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Sabotage federale taalwetten te Brussel
Sinds de onzalige faciliteitenwet van 1963 voor onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel worden de taalwetten 
die Vlaanderen goed uitkomen nog altijd door Franstaligen probleemloos gedwarsboomd. Ofwel zijn er bij die wet zoda-
nige achterpoortjes ingebouwd dat de wet niet kan worden uitgevoerd. Kijk maar naar de flagrante taalwetsovertredingen 
die door bijna alle Brusselse gemeenten en OCMW’s bij de benoeming of bevordering van hun aangeworven personeel 
worden gepleegd. Voor zover dossiers ter goedkeuring  zijn ingediend. In een globaal overzicht van de jongste dertien jaar 
kan u lezen dat de vice-gouverneur Jozef Ostyn in 2019 in 1829 van de 3123 ingediende dossiers een schorsing heeft uitge-
sproken en dat 669 gevallen werden getolereerd, o.m. omwille van de korte duur. Die schorsing is evenwel slechts tijdelijk. 
Noch de Brusselse regering, noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben de laatste jaren ook maar één 
aanstelling door de diverse gemeenten en OCMW’s vernietigd. Merci, Elke Van den Brandt en Sven Gatz, merci, staats-
ecretaris Pascal Smet. Cielke Van Achter, N-VA –fractievoorzitter, wil de tijdelijk beperkte schorsingsbevoegdheid van 
de vice-gouverneur nu uitbreiden tot de bevoegdheid om onwettige benoemingen ook te vernietigen. Maar zeg nu zelf, 
waarom zouden de Brusselse regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die bevoegdheid om jaarlijks 
meer dan duizend schorsingen uit te spreken uit handen geven? Conclusie: duizenden ambtenaren, politieagenten, dok-
ters in OCMW’s enzovoorts hoeven in onze ‘tweetalige?’ hoofdstad  Brussel geen Nederlands te kennen of te spreken. Met 
dank aan onze gesaboteerde Belgische taalwetten. Allicht ook met dank van een pak Vlamingen die onvoldoende Frans 
kennen en in Brussel naast een betrekking pakken omdat zij geen Frans of onvoldoende Frans kennen.

Weytse muizenstappen
In onze zes Vlaamse faciliteitengemeen-
ten kregen de in die gemeente wonende 
ouders van zestien kinderen, van wie de 
moedertaal of de gebruikelijke taal het 
Frans was, de mogelijkheid om het ge-
meentebestuur te verplichten tot de in-

richting van kleuter- en lager onderwijs. 
Wat die gemeenten bijna op staande voet 
en al te gaarne hebben gedaan. In enke-
le gemeenten waren er trouwens al jaren 
transmutatieklassen, die de bedoeling 
hadden niet-Nederlandstalige jongeren 
voor te bereiden op Nederlandstalig mid-
delbaar onderwijs. Maar daar al te vaak, 
zeg liever quasi nooit in slaagden.
Die bij wet van 1963 ingerichte acht 
Franstalige scholen worden compleet be-
toelaagd door de Vlaamse Gemeenschap 
voor een jaarlijks bedrag van meer dan 13 
miljoen euro. Ze moeten administratief 
met de gemeentelijke overheid in het Ne-
derlands corresponderen, maar voor de 
rest gebeurt alles in de taal van Voltaire. 
Of was het die van Molière?

8 écoles francophones
In ons augustusnummer van De Zes 
hebben wij ons net als zo vaak in vorige 
jaren de bedenking gemaakt of het zo 
zinvol was onze zuur verkregen centen 
voor een Nederlandstalig schoolbeleid 
ook nog te spenderen aan de subsidiëring 

van acht Franstalige basisscholen in onze 
zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond 
Brussel.
Even vergelijken met de enige Neder-
landstalige school, die in Komen met veel 
moeite en met ‘heksen’toeren  in één van 
de vier Franstalige gemeenten met faci-
liteiten voor Nederlandstaligen werd in-
gericht. Die school leeft thans in de beste 
verstandhouding met het huidig gemeen-
tebestuur (in het gemeentebestuur van 
Komen is er geen enkele Vlaamse gekoze-
ne op een tweetalige lijst, laat staan een 
Vlaamse schepene of een Vlaamse burge-
meester, zoals er wel in elk van onze zes 
Vlaamse gemeenten (tweetalige?) fran-
cofielen met hopen te vinden zijn. Deze 
school heeft Nederlandstalige inspectie 

