. Furthermore, language use is not the only area in which viola-
tions or disputes can be seen. In past decades various cases were noted in
which the legislation was contravened. Examples include the keeping of a
data bank at local government offices in which the language affiliation of
residents is recorded.5; the recruitment of local authority staff without
taking language knowledge into account; language problems in local
police forces and fire brigades; discussions concerning monolingual or
bilingual inscriptions; the issuing of documents in the wrong language
and general problems with the principle of “public information”.

The term “public information” was open to several interpretations,
which led to various complaints from both individuals and local councils

5. This not allowed: recording language affiliation is a disguised form of language census.
The language census was abolished and even made illegal by the law of 1961. 
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to the Standing Commission for Language Control and – since 1995 – to
the adjoined governor. The Law of 28 June 1932 on the use of languages
for local authority business stated that “announcements and public infor-
mation shall be drafted by the local State and provincial services and their
subordinate administrative and public authorities, and by the communes
and subordinate administrative and public authorities, in the language of
the commune”. The law of 8 November 1962 amended this first law by
extending the list of communes in which announcements and notices had
to be made to the public in both national languages. This certainly
included the six peripheral communes around Brussels which were
granted facility commune status a year later.

In practice, we find the following in the Laws of 18 July 1966 on lan-
guage use in administrative affairs: “Local services located in Francoph-
one or Dutch-speaking territory shall provide reports, information and
forms intended for the public exclusively in the language of the region. (…)
“Local services located in the peripheral communes shall provide reports,
information and forms intended for the public in Dutch and French.”

The previous definition of the term “public information” leaves open a
number of possible interpretations. How far can the range of the term
extend? How broadly can the term “public” be interpreted? There remain
a number of other open questions: are all kinds of leaflets “public informa-
tion”? Must all leaflets therefore be published in both Dutch and French?
And does this mean that one leaflet must contain both versions, or that
two separate versions should be available? Must Francophones ask the
local or provincial authorities for brochures in their language, or should
they receive them automatically? And what about advertising material or
regulations? Are they also public information?

Discussions regarding the failure to observe the language legislation
often come up against the difference in interpretation of these terms. For
the provincial administration the issue is clear: the province of Flemish
Brabant is a regional subdivision whose headquarters is in Dutch-speak-
ing territory and which includes the “communes with special language
status”. The province is thus obliged to draft information directly intended
for the public in the peripheral communes in Dutch. The province may act
otherwise, when this may be justified as being in the interests of the serv-
ice, but it is not obliged to do so. In the six facility communes French must
also be used in communicating with the public.

It was thus primarily the interpretation of these legal terms which
caused problems. In the event of an incorrect interpretation, residents
lodged their complaints with the overseeing authority’s ombudsman It
was noticeable that more complaints were taken to adjoined governor Guy
Desolre than to the Standing Commission for Linguistic Control . It is
clear that the Commission’s annual report pays more attention to the
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Brussels-Capital Region than to the surrounding communes. In addition.
significantly more complaints were noted from communes along the lin-
guistic border, such as Ronse and Voeren. Between 1988 and 1995, too,
only a modest number of complaints from the six communes were deemed
acceptable by the Commission.

Since 1998, the adjoined governor has observed a noticeable increase in
the number of individual complaints focusing on the term “public informa-
tion”. It was striking that in 1995 more than half of the total number of
complaints came from Dutch-speaking individuals, whereas in 1998 the
overwhelming majority of complainants were Francophone. To what
extent is this due to the commotion caused by the Peeters circular and the
Columberg report? We will look in more detail at these community issues
later. The adjoined governor made no comment on this question. Although
the Belgian State guarantees the continuity of the system, since the St
Michael’s Day agreement and the division of the unitary province, there
has been a clear trend on the Flemish side towards applying the facilities
as strictly as possible – at least according to Desolre. The adjoined gover-
nor does not explicitly say that this explains the huge increase in Franco-
phone complaints.

Other issues also arise, such as the use of language in ‘relations with
individuals”. The emphasis here lies on the scope of the concept “individ-
ual”. What, for example is the difference between an “individual strictu
sensu” and a “private company”? Local authorities are indeed obliged to
communicate with a private company in the language of the territory in
which the company is established. The authorities in the peripheral com-
munes always correspond with the business using the local language,
regardless of the language in which the company address the correspond-
ence. For individuals strictu sensu the position is a little different: a Dutch
speaking individual is always answered in Dutch, irrespective of the lan-
guage in which the inquiry was expressed. Francophone individuals, how-
ever, may fall back on the facilities in their correspondence with authori-
ties in the peripheral communes; Francophone correspondents who do not
live in the Periphery receive their replies from the relevant authorities in
Dutch, unless French is used as a matter of courtesy.

The arbitrating authorities – the deputy governor of Brabant, the
adjoined governor of Flemish Brabant and the Standing Commission for
Linguistic Control – therefore have to take interpretations into account
when handling complaints. Watertight definitions of “public information”
and “relations with individuals” simply do not exist. The complaints which
are brought often concern trivial issues, which does not mean that the
serious problems should be marginalised. No essential differences can be
discerned between the subject of the complaints from Dutch and French
speakers. The first group are more likely to be lodged against the local
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authority. But the local authority itself sometimes brings complaints to
the Standing Commission. This involves decisions of the supervisory
authority which could encroach on the principles of the facility system.

In short, complaints from both individuals and local authority regard-
ing violations of the language legislation remain very much on the
agenda; problems which were mentioned in the past, such as street name
signs, are still current. There is an appreciable continuity in this respect.
The increasing contribution of the Flemish supervisor has made very little
difference.

Language use in local councils and board of aldermen

After 1988, with the embedding of the six facility communes in Dutch-
speaking territory, violation of the language legislation by locally elected
bodies could be tolerated even less than before. Simply put, this meant
that mayors, aldermen, and OCMW/CPAS chairmen and councillors were
obliged to speak Dutch when carrying out their duties. The language laws
are quite clear on the use of language in town halls: in Dutch-speaking
areas the official language is Dutch, and that applies equally to the mayor,
the aldermen and council members. In practical terms, this means that in
a facility commune all meetings of the council, and official addresses or
declarations by council members must take place in Dutch. To what
extent are there violations within the board of aldermen and the local
authority council, and how should these be dealt with? Can these viola-
tions be regarded as a “short term blip”, or is this rather a regular occur-
rence even today? Did the 1988 “pacification” law achieve radical improve-
ments in this area or not? Questions of this kind can be answered on the
basis of official documents and news coverage in the media.

It appears that despite the much discussed provisions of the Law of 9
August 1988 “pacification” could not always be guaranteed within the
local authorities of the six. Even after 1988 there was regular mention of
breaches of the language laws within local councils. In the most concrete
instances, French was used during the meeting, an implicit breach of the
language laws. Where debates were held in French, or declarations were
not issued in Dutch during the meeting, the supervisory body could set
aside the decisions reached. There are several examples of this happening,
although the numbers fell after 1988. The arguments put forward by
Francophone local authorities are understandable if we assume that the
majority of the population is French speaking. A Francophone electorate
has consequently elected Francophone politicians. From this point of view
the legal requirement to hold meetings solely in Dutch regardless may
well be contested. But this argument is quite without force, in that it
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breaches the territorial principle Furthermore, it is a political fact that
the six are part of Flemish territory; the agreement was reached after
receiving a special majority, for which Francophones also voted.

We may conclude that some of the problems from the 1980s have now
disappeared: mayors and OCMW/CPAS chairman now have a good knowl-
edge of Dutch. Neither the media nor the supervisory authority are in fur-
ther doubt of this. But this “pacification” is in no way attributable to the
“irrefutable presumption” which played so great a part in the direct elec-
tion of local representatives. It rather represents a change in mentality,
with the principle that “the local language is the language of administra-
tion “ – at least as regards the outside world – now being respected. Prob-
lems continue to arise in the local councils, however. Here the situation is
monitored by the Flemish, in the person of council members or observers.
But here too there is greater tolerance and acceptance – again with
respect to the outside world – on the Francophone side with respect to
Dutch than in the 1980s. They have been virtually forced to this, because
a series of suspensions and the overturn of certain decisions by the super-
visory body do the image of local councils no good.

There remains an underlying tendency to by-pass the compulsory use
of Dutch. Informal discussions may continue in French after the mayor
has called the meeting closed; similarly, Francophone aldermen and coun-
cil members can prepare informally for future meetings, so that discus-
sions at the actual meeting are rendered superfluous. From a legal point
of view, interruptions to a meeting in a language other that the local lan-
guage are not minuted; in consequence they are considered not to have
occurred. Problems of an entirely different nature can arise in the board
of mayors and aldermen. The direct election of aldermen makes it possible
for elected members of the board take their seats while their party is in
opposition on the local council. To avoid these practical difficulties during
discussions by the board, “preparatory” meetings may be held in which
members of the majority adopt an number of policy positions which are
later – during the real meeting – presented to the “opposition” for
approval or rejection.

Local authority members sometimes even speak openly of joining the
Brussels-Capital Region. In that case the bilingual nature of meetings
would be guaranteed, and everybody’s problems would be over. These are
just utopian solutions which set aside the real problems caused by
breaches of the language laws. In this way the debate on the language use
by local elected representatives could go on for ever. We can certainly
establish that since 1988 there have been no more significant situations
such as those in which non-Dutch-speaking mayors like Thiéry in Linke-
beek, or non-Dutch-speaking OCMW/CPAS chairman such as Capart in
Krainem caused problems. There is no doubt that the various local
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authority members in the six have a thorough knowledge of the local lan-
guage. Rather, the problem has shifted to another level. Statements by
these officials in French in the twilight zone between the public and pri-
vate domains can wreak havoc. Various examples of complaints on this
head could be listed.

Education

Education holds a special place in the facility system. At the request of 16
families, the Law of 2 August 1963 established infant and elementary
education for Francophone children in the facility communes. There fol-
lowed a number of problems with non-Dutch-speaking teachers and school
heads. As employees of a Flemish commune, these people are supposed to
be competent in Dutch; the aim of these schools, after all, is to integrate
Francophone children smoothly into their Dutch-speaking environment.
It is thus clear that staff in these schools should speak Dutch.6.

After these difficulties there was twenty years of peace in the schools.
In the 1980s there were a number of disturbances causing the national
education minister to suspend subsidies to a certain Francophone school.
Problems of this kind did no good to the reputation of the Francophone
schools in the facility communes, and pupil numbers were not high. Nor
did these schools offer any continuity with secondary education, which
was another disadvantage.

The presence of Francophone schools was frequently seen as a measure
providing little support for integration. Against this background it is
understandable that at one stage a Flemish representative even called for
a decree compelling everyone in Flemish Brabant to follow Dutch lan-
guage education.

Problems in connection with education in the six facility communes are
not exclusively focused on purely linguistic questions. After 1988 there
was no more talk of non-Dutch-speaking staff. More problems are caused
today by the presence of Francophone children in Dutch-speaking schools,
which can have an adverse affect on quality. Teaching inspections by the
French Community also remain a contentious issue.

6. This was clearly stated in the 1963 Laws. 
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Culture

It is not surprising that the conflict between the Francophone population
and the Dutch-speaking authority also makes itself felt in cultural mat-
ters. Libraries, for example are legally compelled to observe a 25/75 rule.
This arises from the 1978 decree obliging the Dutch-language public
library service to offer at least 75% of works in Dutch as against 25% in
other languages. This ratio is not always respected in the peripheral com-
munes. The presence of a high proportion of French language reading
matter in the local libraries in the six was another problem which regu-
larly arose. However, we may ask whether the 75/25 proportion is still rel-
evant when more and more foreigners are now settling on the Periphery.
Almost all the “other language” books are in French, and English or Ger-
man titles are seldom bought.

Nor should the role of the media be forgotten. These report complaints
of real or alleged offences against the language laws by the Flemish.
Among the national media it is the newspapers Le Soir and De Standaard
which pay most attention to local politics on the Periphery and to real or
alleged breaches of the language legislation. The written press and audio-
visual media regularly bring up the question of facilities as the semi-offi-
cial mouthpieces of certain groups. The magazine Carrefour, for example,
is a strong supporter of the expansion of (Francophone) Brussels into the
Periphery. Other regional media also make an effort to carry reports of
incidents involving language issues. Nor does Télé-Bruxelles restrict its
news coverage to Francophone Brussels, but also reaches out to the
Periphery. Their terrestrial broadcasts can be received far beyond the
Brussels-Capital Region. It is however questionable – given the unchal-
lenged position of cable television providers who do not carry Télé-Brux-
elles outside Brussels – whether the channel can really reach the Franco-
phone public on the Periphery.

The Flemish Community, on the other hand, tries to reach as broad as
possible a community via other channels and locally. Through community
centres and publications such as De Randkrant the pleasant side (culture,
social life, leisure) of the Brussels Periphery is highlighted, though atten-
tion to the political situation is not neglected.

The Peeters circular as the culmination of a community 
conflict

A number of issues have already been aired in this summary. Genuinely
“big” conflicts, over which regional and national politicians as well as the
media have taken a position, have not arisen since the Happart affair.
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With one exception: the circular published by Flemish Minister Leo
Peeters. In the late 1990s, the “Peeters circular” was responsible for one
of the keenest community conflicts of recent decades. Leo Peeters served
in the fourth Van den Brande Flemish government as Minister for inter-
nal affairs, urban policy and housing. For simplicity’s sake we refer to the
circular; it is often forgotten that as well as the Peeters one there were two
other comparable circulars. In chronological order, these are the circular
from Minister-President Van den Brande to the Flemish administrative
departments, then the Flemish minister Peeters’ circular to the com-
munes, and finally the circular sent by Flemish minister Martens to the
OCMW/CPAS in the facility communes. Politics, public opinion and media
attention all focused frequently exclusively on the circular BA-97/22
issued by Leo Peeters.

What was actually going on? In this circular of 16 December 1997 min-
ister Peeters reminded local councils in the facility communes to apply the
language laws correctly. According to Peeters, this meant that French lan-
guage documents had to be requested anew on each occasion. The Martens
circular of February 1998 repeated the same argument, this time in
respect of Francophones in the Flemish facility communes who regularly
used the services of the OCMW/CPAS. These regulations were contrary to
current practice. When an individual had requested a document in
French, he would continue to receive subsequent documents in the same
language. Because Peeters opposed this state of affairs, within a very
short time he was pilloried, as it were, by Francophone politicians and
opinion makers The Minister became persona non grata with the Franco-
phone political parties, the media and the authorities in the communes in
question. The protests, which did not come exclusively from Francophone
quarters, made little impression on Peeters, who refused to change his
position and was supported by the Flemish government.

Discussion of the legal nature of this circular took a somewhat exagger-
ated form. A member of the Chamber of Representatives commented that
“this country has much more important socio-economic and environmen-
tal problems than the language used on TV licence payment forms.” Nev-
ertheless, indignation ran high. But was this really just a storm in a tea-
cup? Or did Peeters go a bit too far with his circular, needlessly provoking
the Francophones, as VLD chairman Karel De Gucht said? The circular
was all too frequently seen as an isolated event. The events immediately
preceding it were overlooked, and the similar Van den Brande and Mar-
tens circulars seemed almost forgotten in the debate on Peeters.

