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TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
Recente gebeurtenissen tonen aan dat de huidige
taalwetten niet toereikend zijn. Deze taalwetten
zijn mee de oorzaak van spanningen tussen de verschillende componenten van de federale staat. Die
spanningen zouden vermeden kunnen worden
indien in de taalwetten een zuivere, federale logica
gehanteerd zou worden, namelijk dat door alle
overheden slechts de taal van het desbetreffende
gebied zou worden gebezigd. Onderhavig voorstel
stelt deze regeling alvast in voor Vlaanderen.
De huidige taalwetten hebben immers verschillende regelingen voor het gebruik van talen in diensten waarvan de werkkring het gehele land bestrijkt en in de gewestelijke diensten.
Niettemin bevatten de bestaande federale taalwetten reeds een aanzet tot homogeniteit van het taalgebied (en tegelijkertijd een anomalie). Terwijl er
als principe gesteld wordt dat de centrale diensten
in hun contact met particulieren gebruik maken
van die van de drie talen waarvan de betrokkenen
zich hebben bediend, stelt artikel 41, § 2, immers
vandaag reeds : „aan de private bedrijven [...]
wordt echter in de taal van het gebied geantwoord.”.
Ingevolge het gelijkheidsbeginsel is er echter geen
reden om een onderscheid te maken tussen privébedrijven en particulieren. Aldus wordt niet alleen
het principe nu reeds uitgehold, maar bovendien is
de huidige regeling vatbaar voor vernietiging door
het Arbitragehof.
Naar analogie van bijvoorbeeld Zwitserland, wil dit
voorstel bijdragen tot de bevordering van de homogeniteit van de taalgebieden door het principe
van het gebruik van de taal van het gebied uit te
breiden tot de gehele administratie. Zo zullen niet
enkel de administratieve diensten van de Vlaamse
Gemeenschap, maar ook de federale overheid, de
lagere besturen en de autonome overheidsbedrijven in Vlaanderen gebruik maken van het Nederlands.

Etienne VAN VAERENBERGH

3

VOORSTEL VAN DECREET
Artikel 1
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
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Artikel 5

Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het
Strafwetboek wordt degene die de bepalingen van
dit decreet overtreedt, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en met een
geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd frank of
met een van die straffen alleen.

Artikel 2
Artikel 6
De overheden en alle met overheidstaken belaste
diensten gebruiken het Nederlands in hun contact
met particulieren en privé-bedrijven, die gevestigd
zijn in een gemeente zonder speciale taalregeling.

Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek,
uitgezonderd hoofdstuk V, maar met inbegrip van
hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van toepassing
op de bij dit decreet bepaalde misdrijven.

Evenzo stellen de overheden de akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen in de taal van het gebied van de betrokkenen.
Etienne VAN VAERENBERGH
Artikel 3
Alle contacten die plaatsvinden of documenten die
opgesteld worden, geheel of gedeeltelijk, in een andere taal dan het Nederlands, zijn nietig.
De in artikel 2 bedoelde overheden en diensten
moeten de nietige contacten of documenten als onbestaande beschouwen.

Artikel 4
De Nederlandstalige afdeling van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft tot taak over de toepassing van dit decreet te waken.
Ze beschikt daartoe over alle bevoegdheden, bepaald in de artikelen 60 en 61 van de op 18 juli
1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken.
Bovendien heeft ze de opdracht om alle documenten die krachtens artikel 3 van dit decreet nietig
zijn, onmiddellijk in beslag te nemen en onder verzegeling op haar zetel te bewaren.

