Persbericht VVB – 26-4-2005
Raad van State schorst Brussels taalakkoord
Brussels taalakkoord geen pasmunt voor koehandel BHV
De Raad van State heeft de drie rondzendbrieven in uitvoering van het jongste
Brusselse taalakkoord op 21 april 2005 geschorst. De Vlaamse
Volksbeweging, mede-indiener van het beroep, reageert tevreden en verwacht
voortaan een strikte toepassing van de taalwet in de hoofdstad. De VVB
waarschuwt de VLD op te houden met het prutsen aan de taalwet. VLDpogingen om de Brusselse taalwet te koppelen aan een regeling rond
Brussel-Halle-Vilvoorde zijn gelukkig mislukt.
Het nieuwe Brussels taalakkoord, dat vorig jaar tijdens de Brusselse
regeringsonderhandelingen werd afgesloten, was een opvolger voor het
taalhoffelijkheidsakkoord, dat door de Raad van State al eerder was geschorst.
Volgens het taalhoffelijkheidsakkoord konden lokale Brusselse besturen
(gemeenten en OCMW's) mits te voldoen aan enkele voorwaarden (taalbrevet
binnen twee jaar) eentalige ambtenaren in dienst nemen, indien 'de continuïteit
van de dienst in gevaar' zou komen. De nieuwe Brusselse regering-Picqué
probeerde een nieuwe piste door gemeenten toe te laten eentalige
contractuelen aan te werven indien ze konden bewijzen dat er geen tweetalige
kandidaten voorhanden waren.
Voor de Raad van State zijn niet alleen vaste benoemingen, maar ook
contractuele aanstellingen van niet-tweetaligen in strijd met de taalwet. Het
argument dat de 'goede werking en de continuïteit van de dienstverlening' een
rechtvaardiging zou zijn voor uitzonderingen op de taalwet, wordt dus naar de
prullenmand verwezen. De Raad van State bevestigt voorts dat de Brusselse
regering verplicht is om elke aanstelling van niet-tweetalig personeel door
lokale besturen te vernietigen. Franstalige ministers in de Brusselse regering
beschikken dus niet (langer) over een veto om dergelijke vernietigingen tegen
te houden.
Aan de stelselmatige verfransing van de lokale ambtenarij in Brussel moet dus
een einde komen.
De Vlaamse Volksbeweging is blij met de uitspraak van de Raad van State,
omdat die gevolgen heeft voor nefaste scenario's over de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. Brussels VLD-minister Guy Vanhengel had zich erg
soepel opgesteld en aangedrongen op 'modernisering' van de taalwetgeving.

De partij wou vrede nemen met zogenaamde tweetaligheid van de dienst in
plaats van tweetaligheid van personeel, zonder daarbij rekening te houden met
het feit dat hiermee de achterpoort voor verfransing ruim werd opengezet.
De VVB vraagt de Vlaamse partijen om op de gepaste wijze in woord en daad
gevolg te geven aan de schorsing van het Brusselse taalakkoord. Een
herziening van de taalwet in Brussel kan niet en mag zelfs niet ter sprake
komen als pasmunt voor een koehandel over de splitsing van B-H-V.
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