Minister Peeters addressed his circular to provincial governors, who in
turn notified the boards of mayors and aldermen concerned. It was the
result of the memorandum of 30 October 1997 in which Minister Peeters
requested the Internal Affairs department to prepare a circular “provid-
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ing guidelines for local authorities on the correct application of the legis-
lation on the use of language in administrative business”. The circular
drew attention to the fact that Article 4 of the Constitution divided Bel-
gium into four language zones. In practice this meant that in the Dutch
language zone, there was no question but that Dutch took precedence.
Geographically, the facility communes belonged to this Dutch language
zone, so that priority status also applied in these communes. All dealings
with the local authority should therefore take place in Dutch, though res-
idents could obtain their documents in French on express request. The cir-
cular then stressed that the facilities provided an exception to the mono-
lingual character of the language zone, and that in consequence they
should be strictly interpreted. Furthermore, they were intended as a
“measure to encourage integration”, which meant that by definition, for
the individuals concerned, they were “transitional” in nature.

Peeters thus justified his circular, inter alia, by drawing attention to
the transitional nature of the facility system. Peeters himself detected the
transitional principle in both the theory behind the facility system and in
the spirit of the law. The system gave speakers of other languages time in
which to learn the local language, which automatically implied that the
system would become redundant in time. If it lacked this transitional
nature, the incentive for incoming Francophones to learn Dutch would be
lost. Why should they learn Dutch if they could continue to operate in
French? Peeters took it for granted that learning Dutch could be regarded
as a minimum effort to be expected of citizens speaking other languages
who settled in the Flemish Region, including the peripheral communes.

The circular stimulated a whole series of debates, by no means solely
focusing on its content; its legal form was also challenged. Circulars could
be put in the category of pseudo-legislation. This includes all kinds of doc-
uments generated by the internal workings of a government. Circulars
can be counted among these documents, along with official orders, direc-
tives, instructions, departmental memorandums and policy rules. All
these documents contain a number of general instructions. These
instructions were drawn up by the government, and it is the intention
that they will promote a consistent approach across the civil service. In
practice the government uses circulars to explain how its services should
interpret or apply a given piece of legislation. If these instructions are not
followed, the government can proceed to take disciplinary measures. A
ministerial circular has no force of law. It does have a legal value, oblig-
ing officials to apply it. In this fashion it also carries the de facto force of
law outside the civil service. In other words: we can describe a circular as
a pseudo-law if it is correctly applied by the subordinate branches of the
ministry. But a circular is not really a law, which can only come into force
when it has been approved by Parliament. A minister who issues a circu-

BrusselseThemas9.book  Page 405  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



Language facilities in the Brussels Periphery

406

lar has consequently a certain degree of freedom to interpret the legal
text in question.

Resistance to the circular came first from the peripheral communes
directly affected. The commune of Linkebeek did not react with words
alone. On 27 February 1998 it lodged a complaint with the Council of
State against the Flanders Region and the Flemish Community and
applied for the suspension of the enforcement of Circular BA-97/22. Sus-
pension was only possible if the “immediate implementation of the con-
tested decision (i.e. the need to make repeated requests for documents in
French) could cause serious harm which would be difficult to rectify.” In
practice this meant as follows: if a given percentage of residents in a facil-
ity commune were Francophone, and if that percentage were obliged on
each occasion to notify the authorities that they wanted to receive their
documents in French, this would mean more work for the local authority
staff. To sum up: the implementation of the Peeters circular meant more
work for too few staff, who would thus be hindered from carrying out their
other tasks. This could be considered as “serious harm which would be dif-
ficult to rectify”. The Council of State was unable to assess what the scale
of this increasing workload might be. The potential demand for additional
local authority staff could not, therefore, be assessed in concrete terms. In
consequence it was not possible to speak of “serious harm which would be
difficult to rectify”. On 10 July 1998, the Council of State had no option
but to rule that the commune of Linkebeek was in the wrong, and to reject
its application for the suspension of BA-97/22 . 

In the meantime the six communes – each in its own way – kept up
their opposition to the Flemish government policy. Lists of Francophone
origin, such as the Union des Francophones, or the mixed language
Lijst(en) van de Burgemeester had set out the political agenda decades ear-
lier. On the question of whether the circular would be applied, evasive
answers were given in the main. The links between local authority offi-
cials and the Francophone political parties were underlined by visits to
the communes by Francophone politicians.

An application was also made to the Council of State to have the circu-
lar set aside on the grounds of its legal form. This complaint was lodged
by the French Community, the Walloon Region and a resident of Sint-
Genesius-Rode. In March 2000 the (Dutch-speaking) Judge Advocate-
General of the Council of State, Michel Roelandt, acknowledged that Min-
ister Peeters went further than simply interpreting the law in circular
BA-97/22. In this Peeters had gone beyond his powers. In consequence
Roelandt declared that the circular could indeed be set aside on these
grounds. Meanwhile not every Flemish politician was prepared to stand
behind the Peeters circular. After 1999 the new Flemish government took
a more moderate approach to community issues. De Gucht, for example,
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indicated more than once that the circular could be revised. In March 2001
the bilingual Fifth Chamber of the Council of State declared that it was
not competent to judge this question. The complaints lodged by the French
Community and the Walloon region were ruled to be inadmissible on the
grounds that they related to issues respecting Flemish territory. The com-
plaint from the resident of Sint-Genesius-Rode, however, was ruled
admissible. But because the plaintiff resided in Flemish territory, the
monolingual Dutch Chamber of the Council of State, not the bilingual
Chamber was competent. In the spring of 2002 advocate Patricia De
Somer of the Dutch-speaking Chamber of the Council of State recom-
mended that the Peeters circular be set aside. The advocate stated that
this opinion was the result of faults “in the basis and the form” of the cir-
cular. If this recommendation is followed by the rest of the Council of State
– as in fact happens in most cases – the judgement will be delivered in the
autumn of 2002.

The whole Peeters affair stirred up many community issues. In the
spring of 1998 the Swiss diplomat Dumeni Columberg visited Belgium. At
the request of the Council of Europe Columberg drew up a report setting
out his view of the Belgian language question. The visit of the Swiss was
the result of a resolution submitted by Sint-Genesius-Rode alderman
Georges Clerfayt (FDF) and Armand De Decker (PRL), to the Council of
Europe, and more specifically the Commission for Legal Affairs and
Human Rights. According to the plaintiffs, the rights of Francophones in
the Periphery were being suppressed by the Flemish supervisory author-
ity. Both parties did not hesitate to compare the circumstances with fla-
grant breaches of human rights in Turkey and Russia. On 25 and 26 May
1998 Columberg paid a visit to Brussels and the Periphery (Linkebeek,
Dilbeek and Sint-Genesius-Rode), and he had talks with a number of pol-
icy makers at Federal and Regional level. He then spoke to several local
politicians in the three peripheral communes, all of whom were Francoph-
one. The Swiss took a total mere thirty-six hours before starting work on
his report.

In September 1998 the Columberg report was submitted to the Com-
mission of the Council of Europe. The Columberg recommendations were
approved on 2 September by a big majority – 24 in favour, one against and
two abstentions – by the competent Commission of the Council of Europe.
The report called for the circular to be withdrawn, and the territorial prin-
ciple to be set aside, if need be through a referendum. In practice this
would entail a return to pre-1932 language policy.

The report still had to be piloted through the plenary session of the
Council of Europe. During the debate a number of Flemish representa-
tives succeeded in persuading the Council that the report contained a
number of provisions which would endanger the fragile balance of the com-
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plex structure of the Belgian State. Finally five of the seven recommenda-
tions were voted down, as a result of which the report became worthless.

Three years later, Clerfayt resubmitted his complaint, and the Human
Rights Commission once again sent a Swiss diplomat to the facility com-
munes. This time the transfer of local authority law to the Regions was
the immediate cause of Clerfayt’s complaint. On her arrival on 13 June
2001 Lili Nabholz-Haidegger made a very different impression from that
of her predecessor, who had drawn his conclusions much too quickly and
without proper preparation. Nabholz-Haidegger was first taken to the
facility communes to lodge complaints of “discrimination” in cultural, edu-
cational and administrative affairs and that the Francophones formed a
“national minority’ in the Periphery. What exactly was meant by “minor-
ities” was not clear to everyone even in the Council of Europe. Although
the report was approved by the relevant commission, which removed the
Flemish amendments, it could not ultimately survive a vote in the plenary
session. Other nationals also feared that approving the report would cre-
ate an undesirable precedent.

Language use in the facility communes
Although day-to-day language practice in the Flemish Periphery around
Brussels causes political friction between the two main language commu-
nities, the discussions between the various protagonists are mainly con-
cerned with the underlying ideological assumptions and the consequent
Parliamentary initiatives and (language) legislation, and tend to lack spe-
cific data regarding language use in the communes themselves. In this
research we have attempted to sketch a more accurate picture of the cur-
rent language situation in these communes. The question behind this part
of the study is that of the effect of the facilities, in other words how far this
exception to the territorial principle is reflected in the composition and
language use of residents in these communes. The six facility communes
will be compared with three control communes situated in the Periphery
but which are monolingual Dutch districts for administrative purposes.

Profile of the facility communes

Two elements have a significant influence on the language profile of a
commune or region: the political and administrative framework which has
been extensively dealt with above, and the diversity of its residents.

If we look at the demographic and socio-economic profile of the facility
communes, they belong to the group of smaller or medium sized com-
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munes. The previously restricted size is inherent in their exceptional lin-
guistic position, which prevented them from merging into larger units
during the 1970s. More important for the language situation are the pop-
ulation movements by which the communes have been affected. In Flan-
ders an average of 4% of residents move house in a given year, but in the
facility communes this figure is twice as high. A high level of house remov-
als does not necessarily indicate a high level of non-Belgian residents,
though here too the communes score significantly above the average for
Flanders. This also means than the language situation in these communes
can change very fast, and there is a real likelihood of a multi-lingual com-
munity. In socio-economic terms Drogenbos is somewhat different: it has
the oldest population, the lowest average income and the highest rate of
unemployment. It is therefore not surprising that the number of second-
ary schools is also lower here, below the Flanders average. The other facil-
ity communes are significantly above the average and also score signifi-
cantly higher than the control communes in the Periphery.

From the survey figures it appears that the number of indigenous res-
idents, those who were born and bred in these communes, is very much on
the low side. On average only 15% of residents in the facility communes
were born there, the rest having moved into the communes for one or other
reason later in life. The communes were thus confronted with a steady
influx of new residents while numbers of original inhabitants continued to
fall. The number of original residents is higher in the three control com-
munes, but even here three quarters of the population comes from outside
the commune itself. We should certainly not underestimate the impact of
these developments in these communes, the more so where original resi-
dents have a significantly lower educational level than the incomers,
which can highlight their “minority position”.

All the peripheral Flemish communes are populated to a very high
degree by people who have moved out of Brussels for one reason or
another. From this point of view, this is an obvious characteristic of an
urbanisation process which is common to all urban communities. Incom-
ers include Brussels born people and 43.7% of people born in Flanders in
the survey group also arrived in the facility communes after having lived
in Brussels, as had 58.1% of people born in Wallonia and 59.3% of foreign-
ers. The peripheral communes have to cope with a sort of migrational cas-
cade, in which for many Brussels is the draw and who only subsequently
opt for the green belt around the city. In total nearly two thirds of the sur-
vey group lived in Brussels before moving into the facility communes;
around half of the residents of the control communes had come from Brus-
sels. Only a few, however, cited language reasons as the motive for their
moving house. Indirectly there are indications of the attractions of the
language status of the facility communes. Thus the control communes are
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significantly more popular with incomers from the rest of Flanders and
facility communes score significantly higher among people of Brussels ori-
gin. Incomers from Wallonia are also less inclined to settle in the Flemish
Periphery and opt for the facility communes. Another indication is the
nationality of foreigners: while the largest group of foreigners interviewed
in the facility communes came from France (21.7%), this group is negligi-
ble outside the facility communes.

Language groups

A comparison based on linguistic characteristics and an analysis of any
processes of language shift presume that we can break down the popula-
tion into language groups. We base our classification on the language spo-
ken within the family during childhood. Taking both official languages as
our basis, we distinguish five categories: one group which grew up in a
monolingual Dutch family, respondents from a monolingual Francophone
family, “traditional bilinguals” who grew up in households which com-
bined both languages, “new bilinguals” who combined French with a lan-
guage other than Dutch and finally a group of respondents who spoke nei-
ther official language at home.

The language background of residents in the facility communes differs
significantly from that of residents in the Flemish control communes. More
than half the residents in the facility communes grew up in a monolingual
Francophone family, whilst they make up less than a quarter of inhabit-
ants in the control communes. For residents from Dutch-speaking families
the reverse is true: they represent half the population in the control com-
munes but barely a quarter of residents in the facility communes. The facil-
ity communes are thus not communes which are identical to Brussels in
terms of their population, and only fall outside the boundary of the Brus-
sels-Capital region on geographical grounds. The number of Francophones
and traditional bilinguals is proportionately about the same, but there are
twice as many Dutch speakers and the linguistic background of the limited
group of new bilinguals also differs from that in Brussels.

The original residents of the facility communes have not only a different
social profile from the incomes, their language background is also different.
The difference between indigenous residents and incomers with a monolin-
gual Dutch or French background is especially obvious. Marginally more
Francophones can be found among the original residents of the facility com-
munes, but we find more Francophones than Dutch speakers among the
incomers, so that the numerical gap between the two language communities
is growing, and these communes are acquiring a more Francophone charac-
ter. By contrast Dutch speakers are in the majority in the control communes.
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Language knowledge

Linguistic background, of course, gives no indications about language
knowledge. From our survey it was clear that in both the facility com-
munes and other communes in the Periphery French was the most widely
known language. Non-Belgians learned French better than English (not
so surprising given their Southern European background) and while
Francophones only had a limited knowledge of Dutch, most Dutch speak-
ers had good to excellent French. That the facility communes are more
“Francophone” than the others was illustrated once again: significantly
more bilinguals lost their Dutch in the facility communes, Dutch speakers
in the facility communes claimed to speak French better than their fellow
Dutch speakers in the other peripheral communes, and the knowledge of
Dutch is more limited among Francophones on the facility communes.

Language use in the day-to-day environment

We shall now couple linguistic background with practical language use,
and examine the use of language in the day-to-day environment, with offi-
cial bodies, and with regard to media receptivity and cultural participa-
tion.

Of the Dutch speakers in peripheral communes without language facil-
ities, two thirds have an exclusively Dutch-speaking social circle; this
holds for only one third of Dutch speakers in the facility communes. Mixed
social circles are the norm in these communes. French speakers in both
types of commune tend to move in monolingual Francophone circles,
although outside the facility communes there is a growing group with
bilingual social contacts. Among traditional bilinguals the emphasis is on
bilingual social circles, though Dutch speakers are more likely to predom-
inate outside than inside the facility communes. Both new bilinguals and
other language speakers have relatively few Dutch-speaking friends
where they live.

