
Vraag – Gemeenteraad van 26 juni 2019 

 

Mijnheer de Burgemeester, 

Een tiental dagen geleden ontvingen sommige Beerselaars een folder van het NVA Beersel met een 
artikel over Franstalige publiciteit. 

In het artikel beweert de NVA dat de “Gemeente Beersel” niet opgezet is met Franstalige publiciteit 
en spreekt over initiatieven van het gemeentebestuur waarbij de vraag om de medewerking van 
handelaars en bedrijven. 

Er wordt gesteld dat alle reclame en aankondigingen op het grondgebied van Beersel uitsluitend in 
het Nederlands moeten gebeuren. 

In dit artikel wordt er ook gevraagd aan de burgers om zelf – ik citeer – “inbreuken op het Vlaams 
beleid” te melden via een emailadres van beersel.be  

Daarbij onze vragen: 

1. Kan dit worden beschouwd als een standpunt van het college in zijn geheel gezien het 
gebruik van een emailadres van het gemeentebestuur? 
 

2. Zou u ons kunnen verantwoorden op welke juridische basis U uitsluitend het Nederlands kan 
opleggen voor publiciteit? 
 

3. Is dit alleen geldig voor het gebruik van de Franse taal en zijn communicaties in andere talen 
dan wel gemachtigd door het gemeentebestuur? 
 

4. Staat het gehele college wel degelijk achter het organiseren van een systeem van verklikkerij 
en onderlinge beschuldigingen? 

 

Zo ja, kan dit ook zo genotuleerd worden? 

 

 

Beste schepenen, beste gemeenteraadsleden, 

We willen hier nog eens ernstig benadrukken dat er geen enkel wettelijke grond bestaat om alle 
bewoners, handelaars en bedrijven op te leggen om één enkele taal te laten gebruiken voor hun 
reclame of andere communicatie. 

De taalwetgeving bepaalt het exclusieve gebruik van het Nederlands enkel en alleen in de context 
van de administratie. Buiten hiervan heerst de individuele vrijheid van keuze. 

Ik citeer hier graag 

Art. 30. Belgische Grondwet 
Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de 
wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken. 
 



Ik citeer ook het document “leidraad voor een goed vlaams beleid” van het Agentschap binnenlands 
bestuur – coördinatie Vlaamse Rand - hoofdstuk 2.1.1  

“In België kan het taalgebruik enkel worden geregeld voor een beperkt aantal domeinen, namelijk 
het openbaar gezag en bestuur, het gerecht, het onderwijs, de sociale betrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers alsook voor de officiële documenten die bedrijven moeten gebruiken.” 

Niets anders dus. 

We betreuren dus ook ten zeerste de methode die gebruikt wordt om burgers aan te sporen tot 
denunciatie.  

Zijn dat de waarden van het college? Is dit de samenleving die het college wilt uitbouwen?   

Deze gemeentebestuur leidt een gemeente van 25.000 inwoners waaronder meer dan een derde 
anderstalig is. Een goede verstandhouding tussen alle burgers in uw verantwoordelijkheid en dat kan 
alleen met een positief beleid. 

 

Dank U. 

 

Perrine Marchal 26.06.2019 

 

 


