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Vlaamse Rand - Verspreiding van Franstalige reclamefolders
In de lokale persberichtgeving lazen we op 12 december 2020 dat Hamid Akaychouh, de
schepen van Vlaams Karakter van Zaventem, de diepvriesfirma Picard heeft aangesproken
op het verspreiden van een eentalig Franse reclamefolder. Hij heeft de firma erop gewezen
dat Zaventem een Vlaamse gemeente is en dat de voertaal dan ook het Nederlands is,
maar geeft aan dat hij geen stok achter de deur heeft om op te treden tegen zulke gevallen
aangezien het om een privébedrijf gaat. Ten slotte liet hij ook weten dat hij dit bij de
minister zou aankaarten.[1]
Dit soort toestanden zijn schering en inslag in de Vlaamse gemeenten rond Brussel en
liggen natuurlijk erg gevoelig. Soms verspreiden bedrijven zelfs over heel Vlaanderen
tweetalige reclame zoals onlangs nog Aldi presteerde.[2] De problematiek is de minister,
als inwoner van de Vlaamse Rand, zeker ook bekend.
1.

Heeft het genoemde overleg met de schepen al plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de
voornaamste conclusies?

2.

Zal de minister ter zake assertiever uit de hoek komen om weerwerk te bieden tegen
deze Franstalige folders en andere publieke communicatie vanuit de private sector?

3.

Overweegt de minister de optie om een informatieve brochure op te maken voor de
ondernemingsloketten en aan hen op te dragen deze te overhandigen aan elke
handelaar die zich in de Rand wil vestigen?
Een dergelijke brochure zou uitleg bevatten over de identiteit en het taalstatuut van
onze gemeenten, met een duidelijk aandringen om deze na te leven.

4.

Overweegt de minister de optie om een adviserend ambtenaar aan te stellen die - in
samenspraak met de gemeenten - megafirma’s als Ikea, Brico, Krefel e.a. die zich in
de Rand vestigen, maar op een Brussels publiek gericht zijn, adviseert wat taalgebruik
en -statuut betreft?

5.

Is volgens de minister een ministerieel schrijven aan firma’s die zich herhaaldelijk
bezondigen aan dit soort praktijken opportuun?

6.

Wordt het geen tijd dat Vlaanderen zelf de bevoegdheid krijgt om een
vernederlandsing van het straatbeeld af te dwingen? Welke concrete stappen zal de
Vlaamse Regering hiertoe zetten?

[1] “Schepen tikt firma op de vingers voor Franse folder”, Het Nieuwsblad, 12 december
2020: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201211_95428544
[2] “Tweetalige folder Aldi zet kwaad bloed in Vlaamse rand”, Het Nieuwsblad, 17
november 2020: http://www.hln.be/steenokkerzeel/tweetalige-folder-aldi-zet-kwaadbloed-in-vlaamse-rand-gevolg-van-verbod-op-verkoop-niet-essentielegoederen~a7c8b134/
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ANTWOORD
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De correcte naleving van de taalwetgeving is van groot belang voor de Vlaamse Regering.
In het Vlaamse Regeerakkoord staat dan ook dat we een assertieve houding aannemen bij
schendingen van de taalwetgeving. We verzetten ons daarnaast maximaal tegen pogingen
om de Vlaamse interpretatie uit te hollen.
1+2. Het regeerakkoord is duidelijk en stelt dat de regering een assertieve houding zal
aannemen in geval van schendingen van de taalwetgeving. Indien er echter geen sprake
is van een schending, kunnen we als overheid niet repressief optreden. Dat wil evenwel
niet zeggen dat we niets doen, integendeel. Voor die gevallen ontwikkelde vzw ‘de Rand’
en verschillende gemeentebesturen in het verleden een taalpromotiebeleid Nederlands.
Daarmee willen we mensen en organisaties aansporen om Nederlands te spreken en te
gebruiken. De gemeente Zaventem kan rekenen op ondersteuning van vzw ‘de Rand’
om een dergelijk beleid uit te rollen. Het kan daarvoor ook een impulssubsidie
aanvragen indien het zou beslissen om er een project rond uit te werken.
3.