Another factor which influences the language picture in a commune is
the language in which people speak to their neighbours. Inhabitants who
speak exclusively in Dutch to their neighbours are the exception. These
figures suggest that Francophone neighbourhoods are the norm, and that
otherwise neighbourhoods are likely to be bilingual. In the control com-
munes, around a third of residents speak exclusively in Dutch with their
neighbours, although more that half the population grew up in monolin-
gual Dutch families.

To an outsider, the language profile of a commune or town is mainly
determined by the language or languages heard in shops, bars and restau-
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rants. When they go shopping outside their own commune, the Flemish
from both the facility communes and the control communes turn to Flan-
ders, whilst Francophones are more likely to go to Brussels. Language use
also varies. In both the facility communes and in other Flemish com-
munes, some 80% of Francophones from the facility communes use French
in the large shops. Among Dutch speakers, half speak exclusively Dutch
in the facility communes, which rises to 70% in other Flemish communes.
Residents from the other communes researched spoke Dutch in Flanders,
but half of Francophones used French exclusively here too. But Francoph-
ones were more likely here than in Brussels to speak Dutch if the shop
assistants spoke Dutch, whilst Dutch speakers in the facility communes
were even less inclined to switch to French. In small shops, facility com-
mune residents were systematically more likely to speak Dutch, and this
was also true for Francophones who were making an increasing use of
both languages to the detriment of French. The big difference is in the
behaviour of bilingual residents in the peripheral communes, whose use
of Dutch as the sole shopping language rose from 40% in department
stores to around 70% in local shops. In general we can thus conclude that
the residents in facility communes use French more as a shopping lan-
guage than residents in other peripheral communes, while in the latter
districts Francophones were more likely to shift to Dutch.

To conclude, we should look at language use among some service pro-
viders. From the analysis there appear to be significant differences
between the language use of the three language groups in the facility com-
munes and in other peripheral communes. Dutch speakers obviously
speak more French in the facility communes, particularly with family doc-
tors (73.6% Dutch as compared with 93.2% in the control communes).
There remains a clear difference between this and the Brussels situation,
where more than half of Dutch speakers speak exclusively French with
their general practitioners. Language use on public transport and in post
offices differs little among Dutch speakers but while 85% of Francophones
in the facility communes use French exclusively in both situations, this
falls to 50% in the other facility communes. Traditional bilinguals use
more Dutch, particularly outside the facility communes.

Language use with official bodies

Whenever the facility communes enjoy media attention, it invariably
focuses on the language use of the local authority. The language in which
citizens complete administrative formalities frequently acts as an indica-
tor for internal language relationships, because it is an easy way to pin an
individual down to a specific language. What immediately emerges from
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the analysis is the fact that, with the exception of Linkebeek, the propor-
tion of residents whose spoken contacts with the commune take place
exclusively in Dutch exceeds the number of persons who grew up in mono-
lingual Dutch-speaking families. For all the facility communes taken
together, Dutch speakers use Dutch in around 85% of their communica-
tions, while 10% combine Dutch and French. Among Francophones, of
course, the picture is very different: 83% in the facility communes use
French exclusively, and 8% combine both official languages. The contrast
with the equally bilingual Brussels administration is striking. In Brussels
40% of Dutch speakers in the same situation use French exclusively in
their dealings with the communal authorities. Among traditional bilin-
guals, about half of spoken contacts at the local authority offices take
place in French and 30% in Dutch.

The greater presence of Dutch as the language of administrative deal-
ings in the facility communes, as compared with Brussels, is confirmed by
the language used in various documents. For example, 80% of Dutch
speakers in the facility communes hold Dutch-language passports, signif-
icantly higher than the 50% in Brussels. There is very little difference for
Francophones. As well as the language of official documents, we also
asked which language was used for written contacts with a number of
administrative services and utilities. These communications are far from
unambiguous. The main question is not so much the language used on the
documents as the satisfaction of their recipients. Among Dutch speakers
there are few or no complaints, and anyone who receives a letter in French
can have it re-sent in Dutch. The only problem with the administration
comes from mixed language families, when identity card renewal forms or
tax forms are requested in French because a partner is Francophone.
Dutch speakers’ language complaints mostly arise from private sector ini-
tiatives, with advertising material (information about schools, advertising
from retail chains in French) causing most annoyance, and language use
in some shops.

Although Francophones in the facility communes are less likely to feel
that they cannot use their own language, they nevertheless make some
specific complaints. These are much less likely to concern language use on
the street, than about receiving Dutch forms when they want a French
copy. Most relate to all kinds of Flemish administrative forms and various
taxes and charges which they have to pay. Some local authority informa-
tion and utility bills are also received in Dutch when they would prefer
French. A final series of complaints relates to work, where they have to
use Dutch. Complaints from traditional and new bilinguals are along the
same lines as those expressed by Francophones, though at a significantly
lower level. In contrast to the other language groups, speakers of other
languages in the control communes appear to have no problem with the
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fact that contacts with the authorities take place in Dutch, though this
may be due to the composition of these groups, who would like to receive
English rather than French versions of the documents in question.

Language use and media receptivity

Some aspects of language use which are less obvious at first sight but
which should not be overlooked are gathered together here under the
heading “media receptivity”. From our investigation of life styles and cul-
tural activities, the position with regard to the popular media appears to
determine to a great extent the way in which people see the world. Cer-
tainly, in a multi-lingual context, the media play a part in spreading infor-
mation about and from the various population groups, the selection of
news items etc., and thus in influencing the process of group formation
and group perception.

The viewing habits of the three selected groups are obviously different.
Among Dutch speakers in the facility communes, the Flemish broadcast-
ers score highest, but French language channels are also popular. Among
Francophones, the place of residence appears to make very little differ-
ence; wherever they live, they watch the same French language channels.
Traditional bilingual residents in the facility communes also watch
French channels, although the Flemish commercial channel VTM also
receives some recognition. Outside the facility communes, this is the most
popular channel with this group, and VRT also gets into the top 5. The lan-
guage of the most popular broadcasters confirms these results. Dutch
speakers from outside the facility communes are more likely to watch
Dutch language channels, while Francophones do not change their view-
ing behaviour. Traditional bilinguals are more likely to watch Dutch lan-
guage channels. Listening habits also illustrate these findings exactly,
except that listeners are less likely to tune in to foreign language broad-
casts. Dutch speakers, particularly in the facility communes, are likely to
read a French language newspaper, but for Francophones the place of res-
idence makes little difference: they only read French language papers.
The most significant difference is in the behaviour of traditional bilin-
guals, who read more Dutch than French language newspapers in Flan-
ders. For information on local activities, a high percentage consulted
information from the commune. Most respondents attributed a very broad
significance to the term “local authority information”. Any publication
announcing activities or commenting on local events were regarded as
local authority channels of information. Most people were satisfied with
the language of these publications. Complaints were only made regarding
monolingual papers such as De Randkrant and Carrefour, and came
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equally from both language groups, some finding the articles too extreme.
Outside the facility communes Dutch speakers had no complaints, but
Francophones and new bilinguals wanted the information also to be pub-
lished in French.

Language use and cultural participation

We also looked in more depth at active participation in cultural activities.
Membership of a club was taken as a indicator of membership or integra-
tion into the local community. If we identify those who are members of a
club in their own commune, the facility communes produce the surprising
result that the largest group (45.6% of members) are Dutch-speaking and
that Francophones mainly turn to Brussels. Although Francophones com-
prise around half the population they only represent about a third of mem-
bers of local clubs and associations. Among Dutch speakers in the facility
communes, traditional Flemish (Catholic) community life scores highest,
followed by other cultural associations. The majority of these associations
are monolingual Dutch-speaking. Such associations are lacking among
Francophones in the facility communes, where sports clubs are the most
common. Here monolingual Francophone clubs predominate. Social life is
therefore sharply divided. As regards membership profile, traditional
bilinguals prefer to join Francophone organisations, although they may
also occasionally be found in a Dutch-speaking club.

Turning to theatre visits, a third of Dutch speakers interviewed occa-
sionally went to a theatrical performance. Most went to Dutch perform-
ances, though 45% of theatre lovers also occasionally attended French lan-
guage productions. They go to both Brussels theatres and local cultural
centres or to Flanders. Francophones attended performances in French,
either in Brussels or at Louvain-La-Neuve. Although both Francophones
and traditional bilinguals used Brussels libraries, local libraries in the
facility communes also played an important role. Half of those in all lan-
guage groups used the local library.

Language shifts

The dynamics of the language shift process are hard to assess. 85% of res-
idents in the facility communes are incomers, and the language situation
consequently depends to a great extent from the linguistic background of
these residents. This can vary from one commune to another, as is illus-
trated by the current diversity of their respective populations. We do have
one indicator which lends support to language dynamics, namely the age
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of speakers. Although there are of course various other factors involved
which influence the future language situation, this is an indicator of a
potential increase in the importance of French in these communes.

We can also draw two other indicators from this limited data set which
can throw light on potential language shifts and which refer to the lan-
guage choices which people make at important transitional moments in
the life of every individual: language choice at the start of a relationship
with a partner, and the language chosen for one’s children’s education.

Partner choice and language shift

The moment of choosing a partner is the decisive point at which Dutch
speakers may adopt French. Mixed language partnerships are not unu-
sual in the facility communes and other communes on the Periphery. One
third of Dutch speakers in the facility communes choose a partner who
does not come from a monolingual Dutch-speaking family. About a quar-
ter of the Francophones interviewed had also chosen partners who did not
come from a monolingual Francophone background. Dutch speakers in
the facility communes were significantly more likely to choose a Dutch-
speaking partner than those in Brussels; for Francophones the pattern is
almost exactly the same as in Brussels. About one third of traditional
bilinguals opt for a Dutch-speaking partner, which is also significantly
more than in Brussels. This trend is even more pronounced in the control
communes.

The fact of choosing a partner with the same linguistic background
does not automatically mean that this will be the only language used by a
couple between themselves or with their children. Where both partners
come from monolingual Dutch-speaking families, 71.3% of couples in the
facility communes themselves form a monolingual Dutch-speaking family
If both partners are Francophone, monolingual French communications
are the norm. Communications both between couples and with their chil-
dren are more complex in mixed (Dutch/French) language families.
Although French remains the most important language we also found, in
the facility communes, that 4.9% of new families were monolingual Dutch,
49.9% monolingual French and 44.4% traditionally bilingual. This means
that one half of the interviewed couples retained Dutch as a family lan-
guage. In the control communes, 23.8% of families spoke only Dutch,
monolingual Francophone families accounted for 38.1% and the rest opted
for a traditionally bilingual family. In these cases, in consequence, around
60% of families pass Dutch on to the next generation.

Keeping in mind the figures for language loss in families with a mono-
lingual Dutch background and the logical choice of French by partners
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with a monolingual Francophone background, it is not surprising that
French is gaining ground in the facility communes to the detriment of
Dutch. The rising numbers of traditional bilinguals cannot make good the
loss of monolingual Dutch speakers. In the other peripheral communes
the difference is not significant and the situation remains unchanged.

Choice of language of education

Given the high migration figures, it is interesting first and foremost to
investigate how far the language of education of the interviewees played
a potential part in their choice of a facility commune. In that case the
choice of the language of education for the children would have also an
(indirect) long term effect on choices made at later transitional moments.

On the basis of language of education, the only language group which
shows any significant difference is the Dutch-speaking group. Dutch
speakers in the facility communes are significantly more likely to have
been educated in French or in both official languages. Further analysis
reveals that this difference is not due to indigenous Dutch speakers but
because Dutch speakers who have followed a Francophone curriculum,
either fully or in part, are much more likely to settle in the facility com-
munes than in other communes in the other peripheral communes. The
language of education is also an important element in determining the
language behaviour of an individual, and the language of the family is not
the only factor which is crucial to later language use.

Let us now turn our attention to children living in the facility com-
munes. A quarter of young children from Dutch speaking families attend
Francophone schools, whereas barely 10% of Francophones attend Dutch-
speaking schools. The latter tend to choose a school in the commune itself,
whilst Dutch speakers opting for a French language school opt for Brus-
sels. The number of Dutch speakers opting for French speaking schools
fluctuates around a quarter, for elementary, middle and higher education.
There is no fall in the figures when pupils transfer to a higher level.
Among Francophones there is a definite decline as school careers
progress. Children with Francophone parents from 11.4% of families
attend a Dutch-speaking infant school, 8.1% choose Dutch for elementary
education, 5.3% for secondary education and finally just 4.8% opt for
higher education in the other national language.

Dutch-speaking parents in the control communes were much less likely
to send their children to French speaking schools, but if they did take this
option they had to send their children to Brussels and could not exercise
this choice in their own communes. Here too the numbers of Dutch speak-
ers attending Francophone schools remained constant, with about 7% opt-
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ing for this solution. Francophones from these communes were more likely
to choose Dutch language education, although once again there was a fall
as the educational level rose: from 27% in infant schools, to 13.3% in ele-
mentary education and 10.2% in secondary education.

Finally, what is the situation regarding participation in the education
structure in the facility communes themselves? Although Dutch-speaking
education in the facility communes is able to attract fewer Francophones
than the other way round, they nevertheless attract a higher proportion
of their potential public than the Francophones, a majority of whose
pupils travel to Brussels. The major difference with the Brussels-Capital
Region is that Dutch-speaking families there overwhelmingly send their
children to Dutch-speaking schools and that this education is also more
attractive to Francophones. Dutch speakers in Francophone Brussels
schools mainly come from outside Brussels itself. In other words, the role
of Dutch-speaking education in Brussels differs from that in the Flemish
Periphery. On the Periphery, Dutch-speaking education is much more
education provided for a Dutch-speaking community, rather than educa-
tion offered in Dutch in a multi-lingual environment. The diversity of the
population in the communes around Brussels is much less reflected in the
school population than is the case in Brussels itself. This is not so surpris-
ing, given that non-Belgians in these communes send their children to
schools using other languages, just as their fellow nationals in Brussels
do. The multilingual population of Brussels schools is primarily deter-
mined by the indigenous children from a population category which is
scarcely present in the communes examined in this study.

Residents on the Periphery and language politics

The language politics of the facility communes makes them an exception
in the Belgian landscape. The language issue lends an extra dimension to
the suburbanisation of the Brussels Periphery. Although the communes
are in Flanders, the main language of communication is French, and
despite their green setting, they cannot escape the influence of nearby
Brussels. This complex situation is reflected in the way incomers see
themselves. When questioned the Dutch-speaking residents in the facility
communes identified themselves as Belgian first, and Flemish only sec-
ond. In other peripheral communes, both levels of identification scored
equally. In neither case did these Dutch speakers identify with Brussels,
although 15% of Francophones in the facility communes did so, a figure
which rose to 20% outside these districts. Two thirds of traditional bilin-
guals living on the Periphery identified themselves as Belgian regardless
of the place of residence, and rather fewer as coming from Brussels. In the
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facility communes Dutch-speaking residents, despite their numerical
inferiority, are the most likely to identify with the local level (15%, as
against 10% among Francophones and traditional bilinguals). The fact
that these communes are situated in Flanders seems to count for more
than the lingua franca in which day-to-day business is done.