en wordt volledig betoelaagd door de 
Vlaamse Gemeenschap.
Aangepord door o.m. Vlaams parlements- 
lid Jan Laeremans heeft Vlaams minis-
ter van Onderwijs Ben Weyts het ver-
zoek van de inrichtende machten  en de 
directies van die Franstalige kleuter- en 
basisscholen in tegenstelling met de tien-
tallen voorbije jaren nu een strobreed- of 
was het een stokje- in de weg gelegd. Elk 
jaar moeten die inrichtende machten een 
aanvraag doen tot verlenging van de toe-
gestane afwijking van de Vlaamse eind-
termen en ontwikkelingsdoelen voor hun 
Franstalige basisscholen. In alle andere 
scholen in Vlaanderen moet men steeds 
Nederlandstalige eindtermen involgen. 

Zijn Franstalige eindtermen gelijk-
waardig aan de Nederlandstalige?
In de voorbije jaren werd steeds geant-
woord dat de afwijkingsaanvraag in be-
handeling was en dat de school in afwach-
ting van een beslissing door de Vlaamse 
regering de erkenning behield. En al die 
vroegere Vlaamse regeringen keurden 
stelselmatig die verlenging van de erken-
ning goed. Want zonder erkenning geen 
subsidiëring.
Voor één keer besliste minister Weyts over 
de aanvraag een beslissing van de Vlaamse 
regering voor te bereiden. In toepassing 

hiervan zouden onderwijsinspectie en een 
commissie van deskundigen advies uit-
brengen. Het schoolbestuur zou dan wor-
den uitgenodigd om voor beide commis-
sies hun aanvraag te komen toelichten.
Als reactie op die ongebruikelijke Weytse 
aanpak stemden de zes gemeentebestu-
ren in overleg met hun respectieve Frans-
talige scholen hun violen en lieten via 
een identieke  aangetekende brief aan de 
minister weten dat zij o.m. voorbehoud 
maakten tegen de door minister gevolgde 
procedure.

Weyts in de clinch met gemeente- 
en schoolbesturen?
Met een zowat identieke aangetekende 
brief van school- en gemeentebesturen 
van de zes verwijzen ze naar het vernie-
tigend arrest van het Grondwettelijk Hof 
en richten ze desalniettemin toch ‘ter goe-
der trouw en om onze wil tot samenwer-
king met uw administratie te bevestigen’ 
de aanvraag tot de minister tot verlenging 
van de afwijking op eindtermen en ont-
wikkelingsdoelen. En kiezen ze hiervoor 
de eindtermen en de ontwikkelingsdoe-
len van de Franse Gemeenschap. Zij laten 
ook weten dat zowat 95 tot 98 % van de 
leerlingen,die in dat Franstalig basison-
derwijs in de zes naar school gaan, daar-

.org

Steun
Westflandria vzw kwam ons vanuit het 
Kortrijkse stevige ruggensteun verlenen 
met €250.
Ook het gemeentebestuur van Aalter 
kwam ons ‘ongevraagd’ met hetzelfde be-
drag bemoedigen. Was het misschien de 
geest van Grammens uit de deelgemeen-
te Bellem of die van (Sinte-)Pieter die het 
bestuur inspireerde? 
Met de regelmaat van een klok was de 
Vlaamse Vriendenkring Wommelgem bij 

de jaarwisseling bereid om ons met €300 
te verblijden. 
vzw KFV-mededelingen uit de Roden-
bachstede Roeselare kwam ons met €100 
bemoedigen. 
Dank ook aan de vele honderden lezers 
die hun abonnementsgeld vernieuwden 
na ontvangst van onze leuke, kleurrijke en 
poëtische driekoningenkaart. En wie het 
vergat, kan nog altijd zijn bijdrage leveren 
door vijf euro te storten op rekening BE82 
4366 2473 9168 van Komitee der Randge-
meenten. Vanaf €13 is u steunabonnee.