In uitvoering van het onthaalbeleid voor nieuwkomers in de Vlaamse Rand was er in het
verleden een welkomstbrochure en een folder voor nieuwe bedrijven met uitleg over de
identiteit en het taalstatuut van de gemeenten in de Vlaamse Rand
Momenteel vindt er een ronde van de 19 gemeentebesturen in de Vlaamse Rand plaats,
waarbij Team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur en vzw ‘de Rand’
peilen naar de noden die er in de Rand leven bij de besturen. De door u aangehaalde
problematiek zal daarbij aan bod komen.
We wachten de gesprekken in het kader van de ronde van de 19 gemeenten af om te
bepalen wat de noden zijn en hoe we de gemeenten kunnen begeleiden in het
formuleren van een antwoord.

4.

Vanuit het Vlaamse randbeleid verwijs ik naar de instrumenten die bestaan inzake
taalbeleid en taalpromotie (o.a. dienstverlening van vzw ‘de Rand’, Provincie Vlaams
Brabant en het Agentschap Integratie en Inburgering).
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt lokale besturen die willen inzetten op Taal(promotie)beleid.
Naast de ondersteuning van het verenigingsleven, het uitwerken van een lokaal
onthaalbeleid, de toeleiding naar Nederlandse taalverwerving en oefenkansen, betekent
dit ook het samenwerken met die besturen die willen inzetten op taal- en
taalpromotiebeleid en acties in samenwerking met lokale ondernemers en zelfstandigen.
Samen met de cel Vlaams Karakter van de provincie en het Agentschap integratie en
inburgering wordt er gezorgd voor een ondersteuning en uitwisseling van informatie
tussen die gemeenten die willen werk maken van een taal(sensibiliserings)beleid gericht
naar lokale ondernemers en zelfstandigen.


Juridische informatieaanbod van het Steunpunt Taalwetwijzer

Naast het bestaande instrumentarium in het kader van het Vlaamse randbeleid, kunnen
de gemeenten in de Vlaamse rand en bedrijven, die zich daar willen vestigen, ook een
beroep doen op het Steunpunt Taalwetwijzer.

Het Steunpunt Taalwetwijzer is het centraal aanspreek- en informatiepunt voor vragen
over de taalwetgeving. Het doel van het Steunpunt Taalwetwijzer is om op een
toegankelijke manier informatie te verstrekken over de toepassing van de
taalwetgeving. De Taalwetwijzer verstrekt onder meer informatie over het taalgebruik
in bestuurszaken en in het bedrijfsleven.
Die informatie is in eerste instantie raadpleegbaar op de vernieuwde website van het
Steunpunt
Taalwetwijzer
met
een
vernieuwd
en
uitgebreider
juridische
informatieaanbod over de taalwetgeving. Indien men in tweede instantie verdere vragen
heeft, kan men die stellen aan het Steunpunt Taalwetwijzer. De Taalwetwijzer is o.a.
bereikbaar via een online contactformulier, via e-mail en via 1700.
Het Steunpunt Taalwetwijzer ondersteunt overheden niet bij het voeren van een
taalbeleid. Hiervoor verwijs ik naar het eerste deel van mijn antwoord op deze vraag.
5+6. Het gebruik van de talen is in België vrij. De Belgische Grondwet beschermt deze
zogenaamde taalvrijheid. Uit de taalvrijheid volgt verder dat de wetgever het
taalgebruik slechts in een beperkt aantal aangelegenheden kan regelen. De Grondwet
somt deze aangelegenheden op, namelijk: de handelingen van het openbaar gezag, de
gerechtszaken, de bestuurszaken, het onderwijs in de door de overheid opgerichte,
gesubsidieerde of erkende instellingen, de sociale betrekkingen tussen de werkgevers
en hun personeel en in de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van ondernemingen. De Grondwet laat niet toe dat het taalgebruik geregeld
wordt in andere aangelegenheden.
De Vlaamse decreetgever, noch de federale wetgever, is met andere woorden bevoegd
om het taalgebruik te regelen in ongeadresseerd reclamedrukwerk van private
ondernemingen. Dit werd recentelijk nog bevestigd door de afdeling Wetgeving van de
Raad van State (Advies van de Raad van State nr. 66.696/AV van 13 februari 2020).