Views of the facilities as a special status

Almost all the interviewees were aware of the special status of their com-
mune, even non-Belgians, but only just over half could explain what a
facility commune actually was. Both within and outside the facility com-
munes, it was Dutch speakers who were ill-informed regarding the impli-
cations of this exceptional status. When asked the purpose of the facilities,
residents were of divided opinions. For speakers of Dutch, the primary
purpose of the facility status was to allow Francophones to integrate into
a Dutch-speaking environment. This explanation was given as the most
important aim by Dutch speakers both in the communes themselves and
outside. Secondly, there was a conviction that this was a political deal
pushed through to bring about peace between the communities. French
speakers were most likely to accept this explanation, regardless of their
place of residence. Traditional bilinguals from the facility communes,
finally, emphasised the importance of both aspects, though bilingual res-
idents of the control communes stressed the political deal, but a signifi-
cant group also highlighted the democratic nature of the legislation which
had provided for a real language choice.

That the integration aspect was pushed to the fore in Flanders is
expressly reflected in Dutch speakers’ responses. When they were specif-
ically asked whether such a status also led to a more frequent use of Dutch
there was a resounding and fairly unanimous “no”; residents outside the
facility communes believed this even less. 15% of Dutch speakers, 17% of
Francophones, and as many as 25% of traditional bilinguals thought that
the legislation led to more use of Dutch. An aspect which particularly
struck French speakers was the emphasis some placed on the fact that the
legislation meant that their children would receive better Dutch tuition at
school, which could only help them later in their working lives. Just as in
Brussels, there were a number of Francophones who believed that, in the
interests of their future careers, children should learn Dutch from an
early age.

A majority of residents were of another opinion. Most Dutch speakers
expressed the view that Francophones made no effort to speak Dutch
because they preferred to speak their own language, and they therefore
normally used the facilities so that they did not need to learn Dutch. The
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explanation we heard most from French speakers in the facility com-
munes was that they normally used the facilities provided by the legisla-
tion, they preferred in any case to speak French, they did not have to make
an effort and nobody could force them to speak Dutch, and they could con-
sequently see little reason to learn the language. Some asserted that
Dutch was a inferior language, and that they could see no point in learn-
ing it. Finally some advanced the argument that the majority spoke
French and even Dutch speakers knew French, so they could not see what
the problem was. Traditional bilinguals also frequently proposed the
argument that people usually used their right to use to use French, that
everyone preferred to speak their own language, and that Francophones
were not inclined to make much effort to another language. A common
impression in the different groups was that the facilities just made it pos-
sible for both language communities to avoid learning the other language,
and the legislation could help but be counter-productive, at least if the
intention was that Francophones should eventually speak Dutch.

The facility communes and their special status are often in the firing
line between the two communities. Interviewees were also asked how they
thought that the status of their commune would develop given the current
political situation. Residents in the facility communes clearly expected no
changes, and expressed a considerable degree of agreement regardless of
their linguistic background. Asked for the basis of their vision of the future,
Dutch speakers from the facility communes said that everything was now
going well, that the provisions were now fixed in law and that a sort of bal-
ance had been achieved: on the one hand, the Francophones were in the
majority and could use their own language, and on the other these were
originally Flemish communes, which Flanders wanted to keep Flemish.
French speakers in the facility communes followed exactly the same rea-
soning. They, too, stressed the existing balance and the constitutional basis
of the status. Traditional bilinguals fully concurred with this reasoning.

Regarding expected future developments, residents of the facility com-
munes were divided over the merits of the existing or a “special” status, in
this case a bilingual commune. The same arguments for the retention of
the existing situation were advanced by all language groups except for
those used to promote the anticipated future: a certain balance has been
achieved, and there are no problems. French speakers especially empha-
sised that in this way both language groups were shown respect without
bringing into question the Flemish character of the communes. The sec-
ond group, and the largest among Dutch speakers, consisted of the advo-
cates of bilingual status. Here the reasons were more varied. Traditional
bilinguals argued for the simplicity of a bilingual solution and stated that
as Belgium was in any case a bilingual country, there would be no insu-
perable problems. Dutch speakers endorsed this, but also justified their
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conviction with the fact that bilingual status best reflected the actual sit-
uation. French speakers also cited the simplicity of the solution, but a sig-
nificant proportion of supporters also saw bilingual status as a first step
towards absorbing the facility communes into Brussels. They also thought
this solution more democratic, fairer, and showing more respect between
communities. Their own sense of Flemish identity, and the fact that the
facility communes were simply Flemish territory, were the reasons given
by the 20% of Dutch speaker who wanted the facilities abolished.

Assessment of certain language policy mechanisms

There is much less unanimity among residents in the facility communes
concerning policy issues. Because we usually only hear from politicians,
we also asked the views of residents regarding a number of measures
emerging from Flanders in the recent past. Interviewees were asked for
their views on the policy of Flemish Brabant, the Peeters circular and De
Randkrant. To avoid confusion we let some of the residents concerned in
the facility communes speak for themselves.

Asked about the new policy in the Flemish Brabant province, three
quarters of Dutch speakers claimed not to have noticed it. Of those who
had noticed a change, most had been struck by the more aggressive tone
of politicians, an increasing trend towards the use of Dutch in administra-
tion and service provision and a much laxer policy towards Francophones.
Two thirds of traditional bilinguals had experienced little change, and
those who had noticed changes indicated an increasing or even exclusive
use of Dutch from various service providers, the more aggressive tone of
politicians and a few specific measures, such as which TV transmissions
could be viewed, the abolition of civil servants’ language bonuses, etc.
More than half of French speakers had noticed real changes. They com-
plained of the growing influence of Dutch in administration and service
provision, and once again mentioned the more aggressive tone of politi-
cians and the increasing extremism of anti-Francophone measures. What
mainly emerged from answers to this question was that all the policy
measures could be easily lumped together, and, in that case, blamed on
the province. When the interviewees concerned were asked their views,
they had a rough idea of the changes, but were far from clear who was
responsible for them. Simply expressed, you could say that the man in the
street pays little attention to the source of certain measures; he notices
them, gets annoyed and blames the politicians. Thus Vlaams Blok propa-
ganda, the deletion of text on notices, the Peeters circular, the tone in the
media, etc. were all ascribed to the Province. The complex structure of the
State, and the exceptional position of the communes, make it even more
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difficult to arrive at a balanced assessment of the political situation. The
question is whether the answers to these questions would have been dif-
ferent if we had assessed not provincial but some other level of policy.
The actual content of the Peeters circular has been already discussed in
this paper. Here we will report what interviewees in the facility com-
munes themselves thought. Dutch speakers’ opinions of the circular were
very divided: 20% had no opinion, 35% thought it was a helpful initiative,
and 45% disagreed. The majority of those who were positive saw it as a
sort of wake-up call for French speakers who had provoked the circular by
a lack of respect; those who took a negative view of the measure warned
that the balance was being threatened and that this could lead to worsen-
ing disagreement. Naturally Francophones were far more negative about
this policy move. Around 10% had no opinion regarding the circular. A
scant 5% approved, most saying that people who lived in Flanders ought
to learn Dutch, and that much more fuss was being made over the meas-
ure than was warranted. Of the 75% who disapproved, 50% regarded it as
a form of harassment, seeing the circular as a ridiculous political game
which wasted time and money, encouraged tensions and would ultimately
change nothing. Traditional bilinguals expressed their rejection in some-
what less extreme terms. About 11% had no opinion of the circular, and a
similar number of bilinguals thought that people living in Flanders ought
to adapt and learn Dutch. Of the roughly 80% who rejected the circular
about half thought it was a ridiculous political game intended to annoy.
Nowhere in the different language groups did the measure receive much
support, with even Dutch speakers unenthusiastic.

A final measure which was discussed during the investigation was the
Flemish subsidised publication, De Randkrant. 20% of Dutch speakers in
the facility communes did not read the publication and 3% were neutral
and saw it was a Flemish political platform. A majority of 60% approved
of the initiative: 40% thought the information was helpful, 10% praised
the attempt to provide information in other languages, 6% saw it as wel-
come Flemish support for the Periphery, and 3% were positive but warned
against bias. This was also the reason why 16% were not sympathetically
inclined towards the publication: 13% thought it biased against Francoph-
ones and an attempt to produce a Flemish version of Carrefour, and the
rest thought that it failed to deal with real issues but merely sought to cre-
ate an artificial sense of identity in the peripheral areas.

Personal perceptions of language problems

At the end of the investigation, interviewees were asked if they were
aware of language problems in their own facility commune. 78% of Dutch
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speakers claimed that there were no real problems in their own commune.
The problems which were mentioned were mainly political in nature, and
to a lesser extent the arrogant behaviour of Francophones and the con-
frontations and actions of small groups of extremists who mainly came
from outside the commune to run amok and disrupt each other’s events
and celebrations. 11% of French speakers claimed to have language prob-
lems in the communes. The two biggest problems were the aggressive
demonstrations from the language action committee TAK and the Vlaams
Blok, mostly by people from outside the commune, graffiti and the paint-
ing over of French notices. Traditional bilinguals saw few problems and
where they existed they came from both communities: complaints men-
tioned the arrogance of Francophones and, on the Dutch side, the extrem-
ist behaviour of the Vlaams Blok and the TAK.

And finally, this. The investigation focused almost exclusively on lan-
guage policy, but the low figures given for language problems lead us to
conjecture that people are not really aware of this issue and that they
mainly stir up “national” feelings, making the facility communes a battle-
ground on which the fight for national prestige takes place. From inter-
viewees’ comments it appears that the real problems which interest them
are the environment, education, justice and social equality. If a single
issue comes to the fore in the community issue, it is that the population in
the facility communes can get on well with each other, but people from
outside the communes come in to stir up language conflict. If a special lan-
guage policy is needed in these districts. priority should be given to the
education issue (how to improve language knowledge in both communi-
ties) and to the creation of tolerant cohabitation.

Conclusions of the investigation

Has the status of the facility communes led to the emergence of a different
socio-linguistic population mix? If we look at the reasons cited by incom-
ers, the language aspect appears to have little influence. The status of the
communes was rarely mentioned as a possible reason. There are, however,
a number of clues which taken together mean that this question can only
be answered in the affirmative.

These indications are listed here. In the first place, there are a number
of definite differences if we examine the language background of incomers.
It appears that the facility communes are more popular with residents
from Brussels, and that incomers from Flanders are more likely to choose
the other communes on the Periphery; incomers from Wallonia also opt for
the facility communes rather than the other districts around Brussels;
migrants from France form the largest group of EU inhabitants in the
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facility communes, but are present in negligible numbers in the control
communes; people from monolingual Francophone families live in signifi-
cantly larger numbers in the facility communes, while those from mono-
lingual Dutch-speaking backgrounds tend to be found in the other com-
munes; incomers from Flanders with Francophone roots or who grew up
speaking French prefer the facility communes, and, finally, Dutch speak-
ers from Brussels are more likely to opt for another peripheral commune
whereas Francophones from Brussels settle in the facility communes. We
can also detect a number of differences in their attitudes to language.
Thus we can clearly observe language loss for Dutch among residents of
the facility communes with a Dutch-speaking or traditional bilingual
background, and Dutch speakers are significantly less likely to move in
Dutch-speaking social circles if they live in the facility communes, indicat-
ing that they are much less engaged in a Dutch-speaking environment.
Their educational background confirms this different attitude; even
before they came to live in the facility communes, these Dutch speakers
were already more engaged in a Francophone environment than the oth-
ers, suggesting that their choice of these districts was not accidental. Dif-
ferences in language use were also detected. Dutch speakers use less
Dutch when shopping in the facility communes, and a significantly higher
proportion have a Francophone family doctor. Finally, there are also dif-
ferences in newly formed families. Dutch speakers in the facility com-
munes are more likely to choose French-speaking partners, are more
likely to shift to French in the family, and are more likely to send their
children to Francophone schools, if not for the whole of their school
careers.

Although the facility communes are more Francophone than the con-
trol communes, and even Dutch speakers there make more use of French,
they can certainly not be compared with Brussels. The language behav-
iour of Francophones is identical to that of French speakers in Brussels,
but Dutch speakers in the facility communes use more Dutch, and the lin-
guistic make-up of the population also differs from that of Brussels. The
Flemish presence is much more evident in the facility communes, and the
number of incomers from monolingual Dutch-speaking families is higher
than in Brussels. At the same time, however, they are distinct from the
other Flemish communes on the Periphery, which are clearly Flemish dis-
tricts and where the use of French is the exception, unlike the facility com-
munes where it is the rule. In short the facility communes are suspended
between Flanders and Brussels and this was especially clear when we
looked at the behaviour of Dutch speakers and, to a lesser extent, tradi-
tional bilinguals. These differences were also expressed in the “language
identity” of residents. Thus Francophones identified themselves mainly
with Brussels, traditional bilinguals saw themselves primarily as Bel-
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gian, and even Dutch speakers feel more Belgian than those in the other
peripheral districts who are quicker to describe themselves as Flemish.
Identification with the commune itself also is more important to the Dutch
speakers, who take more part in local community life than Francophones
and are more likely to use the local schools. In short, Francophones are
mostly convinced that the facility communes can be regarded as a part of
Brussels, though this is only reflected to a limited extent by reality, since
it is precisely the Dutch-speaking residents who identify themselves most
with the local structures.

Finally, the political debate around the facility question is little in evi-
dence in the districts themselves. Although there is naturally a certain
amount of friction and an awareness of how the situation is unlike else-
where, the majority are very satisfied with the existing social climate, and
would prefer to do without the political fuss. The only commune which is
an exception to this in Linkebeek (and to a lesser extent Kraainem) where
even in local politics the division between French and Dutch speakers was
most evident, and which is the only commune where the proportion of
Dutch in the administration is lower than the proportion of Dutch speak-
ers themselves.
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De enquête

Vrije Universiteit Brussel
Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel

Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Tel: 02 629 25 82

Naam interviewer: .................................................................................................  
Naam respondent: .................................................................................................
Datum interview: ...................................................................................................
Huidige tijd: …… uur …… min.

* Gelieve te controleren of u wel degelijk de bedoelde respondent gaat intervie-
wen en niet iemand anders die op hetzelfde ogenblik aanwezig is. Eventuele
huisgenoten die aanwezig zijn mogen in geen geval helpen antwoorden. Maak
dit ook duidelijk aan de respondent. Ga bij voorkeur in een aparte ruimte zitten
met de respondent.