Vervolg p2

Jaar Totaal Goedkeuring Schorsing Getolereerd
2007 2633 680 1108 845
2008 2755 665 1102 988
2009 2807 621 1068 1118
2010 3095 675 1265 1155
2011 3028 679 1245 1104
2012 3458 1074 1260 1124
2013 3149 889 1133 1127
2014 2846 709 1092 1045
2015 2292 533 1115 644
2016 2329 548 1032 749
2017 2554 449 1486 619
2018 3113 673 1799 641
2019 3123 625 1829 669

Franstalige gemeentelijke basisschool van Wemmel



na Franstalige secundaire scholen volgen. 
Adieu, de in 1963 bij de goedkeuring van 
de taalwetten door toenmalig minister 
van Cultuur Renaat Van Elslande als ze-
kerlijk voorspelde overgang van leerlin-
gen in het Franstalig basisonderwijs naar 
middelbaar onderwijs in de streektaal, 
het Nederlands.

Weyts stapsgewijs
In uitvoering van  het besluit van de 
Vlaamse regering van 26 april 2019 tot 
bepaling van de procedure voor aanvraag 
van de gelijkwaardigheid van de eindter-
men laat minister Weyts weten dat de 
inrichtende machten en schooldirecties 

zullen uitgenodigd worden om voor de 
onderwijsinspectie en een commissie van 
deskundigen hun aanvraag te komen toe-
lichten. Daarna zal de Vlaamse regering 
een beslissing nemen.
Na veel heen en weer discussies en meer-
dere hoorzittingen (te raadplegen op  
https://web.microsoftstream.com/video/ 
5c6666d0-42af-b366-6ed0563b41bf) is het 
besluit van de commisie: De scholen ant-
woorden dat zijzelf de Franstalige socles 
niet kunnen aanpassen maar dat zij inzet-
ten op tweetaligheid.
De commissie verwacht dat de scholen 
die ambitie voor tweetaligheidsvorming 
beter in de verf zetten o.m. in de commu-
nicatie met de Vlaamse Gemeenschap om 
van een conflictsituatie naar een dialoog 
te komen. Er wordt onder meer gedacht 
aan een intentieverklaring, gedragen 
door alle schoolbesturen, waarbij zij hun 
bereidheid tonen om in de uitwerking 
van de ‘socles’ rekening te houden met 
het functioneren in de specifieke context 
van de Vlaamse Rand.

Gevolg en nabeschouwingen
Na advies van de onderwijsinspectie en 

van de commissie van deskundigen neemt 
de Vlaamse regering op 18 december akte 
van het engagement van de aanvragers 
over de versterking van het Nederlands 
taalonderwijs en beslist, gezien de speci-
fieke context van de faciliteitenscholen, 
om de ingediende aanvragen goed te keu-
ren.
‘Het is wat het is’ verklaarde minister 
Weyts, weliswaar in het Engels, in een op 
7 januari volgende zitting van het Vlaams 
Parlement. De situatie, waarbij we in de 
Vlaamse Rand met de Franstalige scholen 
verzeild zijn geraakt, is mede een gevolg 
van bijzondere wetten en andere wetten. 
In dat kader kunnen wij niet anders dan 
de afwijking van de Vlaamse eindtermen 

voor de Franstalige, door Vlaanderen be-
taalde scholen, aanvaarden. Een alterna-
tief, zoals de aanvraag van die scholen niet 
aanvaarden, stort die scholen in chaos en 
leidt onvermijdelijk tot procedures bij de 
Raad van State en/of het Grondwettelijk 
Hof met voorspelbare nederlaag.

Garanties kennis Nederlands? 
Interpellant Vlaams parlementslid Jan 
Laeremans stelde op die ‘afstandelijke’ 
parlementszitting dat er in die hoorzitting 
door de Franstalige inrichtende machten 
geen harde garanties werden gegeven op 
kwalitatieve kennis van het Nederlands 
om daaruit te besluiten dat de Franstalige 
eindtermen van die scholen evenwaardig 
zijn met de Nederlandse. Daarna vroeg 
hij of daarmee het werk van de commissie 
van deskundigen eenmalig was geweest 
of er in de toekomst nog beroep zou wor-
den op gedaan. 