* U omcirkelt bij elke vraag de met het antwoord overeenkomende letter of het
overeenkomende getal of cijfer. Indien dit niet kan, vult u op de stippellijn het
antwoord van de respondent in. Als de respondent het antwoord niet weet,
plaatst u een groot vraagteken. Als de vraag voor de respondent niet van toe-
passing is, doorstreept u de vraag.

* Lees de volgende inleiding spontaan voor.
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Dit onderzoek gaat over het taalgebruik van de inwoners van de gemeenten rond
Brussel. Het wordt uitgevoerd door het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie
van Brussel van de Vrije Universiteit van Brussel.

U bent net zoals 1000 andere personen op een toevallige wijze gekozen. Het
spreekt vanzelf dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn. De antwoorden van
de 1.000 geïnterviewden worden samengevoegd en in tabellen verwerkt zodat
achteraf niemand, buiten uzelf, kan weten wat u heeft geantwoord.

Het is voor ons zeer belangrijk dat u probeert de vragen zo nauwkeurig mogelijk
en zo correct mogelijk te beantwoorden. Als er een vraag is waar u niet kan of wil
op antwoorden, dan zegt u dit gerust. Een aantal vragen gaat over uw persoon-
lijke opvatting over een aantal aangelegenheden. Bij vele vragen is er dus geen
juist of fout antwoord mogelijk, ze gaan over wat u persoonlijk denkt of heeft
ervaren.

Neem dus rustig de tijd om na te denken. Als een vraag niet duidelijk is, zegt u het
maar, dan lees ik ze nog eens voor.

Eerst willen wij een aantal algemene gegevens van u in kaart brengen. Het gaat
om uw persoonlijke identificatie.

V1. Geslacht: 

1. Man
2. Vrouw

V2. Wat is uw huidige burgerlijke staat?

1. Gehuwd
2. Ongehuwd 
3. Gescheiden
4. Weduwe/weduwnaar
5. Uit elkaar

V3. Wat is uw geboortedatum?

… / … / …

V4. Welke nationaliteit bezit u momenteel?

1. Belg
2. Andere: ...................................................................................................................

* Duid het geslacht van de respondent aan.
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V5. Wat was uw nationaliteit bij uw geboorte?

1. Belg
2. Andere: ...................................................................................................................

V6. In welk land bent u geboren?

1. België
2. Ander land: ............................................................................................................

V7. In welke gemeente bent u geboren?

......................................................................................................................................

De volgende vragen gaan over uw verhuisbewegingen en de redenen
hiervoor.

V8. In welke gemeente woont u nu?

......................................................................................................................................

V9. Woont u hier van bij uw geboorte?

1. Ja (ga naar V12)
2. Neen (ga naar V10)

V10. In welk(e) gemeente of land woonde u vlak voordat u hier kwam wonen?

1. Een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Anderlecht
2. Brussel
3. Elsene
4. Etterbeek
5. Evere
6. Ganshoren
7. Jette
8. Koekelberg
9. Oudergem
10. Schaarbeek
11. St.-Agatha-Berchem
12. St.-Gillis
13. St.-Jans-Molenbeek
14. St.-Joost-ten-Node
15. St.-Lambrechts-Woluwe
16. St.-Pieters-Woluwe
17. Ukkel
18. Vorst
19. Watermaal-Bosvoorde
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2. Een andere gemeente in België: ...........................................................................
3. In het buitenland: .......................................................................................  (land)

V11. Waarom bent u verhuisd? Geef enkele belangrijke redenen.

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................

De volgende vragen peilen naar uw taalkennis.

V12. Geef voor de volgende talen aan in hoeverre u in staat bent ze te begrijpen,
spreken, lezen en schrijven. U kunt hierbij kiezen uit:

1. Ik ken de taal niet
2. Ik ken enkele woorden en uitdrukkingen
3. Redelijk, ik kan mij behelpen
4. Een goede beheersing
5. Een uitstekende, vloeiende beheersing

V13. Spreekt u naast bovenvernoemde talen nog andere talen?

1. Ja (ga naar V14)
2. Neen (ga naar V15)

V14. Zo ja, welke taal/talen spreekt u nog en in welke mate beheerst u deze taal/
talen? Gebruik de indeling van fiche 1.

Taal Begrijpen Spreken Lezen Schrijven

Frans

Nederlands

Duits

Engels

Taal Begrijpen Spreken Lezen Schrijven

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft. Plaats de belangrijkste redenen
bovenaan.

* Geef de respondent fiche 1
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V15. Beschouwt u zichzelf als eentalig, tweetalig of meertalig? Om welke talen
gaat het dan? 

Taal/talen

1. Eentalig: ......................
2. Tweetalig: ...................... .....................
3. Meertalig: ...................... .....................  .....................  .....................  .............. 

V16. Volgde u ooit buitenschoolse  taalcursussen, nam u deel aan taalstages of
ondernam u andere activiteiten om een bepaalde taal te leren?

1. Ja (ga naar V17)
2. Neen (ga naar V18)

V17. Maak een onderscheid tussen de door u gevolgde cursussen of activiteiten.
Beantwoord per cursus of activiteit de volgende vragen.

• Welke taal probeerde u te leren?
• Wie of welke organisatie organiseerde de cursus?
• In welke gemeente (land) werd de cursus gevolgd?
• Geef aan waarom u die taal wilde leren. (bv. job, vakantie, interesse, taal van

regio, studie, …)

Taal Organisatie Gemeente Reden(en)

.........................  ................................  ........................................ ................................

.........................  ................................  ........................................ ................................

.........................  ................................  ........................................ ................................

.........................  ................................  ........................................ ................................

De volgende vragen gaan over uw onderwijsverleden.

V18. Ging u naar de kleuterschool?

1. Ja (ga naar V19)
2. Neen (ga naar V20)

* Let erop dat jaartal, activiteit, organisatie en gemeente per regel in over-
eenstemming zijn!

* In de tabellen vult u steeds een nieuwe regel in per nieuwe school. Als de
respondent bijvoorbeeld naar twee kleuterscholen ging dan vult u dus twee
regels in. Let erop dat al de gegevens per regel overeenkomen. Noteer ook
de taal die de leerkracht sprak tijdens de taallessen. Omcirkel steeds de
voertaal.
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V19. Zo ja, beantwoord de volgende vragen per kleuterschool .

• In welke gemeente(n) (en in welk land) ging u naar de kleuterschool?
• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens

taallessen? 
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................  ................................
B ......................  ................................  ........................................  ................................
C ......................  ................................  ........................................  ................................

V20. Ging u naar de lagere school?

1. Ja (ga naar V21)
2. Neen (ga naar V31)

V21. Zo ja, beantwoord volgende vragen per lagere school .

• In welke gemeente(n) (en in welk land) ging u naar de lagere school?
• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens

taallessen? 
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................  ................................
B ......................  ................................  ........................................  ................................
C ......................  ................................  ........................................  ................................

V22. In welke gemeente woonde u toen u in Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode, Wemmel of Wezembeek-Oppem naar school ging? 

School-gemeente Woon-gemeente

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

V23. Ging u naar de middelbare school?

1. Ja (ga naar V24)
2. Neen (ga naar V31)

* De volgende vraag geldt alleen voor de respondenten die ooit in een faci-
liteitengemeente naar de lagere school gingen.
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V24. Zo ja, beantwoord volgende vragen per middelbare school .

• In welke gemeente(n) (en in welk land) ging u naar de middelbare school?
• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens

taallessen?
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................ ................................
B ......................  ................................  ........................................ ................................
C ......................  ................................  ........................................ ................................

V25. Welke taal was uw tweede taal? Kon u of konden uw ouders deze keuze zelf
maken?

Taal Vrije keuze (ja of neen)

................................................................... ..................................................................

V26. Behaalde u uw middelbareschooldiploma?

1. Ja
2. Neen

V27. Welk type onderwijs volgde u dat laatste jaar?

1. Beroepsonderwijs
2. Technisch onderwijs
3. Algemeen vormend onderwijs
4. Andere studie: ........................................................................................................

V28. Volgde u hierna nog andere opleidingen? U kunt meerdere antwoorden
geven.

1. Universitair onderwijs (ga naar V29)
2. Hoger Onderwijs buiten de universiteit (ga naar V29)
3. Een andere voortgezette opleiding (ga naar V29)
4. Geen verdere opleiding (ga naar V31)

V29. Zo ja, beantwoord de volgende vragen per school .

• In welke gemeente(n) (en in welk land) ging u naar school?
• Welke talen werden er door de lesgever tijdens de cursussen gesproken, inclu-

sief tijdens taallessen? 
• Wat was de voertaal?
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School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................  ................................
B ......................  ................................  ........................................  ................................
C ......................  ................................  ........................................  ................................

V30. Behaalde u op het einde van uw hogere studies een of meerdere diploma’s?

1. Ja 
2. Neen

De volgende vragen gaan over het taalgebruik van en met uw ouders. Eerst
wordt gevraagd naar een aantal algemene gegevens, nadien volgen de vragen
over het taalgebruik.

V31. Waar is uw vader geboren?

Gemeente: ...................................................................................................................
Land: ...........................................................................................................................

V32. Welke nationaliteit heeft uw vader?

1. Belg
2. Andere: ...................................................................................................................

V33. Wat is de huidige beroepstoestand van uw vader? Geef slechts één ant-
woord.

1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend
3. Werkloos
4. Huisman
5. Gepensioneerd / brugpensioen
6. Langdurig ziekteverlof / invalide / arbeidsongeschikt
7. Loopbaanonderbreking / verlof zonder wedde
8. Overleden
9. Andere: ...................................................................................................................

V34. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geven van het beroep
dat uw vader uitoefent of uitoefende en van het bedrijf of de instelling waar
hij werkt(e)?

Beroep: .........................................................................................................................

Bedrijf: .........................................................................................................................

BrusselseThemas9.book  Page 444  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



De enquête

445

V35. Voerde of voert uw vader deze activiteiten uit:

1. Als zelfstandige
2. In loondienst

V36. Waar is uw moeder geboren?

Gemeente: ...................................................................................................................

Land: ............................................................................................................................

V37. Welke nationaliteit heeft uw moeder?

1. Belgische
2. Andere: ...................................................................................................................

V38. Wat is de huidige beroepstoestand van uw moeder? Geef slechts één ant-
woord.

1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend
3. Werkloos
4. Huisvrouw
5. Gepensioneerd / brugpensioen
6. Langdurig ziekteverlof / invalide / arbeidsongeschikt
7. Loopbaanonderbreking / verlof zonder wedde
8. Overleden
9. Andere: ...................................................................................................................

V39. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geven van het beroep
dat uw moeder uitoefent of uitoefende en van het bedrijf of de instelling
waar zij werkt(e)?

Beroep: .........................................................................................................................

Bedrijf: .........................................................................................................................

V40. Voerde of voert uw moeder deze activiteiten uit:

1. Als zelfstandige
2. In loondienst
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V41. Welke taal/talen spreekt of sprak uw vader met zijn ouders? U kunt meer-
dere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

V42. Welke taal/talen spreekt uw vader met zijn familieleden (bv. met zijn 
broers, zussen, tantes en ooms)? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

V43. Welke taal/talen spreekt of sprak uw moeder met haar ouders? U kunt
meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.
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V44. Welke taal/talen spreekt uw moeder met haar familieleden (bv. met haar
broers, zussen, tantes en ooms)? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

13. niet van toepassing

V45. Welke taal/talen spreken of spraken uw ouders onderling? U kunt meer-
dere antwoorden geven. Geef ook de meest gebruikte taal aan.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

13. niet van toepassing

V46. Welke taal/talen gebruikt(e) u in gesprekken met uw vader? U kunt meer-
dere antwoorden geven. Geef ook de meest gebruikte taal aan.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal:........................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

13. niet van toepassing

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.
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V47. Welke taal/talen gebruikt(e) u in gesprekken met uw moeder? U kunt meer-
dere antwoorden geven. Geef ook de meest gebruikte taal aan.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

De volgende vragen gaan over het taalgebruik van en met uw broers en/
of zussen.

V48. Hebt u broers en/of zussen? 

1. Ja (ga naar V49)
2. Neen (ga naar V50)

V49. Zo ja, welke taal/talen spreekt u met uw broers of zussen onderling? U kunt
meerdere antwoorden geven. Geef de meest gebruikte taal aan.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

De volgende reeks vragen gaat over het taalgebruik van en met uw (ex)-
partner.

V50. Leeft u momenteel: 

1. Samen met een partner (al dan niet in dezelfde woning) (ga naar V53)
2. Bij uw ouders (ga naar V51)
3. Alleen (ga naar V51)
4. Samen met uw kind(eren) zonder partner (ga naar V51) 

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.
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5. Andere: ...........................................................................................  (ga naar V51)

V51. Indien u momenteel niet samenleeft met een partner, heeft u ooit langdurig
(meerdere jaren) samengewoond?

1. Ja (ga naar V52)
2. Neen (ga naar V64)

V52. Mogen we een aantal vragen stellen over uw ex-partner?

1. Ja (ga naar V53)
2. Neen (ga naar V64)

V53. Wat is de nationaliteit van uw (ex-)partner?

1. Belg
2. Andere: ...................................................................................................................

V54. Waar is uw (ex-)partner geboren?

1. België
2. Ander land: ............................................................................................................

V55. Wat is het hoogste diploma of getuigschrift dat uw (ex-)partner behaalde?

1. Geen
2. Lager onderwijs
3. Lager middelbaar beroepsonderwijs
4. Lager middelbaar technisch onderwijs
5. Lager middelbaar algemeen vormend onderwijs
6. Hoger middelbaar beroepsonderwijs
7. Hoger middelbaar technisch onderwijs
8. Hoger middelbaar algemeen vormend onderwijs
9. Niet-universitair hoger onderwijs

10. Universitair hoger onderwijs
11. Andere: ..............................................................................................................
12. Weet niet

V56. Wat is de titel of afstudeerrichting van zijn/haar hoogste diploma?

......................................................................................................................................

V57. Wat is de huidige of laatst bekende beroepstoestand van uw (ex-)partner?

1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend
3. Werkloos
4. Huisvrouw / huisman
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5. Gepensioneerd / brugpensioen
6. Langdurig ziekteverlof / invalide / arbeidsongeschikt
7. Loopbaanonderbreking / verlof zonder wedde
8. Overleden
9. Andere: ...................................................................................................................

V58. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geven van het beroep
dat uw (ex)-partner uitoefent of uitoefende en van het bedrijf of de instel-
ling waar hij/zij werkt(e)?

Beroep: ........................................................................................................................
Bedrijf: .........................................................................................................................

V59. Voerde of voert uw (ex-)partner deze activiteiten uit: 

1. Als zelfstandige
2. In loondienst

V60. Welke taal/talen spreekt of sprak uw (ex-)partner met zijn/haar 
ouders? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

V61. Welke taal/talen spreekt uw (ex-)partner tegen zijn/haar broers, 
zussen of andere familieleden? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.

BrusselseThemas9.book  Page 450  Wednesday, September 11, 2002  10:21 PM



De enquête

451

V62. In welke taal/talen volgde uw (ex-)partner onderwijs? Het gaat hier uitslui-
tend om de voertaal. U kunt meerdere antwoorden geven.

Lager onderwijs:

1. Nederlands
2. Frans
3. Andere: ...................................................................................................................

Middelbaar onderwijs:

1. Nederlands
2. Frans
3. Andere: ...................................................................................................................

Hoger onderwijs:

1. Nederlands
2. Frans
3. Andere: ....................................................................................................................

V63. Welke taal/talen gebruiken of gebruikten u en uw (ex-)partner onder
elkaar? U kunt meerdere antwoorden geven. Geef aan welke taal het meest
gebruikt wordt.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

De volgende reeks vragen gaat over het taalgebruik van en met uw
kind(eren).

V64. Heeft u kinderen?

1. Ja (ga naar V65)
2. Neen (ga naar V82)

V65. Indien ja, hoeveel kinderen heeft u? ...............................................................

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.
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V66. Welke taal/talen spreekt u tegen de kinderen? U kunt meerdere antwoorden
geven. Geef aan welke taal het meest gebruikt wordt.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

V67. Indien u momenteel een vaste partner heeft, welke taal/talen spreekt hij/zij
tegen de kinderen? U kunt meerdere antwoorden geven. Geef aan welke
taal het meest gebruikt wordt.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

13. niet van toepassing

V68. Welke taal/talen spreken uw kinderen onderling? U kunt meerdere ant-
woorden geven. Geef aan welke taal zij het meest gebruiken.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

13. niet van toepassing

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag of het om een dialect of om
standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.
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V69. Welke taal/talen spreken uw kinderen tegen hun vrienden? U kunt meer-
dere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

13. niet van toepassing

De volgende vragen peilen naar het onderwijs van uw kinderen.

V70. Gingen of gaan (sommige van) uw kinderen naar een onthaalmoeder of
kindercrèche?

1. Ja (ga naar V71)
2. Neen (ga naar V72)

V71. Indien ja, beantwoord de volgende vragen per crèche of onthaalmoe-
der.

• In welk(e- gemeente en land gaan of gingen uw kinderen naar de crèche of de
onthaalmoeder?

• Welke taal/talen werden er ten aanzien van uw kinderen gebruikt? U kunt
meerdere antwoorden geven.

• Wat was de voertaal?

Crèche Gemeente Land Taal/talen

A ......................  ................................  ........................................ ................................
B ......................  ................................  ........................................ ................................
C ......................  ................................  ........................................ ................................
D .....................  ................................  ........................................ ................................

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel de meest gebruikte taal/talen.

* Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende kinderen van
de respondent, wél tussen de verschillende scholen waar de kinderen naar-
toe gingen of naartoe gaan: als de respondent bijvoorbeeld drie kinderen
heeft die naar een en dezelfde lagere school gingen of gaan dan vult u
slechts 1 regel in. Let erop dat al de gegevens per regel overeenkomen.
Noteer ook de taal die de leerkracht sprak tijdens de taallessen. Omcirkel
steeds de voertaal.
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V72. Gingen of gaan uw kinderen naar de kleuterschool?

1. Ja (ga naar V73)
2. Neen (ga naar V74)

V73. Zo ja, beantwoord de volgende vragen per kleuterschool .

• In welk(e) gemeente en land gingen of gaan uw kinderen naar de kleuterschool?
• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens

taallessen?
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................  ................................
B ......................  ................................  ........................................  ................................
C ......................  ................................  ........................................  ................................

V74. Gingen of gaan uw kinderen naar de lagere school?

1. Ja (ga naar V75.)
2. Neen (ga naar V82.)

V75. Zo ja, beantwoord volgende vragen per lagere school .

• In welk(e) gemeente en land gingen of gaan uw kinderen naar de lagere school?
• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens

taallessen? 
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................  ................................
B ......................  ................................  ........................................  ................................
C ......................  ................................  ........................................  ................................

V76.  In welke gemeente woonde u toen uw kinderen naar school gingen in Dro-
genbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel of Wezem-
beek-Oppem?

 
Woon-gemeente School-gemeente

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

* De volgende vraag geldt alleen voor de respondenten van wie de kinde-
ren ooit in een faciliteitengemeente naar de lagere school gingen.
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V77. Gingen of gaan uw kinderen naar de middelbare school?

1. Ja (ga naar V78)
2. Neen (ga naar V82)

V78. Zo ja, beantwoord de volgende vragen per middelbare school .

• In welk(e) gemeente en land gingen of gaan uw kinderen naar de middelbare
school?

• Welke talen werden er door de leerkracht in de klas gesproken, inclusief tijdens
taallessen?

• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................ ................................
B ......................  ................................  ........................................ ................................
C ......................  ................................  ........................................ ................................

V79. Welke taal was hun tweede taal? Kon u of konden uw kinderen deze keuze
zelf maken?

Taal Vrije keuze (ja of neen)

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

V80. Volgden een of meerdere van uw kinderen hierna hoger of universitair
onderwijs?

1. Ja (ga naar V81)
2. Neen (ga naar V82)

V81. Zo ja, beantwoord de volgende vragen per school .

• In welk(e) gemeente en land gingen of gaan uw kinderen naar school?
• Welke talen werden er door de lesgever tijdens de cursussen gesproken, inclu-

sief tijdens taallessen?
• Wat was de voertaal?

School Gemeente Land Taal

A ......................  ................................  ........................................ ................................
B ......................  ................................  ........................................ ................................
C ......................  ................................  ........................................ ................................
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De volgende vragen gaan over uw beroepsleven en het taalgebruik op uw
werk.

V82. Wat is uw huidige beroepstoestand?

1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend
3. Werkloos
4. Huisvrouw / huisman
5. Gepensioneerd / brugpensioen
6. Langdurig ziekteverlof / invalide / arbeidsongeschikt
7. Loopbaanonderbreking / verlof zonder wedde
8. Andere: ...................................................................................................................

V83. Heeft u ooit gewerkt of werkt u nu?

1. Ja (ga naar V84)
2. Neen (ga naar V99)

V84. Hoe zou u uw huidige of laatste tewerkstellingssituatie  het best kunnen
omschrijven?

Geef de precieze benaming van de job.

......................................................................................................................................

Hoe zou u uw (vroegere) beroepsbezigheden omschrijven?

V85. Wat is de sector of hoofdactiviteit van de firma of organisatie waar u
werkte of werkt?

......................................................................................................................................
 
V86. Voerde of voert u deze activiteit uit:

1. Als zelfstandige
2. In loondienst

V87. In welke gemeente bent of was u het laatst tewerkgesteld?

Gemeente: ...................................................................................................................
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KLANTENCONTACTEN

V88. Komt u tijdens het uitoefenen van uw beroep in contact met klanten, cliën-
ten, patiënten enzovoort? Het gaat hier niet om leerlingen.

1. Ja (ga naar V89)
2. Neen (ga naar V95)

V89. Welke taal/talen gebruikt u spontaan  bij het eerste contact  met een
nieuwe cliënt, klant, patiënt? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

Geef de respondent fiche 2

V90. Waarom gebruikt u meestal die taal bij uw eerste contact? Geef de belang-
rijkste reden aan.

1. Meeste klanten gebruiken deze taal.
2. Het is mijn moedertaal.
3. Het is de taal die ik het best beheers.
4. Ik spreek geen andere taal.
5. De bedrijfsleiding/baas wil het zo.
6. Andere reden: .........................................................................................................

V91. Welke taal/talen spreekt u meestal, globaal genomen  met de klanten? U
kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal:........................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Dit geldt ook voor de volgende vragen in dit onder-
deel.
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V92. In welke taal staat u de klanten te woord als zij u aanspreken in het Frans?
Geef slechts één antwoord.

1. Frans
2. Nederlands
3. Andere taal: ............................................................................................................
4. Niet van toepassing

V93. In welke taal staat u de klanten te woord als zij u aanspreken in het Neder-
lands? Geef slechts één antwoord.

1. Frans
2. Nederlands
3. Andere taal: ...........................................................................................................
4. Niet van toepassing

V94. Gebeurt het weleens dat een van uw klanten moeilijkheden maakt in ver-
band met de gebruikte taal?

1. Ja: verklaar: ...........................................................................................................
2. Neen

CONTACTEN MET COLLEGA’S, BAZEN EN ONDERGESCHIKTEN

V95. Welke taal/talen worden in het bedrijf/de organisatie waar u werkt gespro-
ken?
Geef aan welke taal/talen het meest gesproken worden.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel alle gesproken talen en omcirkel de talen
die het vaakst worden gebruikt.
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V96. Welke taal/talen spreekt u meestal  met uw collega’s, bazen en onderge-
schikten?

Collega’s Ondergeschikten Bazen

1. Nederlands …… …… ……
2. Nederlandstalig dialect …… …… ……
3. Frans …… …… ……
4. Franstalig dialect …… …… ……
5. Brussels dialect …… …… ……
6. Engels …… …… ……
7. Duits …… …… ……
8. ………………… …… …… ……
9. ………………… …… …… ……

10. ………………… …… …… ……

V97. In welke taal/talen worden geschreven mededelingen of opschriften in uw
bedrijf meestal opgesteld? Het gaat hier om de zogenaamde interne com-
municatie, bijvoorbeeld email, interne nota’s, enzovoort. U kunt meerdere
antwoorden geven.

………………… ………………… ………………… …………………

V98. Zijn er op uw werk moeilijkheden of betwistingen tussen Nederlandstali-
gen, Franstaligen of anderstaligen? Hoe vaak is dit het geval?

1. Ja: verklaar: ...........................................................................................................
2. Neen
3. Weet niet

De volgende reeks vragen gaat over het taalgebruik in uw vriendenkring.

V99. Welke taal/talen spreekt u met uw vrienden?
Geef ook de taal (of talen) aan die u het vaakst gebruikt.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch

Plaats kruisjes. Indien niet van toepassing voor de respondent: plaats een
schuine streep.

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat. Omcirkel alle talen die de respondent spreekt met
zijn/haar vrienden en onderstreep de taal/talen die hij/zij het vaakst
gebruikt.
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4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

V100. Heeft het merendeel van uw vrienden dezelfde moedertaal of moedertalen
als uzelf? 

1. Ja
2. Neen
3. Weet het niet

De volgende vragen gaan over het taalgebruik in het verenigingsleven
waaraan u deelneemt.

V101. Bent u lid van een sociale, culturele, politieke, jeugd- of sportvereniging?

1. Ja (ga naar V102)
2. Neen (ga naar V111)

V102. Kies eerst de twee verenigingen die voor uzelf het belangrijkst zijn. Daarna
kan u de volgende vragen beantwoorden.

Vereniging 1

V103. Wat is de naam van de eerste vereniging? .....................................................

V104. Wat is de doelstelling of aard van deze vereniging? ......................................

V105. In welke gemeente bent u in deze vereniging actief? ....................................

V106. Wat zijn de voertaal of voertalen tijdens de activiteiten van de vereniging?
U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands
2. Frans
3. Tweetalig (Nederlands-Frans)
4. Andere taal/talen: ..................................................................................................

Vereniging 2

V107. Wat is de naam van de tweede vereniging? ...................................................

V108. Wat is de doelstelling of aard van deze vereniging? ......................................
 
V109. In welke gemeente bent u in deze vereniging actief? ....................................
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V110. Wat zijn de voertaal of voertalen tijdens de activiteiten van de vereniging.
U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands
2. Frans
3. Tweetalig (Nederlands - Frans)
4. Andere taal/talen: ..................................................................................................

De volgende vragen gaan over uw media- en cultuurparticipatie.

Hieronder staat een lijst met tv-zenders. U zegt telkens of u al dan niet kijkt naar
de zender. Geef ook aan als u de zender niet kan ontvangen.

V111. VRT-TV1: kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V112. CANVAS-TV2 kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V113. VTM kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V114. Kanaal2 kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V115. RTBF kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V116. TF1 kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V117. Arte kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V118. RTL-TVI kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

* Geef de respondent fiche 3
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V119. TV Brussel kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V120. Télé-Bruxelles kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V121. Ring-TV kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

V122. Télé 21 kijken
niet kijken
kan ik niet ontvangen
ken de zender niet

Som de 5 zenders op waarnaar u het vaakst kijkt (de zender waar u het meest
naar kijkt het eerst). Geef eveneens de voertaal van de zenders aan.

V123. zender 1: ……………………………… taal: ………………………………………
V124. zender 2: ……………………………… taal: ………………………………………
V125. zender 3: ……………………………… taal: ………………………………………
V126. zender 4: ……………………………… taal: ………………………………………
V127. zender 5: ……………………………… taal: ………………………………………

Wat zijn uw favoriete radiozenders? Som ook hier maximaal 3 radiozenders op en
geef eveneens de voertaal van de betrokken zender aan.

V128. zender 1: ……………………………… taal: ………………………………………
V129. zender 2: ……………………………… taal: ………………………………………
V130. zender 3: ……………………………… taal: ………………………………………

V131. Leest u weleens een krant?

1. Ja (ga naar V132)
2. Neen (ga naar V133)

V132. Welke krant of kranten leest of doorbladert u meestal? Geef ook de taal/
talen van deze kranten aan.

Krant  Taal

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................
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V133. Leest of doorbladert u weleens tijdschriften?

1. Ja (ga naar V134)
2. Neen (ga naar V135)

V134. Welke tijdschriften leest u regelmatig? Geef ook de taal/talen van deze tijd-
schriften aan.

Tijdschrift Taal/talen

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

V135. Op welke manier informeert u zich over de gemeentelijke of regionale
actualiteit? Benoem het medium (max. 4) en geef de taal/talen van het
medium aan (bv. naam van een infoblad, krant of radio- en tv-station +
taal/talen van dit infoblad, de krant, of het radio- of tv-station).

Medium Taal/talen

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

V136. Ontvangt u gemeentelijke infobladen of infobladen waarin informatie
staat over uw gemeente?

1. Ja (ga naar V137)
2. Neen (ga naar V140)

V137. Geef de titels van deze bladen en geef aan in welke taal/talen ze zijn opge-
steld.

Titel Taal

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................

V138. Voldoet het taalgebruik van deze bladen aan uw wensen?

1. Ja (ga naar V140)
2. Neen (ga naar V139)
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V139. Zo neen, om welk(e) blad(en) gaat het? Verklaar uw misnoegdheid.

Titel blad Probleem

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

V140. Voldoet het taalgebruik van de reclamebladen die u in uw bus krijgt aan
uw wensen?

1. Ja (ga naar V141)
2. Neen (ga naar V142)

V141. Zo neen, om welk(e) blad(en) gaat het? Verklaar uw misnoegdheid.

Titel blad Probleem

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

V142. Gaat u weleens naar een toneelvoorstelling?

1. Ja (ga naar V143)
2. Neen (ga naar V145)

V143. Zo ja, in welke taal/talen worden deze voorstellingen gespeeld? U kunt
meerdere antwoorden geven.

1. Frans
2. Nederlands
3. Andere taal/talen: ..................................................................................................

V144. Waar gaat u meestal naar een toneelvoorstelling?

Gemeente(n): ...............................................................................................................

* Probeer een zo ruim en volledig mogelijk antwoord te bekomen. Doorvra-
gen alstublieft.

* Probeer een zo ruim en volledig mogelijk antwoord te bekomen. Doorvra-
gen alstublieft.
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V145. Gaat u weleens naar een bibliotheek?

1. Ja (ga naar V146)
2. Neen (ga naar V148)

V146. In welke gemeente(n) gaat u naar de bibliotheek?

Gemeente(n): ……….

V147. Wat is de taal/talen van de boeken die u er het vaakst ontleent?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

De volgende vragen gaan over uw taalgebruik in de buurt en administratie.

V148. Is het huis of appartement waarin u momenteel woont:

1. Uw eigen huis (ga naar V151)
2. Een huurwoning (ga naar V149)
3. Andere ..........................................................................................  (ga naar V153)

V149. Indien het een huurwoning is, wat bedraagt de huurprijs?

1. Minder dan 250 euro
2. Tussen 250 en 370 euro
3. Tussen 370 en 500 euro
4. Tussen 500 en 620 euro
5. Tussen 620 en 745 euro
6. Tussen 745 en 870 euro
7. Tussen 870 en 990 euro
8. Tussen 990 en 1120 euro
9. Tussen 1120 en 1240 euro
10. Meer dan 1240 euro: ………

V150. In welk jaar begon u dit appartement of huis te huren?

......................................................................................................................................

V151. Indien u het huis of appartement heeft aangekocht, wat bedraagt de aan-
koopprijs?

1. Minder dan 37185 euro
2. Tussen 37185 en 74370 euro
3. Tussen 74370 en 123950 euro
4. Tussen 123950 en 198315 euro
5. Tussen 198315 en 297470 euro
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6. Meer dan 297470 euro
7. Niet van toepassing of onbekend

V152. In welk jaar kocht u uw huis of appartement?

......................................................................................................................................

V153. Vindt u de buurt waarin u momenteel woont aangenaam om in te wonen?

1. Ja (ga naar V154)
2. Neen (ga naar V155)

V154. Zo ja, wat vindt u aangenaam aan de buurt? Geef enkele aspecten.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V155. Zo neen, Waarom vindt u deze buurt niet aangenaam?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V156. Als u hiertoe de mogelijkheden had, zou u verhuizen?

1. Ja
2. Neen

V157. Welke taal/talen spreekt u met de buren waarmee u het meeste contact
heeft? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: ......................................
6. Engels 12. Andere taal: ......................................

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat.
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FORMELE CONTACTEN

V158. Gaat u weleens naar een grootwarenhuis?

1. Ja (ga naar V159)
2. Neen (ga naar V162)

V159. In welke gemeente ligt dit grootwarenhuis? ..................................................

V160. In welke taal/talen richt u zich tot het personeel in het grootwarenhuis? 

1. Nederlands
2. Frans
3. Andere taal/talen: ..................................................................................................

V161. Wat doet u als het personeel van dit warenhuis in een andere taal ant-
woordt dan die waarmin u hem/haar aanspreekt? U moet de omschrijving
kiezen die het best uw gedrag weergeeft.

1. U schakelt gewoon over op de andere taal
2. U schakelt met tegenzin over op de andere taal
3. U gaat verder in de taal die u oorspronkelijk sprak
4. U combineert uw moedertaal met woorden uit de taal waarin het personeelslid

u antwoordt zodat hij/zij u kan begrijpen
5. U gaat weg
6. Andere mogelijkheid:..............................................................................................

V162. In welke taal/talen richt u zich tot de eigenaars van de buurtwinkels waar
u regelmatig komt (slager, bakker, groenteboer)? U kunt meerdere ant-
woorden geven.

1. Nederlands 7. Turks
2. Nederlandstalig dialect 8. Berbers
3. Frans 9. Arabisch
4. Franstalig dialect 10. Duits
5. Brussels dialect 11. Andere taal: .......................................
6. Engels 12. Andere taal: .......................................

* Geef de respondent fiche 4

* Er zijn meerdere antwoordcategorieën mogelijk. Als de respondent spon-
taan Nederlands of Frans antwoordt, vraag dan of het om een dialect of om
de standaardtaal gaat.

* Geef de respondent fiche 5
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V163. Wat doet u als de winkelier in een andere taal antwoordt dan die waarin u
hem/haar aanspreekt? U moet de omschrijving kiezen die het best uw
gedrag weergeeft.

1. U schakelt gewoon over op de andere taal
2. U schakelt met tegenzin over op de andere taal
3. U gaat verder in de taal die u oorspronkelijk sprak
4. U combineert uw moedertaal met woorden uit de taal waarin het personeelslid

u antwoordt zodat hij/zij u kan begrijpen
5. U gaat weg.
6. Andere mogelijkheid: ............................................................................................

V164. In welke gemeente(n) gaat u meestal naar de buurtwinkels? U kunt meer-
dere antwoorden geven.

Gemeente(n): ...............................................................................................................

V165. Bent u, globaal beschouwd, tevreden over het taalgebruik in uw grootwa-
renhuis en buurtwinkels? Waarom (niet)?

Tevreden: ....................................................................................................................

Niet-tevreden: .............................................................................................................

ADMINISTRATIEVE CONTACTEN

V166. In welke taal/talen richt u zich mondeling tot het administratief personeel
van uw gemeente. Het gaat hier ook om het OCMW-personeel. U kunt meer-
dere antwoorden geven.

1. Nederlands
2. Frans
3. Zowel Nederlands als Frans
4. Andere taal: ...........................................................................................................

V167. Wat doet u als de ambtenaar in een andere taal antwoordt dan die waar-
min u hem/haar aanspreekt? U moet de omschrijving kiezen die het best
uw gedrag weergeeft.

1. U schakelt gewoon over op de andere taal
2. U schakelt met tegenzin over op de andere taal
3. U gaat verder in de taal die u oorspronkelijk sprak
4. U eist van de ambtenaar dat hij/zij u in de door u gebruikte aanspreektaal helpt
5 U gaat weg
6. Andere mogelijkheid: ............................................................................................
7. Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan

* Geef de respondent fiche 6
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V168. Hoe vaak gebeurt het dat een gemeenteambtenaar in een andere taal ant-
woordt dan die waarmin u hem/haar aanspreekt?

1. Zeer vaak
2. Vaak
3. Af en toe
4. Weinig
5. Zelden of nooit

V169. In welke taal/talen richt de gemeenteambtenaar zich meestal spontaan tot
u? U kunt meerdere antwoorden geven.

1. Nederlands
2. Frans
3. Zowel Nederlands als Frans

Andere taal: ............................................................................................................

V170. In welke taal/talen zijn de volgende documenten of akten in uw geval
opgesteld? U mag gerust gaan kijken als dat mogelijk is. Geef ook aan in
welke gemeente de documenten of akten werden opgemaakt. U kunt
meerdere antwoorden geven.

Taal/talen Gemeente(n) Niet van toepassing Weet niet

Identiteitskaart ........................  .......................  ...................................  ....................
Rijbewijs ...................................  .......................  ...................................  ....................
Huwelijksakte ..........................  .......................  ...................................  ....................
Geboorteakte ............................  .......................  ...................................  ....................
Lezerskaart 
bibliotheek ...................................................................................................................

V171. Zou u een of meerdere van deze documenten of akten liever in een andere
taal opgesteld zien?

1. Ja (ga naar V172)
2. Neen (ga naar V174)

V172. Zo ja, welke documenten of akten? Geef de taal/talen aan die u wenst.

Document Gewenste taal/talen

................................................................... ..................................................................

................................................................... ..................................................................
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V173. Waarom werden deze documenten of akten niet in de door u gewenste taal
opgesteld?

Document Reden

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

V174. Heeft u ooit akten laten opstellen in Sint-Genesius-Rode of Wezembeek-
Oppem?

1. Ja (ga naar V175)
2. Neen (ga naar V177)

V175. In Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem moeten akten (bijvoorbeeld
geboorte-akten, huwelijksakten enzovoort) in het Nederlands worden
opgesteld en in die taal moeten ze worden overgeschreven in de registers.
Iedereen kan echter op eenvoudig verzoek een Franse vertaling bekomen
met officiële waarde. Heeft u ooit van deze regel gebruikgemaakt?

1. Ja (ga naar V176)
2. Neen (ga naar V177)

V176. Zo ja, voor welke akte(n)?

......................................................................................................................................

V177. Zo neen, waarom niet?

1. Kende deze regel niet maar zal er in de toekomst zeker gebruik van maken
2. Kende deze regel niet maar zal er in de toekomst toch geen gebruik van maken
3. Deze gemeenten hebben geen akten van mij opgesteld
4. Ben tevreden met de taal waarin mijn akten zijn opgesteld
5. Andere: ...................................................................................................................

V178. In welke taal staat uw adres in het telefoonboek afgedrukt?

1. Nederlands
2. Frans

Volgende vragen gaan over berichten die u worden toegestuurd via de post.
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V179. In welke taal waren de onderstaande berichten opgesteld de laatste keer
dat ze u of uw partner spontaan werden toegestuurd? Als u of uw
partner de laatste keer dat ze u werden toegestuurd heeft gevraagd om ze
in een andere taal toe te sturen, gelieve de taal te vermelden waarin ze u
werden toegestuurd voordat u om deze taalwijziging vroeg .

Bericht Ned. Fr. Ned. en Frans Weet niet

Gasrekening … … … ….
Elektriciteitsrekening … … … ….
Rekening waterverbruik … … … ….
Telefoonrekening … … … ….
Milieuheffing … … … ….
Kijk- en luistergeld … … … ….
Taks huisvuilophaling … … … ….
Belastingsbrief … … … ….
Gemeentetaks … … … ….
Bericht brief/pakket in de post afhalen … … … ….
Boete politie/rijkswacht … … … ….
Oproep om te gaan stemmen … … … ….
Oproep vernieuwing identiteitskaart … … … ….
Formulier volkstelling … … … ….
Bericht ophaling huisvuil … … … ….

V180. Heeft u ooit  gevraagd om een of meerdere van de bovenstaande berich-
ten, mededelingen of formulieren, of andere berichten die niet in de
lijst staan,  in een andere taal te bekomen dan de taal waarin ze u spontaan
werden toegestuurd?

1. Ja (ga naar V182)
2. Neen (ga naar V181)

V181. Zo neen, waarom niet?

1. Ben tevreden met de taal waarin de berichten worden toegestuurd
2. In mijn gemeente kunnen de berichten niet in een andere taal worden bekomen
3. Andere: ...................................................................................................................

* Gelieve kruisjes te zetten in de correcte kolommen. Indien niet van toepas-
sing voor de respondent, plaatst u een schuine streep.
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V182. Zo ja, om welk bericht gaat het? Beantwoord de volgende vragen per
bericht.

• In welke taal/talen werd het bericht u oorspronkelijk toegestuurd?
• In welke taal/talen heeft u vervolgens gevraagd het bericht te ontvangen?
• Wanneer heeft u de taalwijziging voor het eerst aangevraagd?
• Krijgt u het bericht sindsdien spontaan in de gewenste taal/talen toegestuurd?

Zo neen, heeft u uw aanvraag herhaald? Hoeveel keer? (een enkele keer, regel-
matig, elke keer, …)

• In welke taal/talen wordt het bericht u momenteel spontaan toegestuurd?

Bericht 1: .....................................................................................................................
Oorspronkelijke taal/talen: ........................................................................................
Door u gewenste taal/talen: .......................................................................................
Jaar waarin de taalwijziging voor het eerst werd aangevraagd? ............................
Sindsdien alles in orde? ..............................................................................................
Zo neen, aanvraag herhaald? …………… Hoeveel keer? ..........................................
Taal/talen waarin het bericht momenteel wordt toegestuurd: ................................
Opmerkingen?..............................................................................................................

Bericht 2: .....................................................................................................................
Oorspronkelijke taal/talen: ........................................................................................
Door u gewenste taal/talen: .......................................................................................
Jaar waarin de taalwijziging voor het eerst werd aangevraagd? ............................
Sindsdien alles in orde? ..............................................................................................
Zo neen, aanvraag herhaald? ………. Hoeveel keer? ……….
Taal/talen waarin het bericht momenteel wordt toegestuurd: ................................
Opmerkingen? .............................................................................................................

Bericht 3:......................................................................................................................
Oorspronkelijke taal/talen: ........................................................................................
Door u gewenste taal/talen: .......................................................................................
Jaar waarin de taalwijziging voor het eerst werd aangevraagd? ............................
Sindsdien alles in orde? ..............................................................................................
Zo neen, aanvraag herhaald? …………… Hoeveel keer? ..........................................
Taal/talen waarin het bericht momenteel wordt toegestuurd: ................................
Opmerkingen? .............................................................................................................

Bericht 4: .....................................................................................................................
Oorspronkelijke taal/talen: ........................................................................................
Door u gewenste taal/talen: .......................................................................................
Jaar waarin de taalwijziging voor het eerst werd aangevraagd? ............................
Sindsdien alles in orde? ..............................................................................................
Zo neen, aanvraag herhaald? …………… Hoeveel keer? ..........................................
Taal/talen waarin het bericht momenteel wordt toegestuurd: ................................
Opmerkingen? .............................................................................................................
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Bericht 5: .....................................................................................................................
Oorspronkelijke taal/talen: ........................................................................................
Door u gewenste taal/talen: ........................................................................................
Jaar waarin de taalwijziging voor het eerst werd aangevraagd? ............................
Sindsdien alles in orde? ..............................................................................................
Zo neen, aanvraag herhaald? …………… Hoeveel keer? ..........................................
Taal/talen waarin het bericht momenteel wordt toegestuurd: ................................
Opmerkingen? .............................................................................................................

V183. Zijn er nog andere berichten (folders, brochures, reclame) die u graag in
een andere taal in uw brievenbus zou krijgen?

1. Ja (ga naar V184)
2. Neen (ga naar V185)

V184. Zo ja, geef een nauwkeurige omschrijving van het bericht.

Bericht Huidige taal/talen Gewenste taal/talen

…………………… …………………… ………………………
…………………… …………………… ………………………

De volgende vragen gaan over documenten, getuigschriften, verklaringen,
machtigingen en vergunningen die u op uw gemeentebestuur of OCMW kan beko-
men.

V185. U heeft ongetwijfeld reeds getuigschriften, vergunningen, passen, visa,
uittreksels of andere documenten op uw gemeente of OCMW afgehaald.
Probeer nu uw laatste bezoeken aan uw gemeentehuis of OCMW te herinne-
ren waarbij u een of ander document heeft bekomen. Denk alstublieft goed
na.

Beantwoord per document  de volgende vragen.

• Om welk document ging het?
• In welk jaar (bij benadering) heeft u dat document bekomen?
• In welke taal/talen was het document opgesteld toen u het mee naar huis nam?
• Heeft u nadrukkelijk om deze taal gevraagd: ja of neen?
• Was u tevreden met de taal/talen waarin het document was opgesteld toen u

het mee naar huis nam: ja of neen?
• Was het document eerst in een andere taal opgesteld dan de taal waarin het

was opgesteld toen u het mee naar huis nam: ja of neen?
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A: Gemeentehuis

Document Jaartal Taal/talen Nadruk. gevraagd? Tevreden? Andere taal?

…… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……

B: OCMW

Document Jaartal Taal/talen Nadruk. gevraagd? Tevreden? Andere taal?

…… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……

V186. Welke taal/talen gebruikt u globaal beschouwd  bij onderstaande dienst-
verleners? We vragen hier naar de taal/talen die u meestal spreekt met
deze dienstverleners. Als u bijvoorbeeld systematisch Frans spreekt, ook al
spreekt een dienstverlener Nederlands, dan antwoordt u Frans.

V187. Gebruikt u altijd de taal die u zou willen spreken?

1. Ja (ga naar V189)
2. Neen (ga naar V188)

V188. Zo neen, in welke gevallen niet en waarom niet?

Situatie Reden

...................................................................  ..................................................................

...................................................................  ..................................................................

Ned. Frans Ned. en Frans Andere taal 

Huisarts

Ziekenhuis

Apotheker

Mutualiteit

Politieagent

Postbeambte

Tram 

Bus

Metro

* Zet kruisjes en/of vermeld de ‘andere taal’
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De volgende vragen peilen naar uw politieke identiteit

V189. Welke van volgende uitspraken past het best bij u?

1. Ik praat met vrienden of collega’s bijna dagelijks over politiek
2. Ik praat slechts af en toe met vrienden over politiek maar ik ben er wel in geïn-

teresseerd
3. Politiek interesseert mij wel, maar ik hou mijn mening voor mezelf en praat er

niet over met anderen
4. Ik ben niet geïnteresseerd in politiek

V190. Beschouwt u zichzelf op de eerste plaats als:

a. Een inwoner van uw gemeente
b. Een inwoner van uw provincie
c. Vlaming
d. Waal
e. Brusselaar
f. Belg
g. Europeaan
h. Andere

V191. Hoe beschouwt u zichzelf op de tweede plaats? Geef de overeenkomende
letter.

......................................................................................................................................

V192. Mochten er momenteel federale parlementsverkiezingen (Kamer en
Senaat) zijn, welke partij acht u het best in staat om de huidige problemen
(werkloosheid, migrantenproblematiek, milieu, enzovoort) aan te pakken
op de manier die het sterkst bij uw persoonlijke overtuiging aansluit? Ook
als u geen stemrecht heeft mag u antwoorden.

Partij: ...........................................................................................................................

V193. Zou u bij verkiezingen ook effectief voor deze partij stemmen?

1. Ja (ga naar V195)
2. Neen (ga naar V194)
3. Ik heb geen stemrecht (ga naar V197)

* Geef de respondent fiche 7

* Geef de respondent fiche 8
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V194. Zo neen, waarom niet?
......................................................................................................................................

V195. Heeft u bij vorige verkiezingen voor deze partij gestemd?

1. Ja (ga naar V197)
2.  Neen (ga naar V196)
3. Ik heb/had geen stemrecht (ga naar V197)

V196. Zo neen, voor welke partij hebt u toen gestemd?
......................................................................................................................................

V197. Naar welk type lijst gaat uw voorkeur uit? Ook als u geen stemrecht heeft
mag u antwoorden.

1. Een Franstalige lijst
2. Een Nederlandstalige lijst
3. Een tweetalige lijst (Ned. - Frans)
4. Een lijst waarop alle in de gemeente levende bevolkingsgroepen vertegen-

woordigd zijn
Een ander type lijst: ..............................................................................................

V198. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen krijgen ook niet-Belgen stem-
recht. Sommigen vinden dat aan dit stemrecht voorwaarden gekoppeld
zouden moeten worden. Hieronder vindt u er vier: nationaliteit, taal, ver-
blijfsduur en het betalen van belastingen. Als u kon beslissen, welke voor-
waarden zou u stellen (per voorwaarde 1 keuze)

• qua nationaliteit :
1. alleen Belgen
2. alleen mensen met EU-nationaliteit
3. iedereen die in België woont
• qua taal:
1. diegenen die Nederlands of Frans spreken
2. iedereen die in België woont
• qua verblijfsduur:
1. diegenen die minstens 5 jaar in België wonen
2. iedereen die in België woont
• qua belastingen :
1. diegenen die belasting betalen in België
2. iedereen die in België woont

* Geef de respondent fiche 9
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V199. Stel dat u stemgerechtigd bent maar niet langer verplicht bent om te gaan
stemmen, zou u dan:

1. Vast en zeker nog gaan stemmen
2. Waarschijnlijk nog wel gaan stemmen
3. Waarschijnlijk niet gaan stemmen
4. Zeker niet meer gaan stemmen

V200. Indien u niet-Belg bent maar wél EU-burger dan mag u deelnemen aan de
volgende gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u dit doen?

1. Ja (ga naar V202)
2. Neen (ga naar V201)

V201. Zo neen, waarom niet?

......................................................................................................................................

V202. Indien u niet-Belg bent en ook geen EU-burger dan mag u niet deelnemen
aan de verkiezingen. Zou u dit doen, mocht dit kunnen?

1. Ja (ga naar V204)
2. Neen (ga naar V203)

V203. Zo neen, waarom niet?

......................................................................................................................................

V204. Op dit blad worden een aantal mogelijke problemen opgesomd waarvan
men mag verwachten dat de politici hiervoor een oplossing kunnen bie-
den. Welke van deze problemen vindt u belangrijk en welke niet? Rang-
schik ze en geef nummer 1 aan het volgens u grootste probleem tot 5 aan
het minst erge.

1. De verkeersdrukte .................................................................................................
2. De onveiligheid op straat ......................................................................................
3. De taalconflicten tussen Nederlandstaligen en Franstaligen .............................
4. De werkloosheid .....................................................................................................
5. De samenlevingsproblemen tussen Belgen en migranten ..................................

V205. Welk probleem of welke problemen, die hier niet aan bod kwam(en),
moet(en) volgens u ook dringend aangepakt worden (max. 3):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* Geef de respondent fiche 10
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V206. Hier volgt een aantal beweringen over het toekomstige taalbeeld van uw
gemeente. Kies uit de mogelijkheden de meest waarschijnlijke. Lees eerst
alle mogelijkheden rustig door.

a. Door de nabijheid van Brussel als hoofdstad van Europa, zullen ook in mijn
gemeente het Frans en het Nederlands door het gebruik van het Engels ver-
drongen worden

b In de toekomst zal deze gemeente een eentalig Franstalige gemeente zijn
c. In de toekomst zal deze gemeente een eentalig Nederlandstalige gemeente zijn
d. Het Nederlands zal in deze gemeente aan invloed winnen
e. Het Frans zal in deze gemeente aan invloed winnen
f; Aan de taalsituatie in deze gemeente zal weinig veranderen

V207. Welk van bovenstaande toekomstige taalbeelden vindt u persoonlijk het
meest wenselijke: a, b, c, d, e of f?

......................................................................................................................................

V208. In welk type gemeente woont u? Het gaat hier om het officiële statuut. U
kunt kiezen uit de mogelijkheden op de fiche.

1. Nederlandstalig
2. Franstalig
3. Tweetalig
4. Nederlandstalig met faciliteiten voor Franstaligen
5. Franstalig met faciliteiten voor Nederlandstaligen
6. Weet niet

V209. Weet u wat een faciliteitengemeente is? Leg uit in uw eigen woorden.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V210. Kunt u voorbeelden geven van zogenaamde faciliteiten?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* Geef de respondent fiche 11

* Geef de respondent fiche 12

* Probeer een zo ruim en volledig mogelijk antwoord te bekomen. Doorvra-
gen alstublieft.
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V211. Wie kan gebruikmaken van faciliteiten?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V212. Kunt u zeggen wat de bedoeling is van het faciliteitenstelsel? Waarom
heeft men het ingevoerd?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V213. Denkt u dat dit stelsel de mensen ertoe aanzet om het Nederlands te gebrui-
ken? Verklaar uw antwoord.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V214. Naar welk statuut gaat volgens u uw gemeente evolueren? Het gaat erom
wat u denkt  dat er zal gebeuren, niet om wat u wil  dat er gebeurt.

1. Nederlandstalig zonder faciliteiten
2. Franstalig zonder faciliteiten
3. Tweetalig zonder faciliteiten
4. Nederlandstalig met faciliteiten voor Franstaligen
5. Franstalig met faciliteiten voor Nederlandstaligen

V215. Waarom denkt u dat?
......................................................................................................................................

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.

* Geef de respondent fiche 13

* Geef de respondent fiche 14
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V216. Naar welk statuut zou u graag hebben dat uw gemeente evolueert? Het
gaat erom wat u wil dat er gebeurt, niet om wat u denkt  dat er gaat
gebeuren.

1. Nederlandstalig zonder faciliteiten
2. Franstalig zonder faciliteiten
3. Tweetalig zonder faciliteiten
4. Nederlandstalig met faciliteiten voor Franstaligen
5. Franstalig met faciliteiten voor Nederlandstaligen

V217. Waarom wil u dat?

......................................................................................................................................

V218. De Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant willen de verfran-
sing in de ‘Brusselse rand’ tegengaan en willen het faciliteitenstelsel stren-
ger toepassen. Heeft u iets gemerkt van dit nieuwe beleid dat zij de afgelo-
pen jaren hebben gevoerd? Zo ja, op welk vlak en wat vindt u ervan? Kunt
u voorbeelden geven?

......................................................................................................................................

V219. We overlopen enkele nieuwe beleidsmaatregelen. Kunt u zeggen wat u
hiervan vindt?

U heeft waarschijnlijk al gehoord van de omzendbrief van minister Peeters.
Daarin staat onder andere dat als Franstaligen een bepaald bericht in het Frans
willen ze dat telkens opnieuw moeten aanvragen en dat de berichten in eerste
instantie in het Nederlands moeten worden opgestuurd. Wat vindt u van deze
nieuwe regel?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.
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V220. De Randkrant heeft op de eerste plaats tot doel het Nederlandstalige karak-
ter van de gemeenten rond Brussel te ondersteunen. Kent u dit initiatief en wat
vindt u ervan?

......................................................................................................................................

V221. De provincie Vlaams-Brabant stuurt haar brochures voortaan uitsluitend
nog in het Nederlands op. Heeft u van deze verandering iets gemerkt en
wat vindt u hiervan?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V222. Zijn er in uw gemeente wel eens problemen tussen Franstaligen en Neder-
landstaligen?

1. Ja (ga naar V223)
2. Neen (ga naar V225)

V223. Zo ja, om welke problemen gaat het zoal?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V224. Hoe kan men deze problemen volgens u voorkomen of oplossen?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V225. Wenst u nog opmerkingen te maken in verband met de taalproblematiek of
communautaire problematiek in uw gemeente of in het algemeen?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.

* Probeer een zo nauwkeurig mogelijk en een zo uitgebreid mogelijk ant-
woord te bekomen. Doorvragen alstublieft.
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EVALUATIE INTERVIEW

V226. Woont de respondent in een:

1. Open bebouwing
2. Half open bebouwing
3. Gesloten bebouwing
4. Appartement of studio
5. Kamer
6. Mobiele woning (caravan, …)
7. Overige (barak, schuur, …)

V227. Dag van het interview: ....................................................................................

V228. Beginuur interview: ........................................................................................

V229. Einduur interview: ..........................................................................................

V230. Waren er andere personen aanwezig tijdens het interview?

1. Ja (ga naar V231)
2. Neen (ga naar V234)

V231. In welke relatie stonden deze personen tot de geënquêteerde?

1. Partner
2. Ouders
3. Kinderen
4. Andere gezinsleden
5. Niet-gezinsleden
6. Weet het niet

V232. Zijn er door deze persoon of personen opmerkingen gemaakt tijdens het
interview?

1. Ja (ga naar V233)
2. Neen (ga naar V234)

V233. Zo ja, waren deze opmerkingen:

1. Aanvullend
2. Nuancerend
3. Corrigerend
4. Remmend
5. Andere (specificeer): ..............................................................................................
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V234. Hoe is het interview verlopen?

1. Erg prettig
2. Prettig
3. Gaat wel
4. Onprettig
5. Erg onprettig

V235. Hoe was de medewerking van de respondent tijdens het interview?

1. Zeer goed
2. Goed
3. Matig
4. Slecht
5. Zeer slecht

V236. Hoe betrouwbaar denkt u dat de gegeven antwoorden zijn?

1. Zeer betrouwbaar
2. Betrouwbaar
3. Matig betrouwbaar
4. Onbetrouwbaar
5. Zeer onbetrouwbaar

V237. In welke taal/talen werd het interview afgenomen?

1. Nederlands
2. Frans
3. Duits
4. Engels

V238. Aanvullende opmerkingen over de geënquêteerde:

......................................................................................................................................

V239. Aanvullende opmerkingen bij vragen (ook nummer vraag noteren):

......................................................................................................................................

V240. Aanvullende opmerkingen van de geënquêteerde:

......................................................................................................................................
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BIJLAGE 2

Recente verkiezingsuitslagen faciliteitengemeenten

* deze lijst nam niet deel aan de desbetreffende verkiezing.
Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Gemeente 08/10/2000 09/10/1994 09/10/1988

Drogenbos
LB
ACCENT
GS - EC

80.5%
19.5%

*

78.2%
*

21.8%

81.9%
*

18.1%

Kraainem
Union
LBM
K2000
KARTEL
K88

50.7%
27.5%
21.8%

*
*

*
74.5%

*
25.5%

*

*
72.6%

*
*

27.4%

Linkebeek
LB
LK2000
Unie
SLB-VGE

75.9%
24.1%

*
*

75.5%
21.3%
3.2%

*

70.2%
21.8%

*
8.0%

St-Genesius-Rode
IC-GB
SAMEN
CVR
RODE
UNP
LBM
NMR

61.1%
38.9%

*
*
*
*
*

54.7%
*

27.2%
14.7%
3.4%

*
*

51.1%
*
*
*
*

45.8%
3.1%

Wemmel
LB
WEMMEL
VL BLOK
AGALEV
LBWB
LW
FDF
CVP
VU
VVP
ROSSEM
SP

61.1%
23.7%
7.3%
6.3%
1.5%

*
*
*
*
*
*
*

51.6%
*

4.3%
4.8%

*
10.8%
10.6%
10.6%
6.3%
0.7%
0.3%

*

61.4%
31.4%

*
3.1%

*
*
*
*
*
*
*

3.1%

Wezembeek - Oppem
LB-UF
GE-EC
DWO
ECOLEV
UF
LB
ADF

57.8%
19.6%
17.0%
5.6%

*
*
*

*
*

19.5%
*

41.7%
38.8%

*

*
*

25.8%
*
*

39.6%
34.6%
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