De muis komt uit de mouw
Minister Weyts hoopt dat hij met zijn po-
gingen in tegenstelling met de stappen 
achteruit van de voorbije jaren in onze fa-
ciliteitengemeenten nu wat ‘muizenstap-

jes’ vooruit zal gezet hebben. Waarvoor 
we uit de mond van de minister, die ook 
Dierenwelzijn onder zijn bevoegdheid 
heeft, respect moeten hebben.
Om de interpellant te laten besluiten:’ 
Doe hetzelfde wat ze in de Waalse facili-
teitengemeente Komen doen. Daar heeft 
men volgens dezelfde wet een Neder-
landstalige school opgericht, waarvoor de 
Franse Gemeenschap weigert te betalen.

Ons besluit
Vlaanderen, dus wij met ons allen, blijven 
dus jaarlijks nu al dertien miljoen euro 
van de Vlaamse Gemeenschap investe-
ren in scholen die er na negen jaar kleu-
ter- en basisonderwijs en versterkt aantal 
uren Nederlands in de tweede, en derde 
graad in slagen om met 95 tot 98% van 
de leerlingen over te gaan naar Fransta-
lig middelbaar onderwijs. Dat alles is ons 
opgesolferd in de bijna zestig jaar geleden 
verleende faciliteiten met het oog op de 
integratie van Franstaligen in Vlaande-
ren. Eveneens door de toegeeflijkheid van 
minister Piet Vermeylen en door vernieti-
ging van een Vlaams decreet over dat on-
derwijs door het Grondwettelijk Hof.
Heel de onderwijswetgeving in de zes 
faciliteitengemeenten zit muurvast in 
het beton van bijzondere wetten. Vanaf 
de instroom van de driejarige hummel-
tjes in de kleuterschool tot de uitstroom 
van twaalfjarige pubertjes, van wie 95 
tot 98% kiezen voor Franstalig secun-
dair onderwijs. Bij het instromen wordt 
wettelijk verkondigd in artikel 6 van de 
wet van 30 juli 1963 over de Taalrege-
ling in het onderwijs dat het kleuter- en 
lager onderwijs  in een andere landstaal 

mag verstrekt worden indien deze taal de 
moedertaal is of gebruikelijke taal is van 
het kind en indien het gezinshoofd in één 
dezer gemeenten verblijft. Deze wet geldt 
zowel voor de erkende taalgrensgemeen-
ten als voor onze zes faciliteitengemeen-
ten rond Brussel.
In de websteks van de Franstalige scholen 
kan je wel lezen dat enkel de leerlingen,-
die in een van de zes Vlaamse faciliteiten-
gemeenten wonen, in de school kunnen 
ingeschreven worden.
En kijk, uit antwoorden op vragen van de 
interpellant over de schoolplaats van de 
leerlingen uit de Vlaamse rand per do-
micilie en per leeftijdscategorie blijkt dat 
in het schooljaar 2018-2019 37 leerlingen 
tussen 2,5 en 11 jaar uit Beersel, Dilbeek, 
Grimbergen, Meise, Merchtem, Overijse, 
Zaventem en Tervuren naar school gin-
gen in een Franstalige school, gesubsidi-
eerd door de Vlaamse Gemeenschap, dwz, 
in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten. 
En voor het schooljaar 2019-2020 waren 
er dat zelfs 45 uit Asse, Beersel,Grimber-
gen,Meise, Merchtem, Overijse,Vilvoor-
de, Zaventem en Tervuren.
Nu hebben wij er geen bezwaar tegen dat 
die kinderen naar een Franstalige school 
gaan. Maar waarom doen ze dat niet in 

Brussel en op kosten van de Franse Ge-
meenschap? Terwijl ze nu, tegen de wet 
in, vanuit een Vlaamse gemeente school 
lopen in een Franstalige school in een 
Vlaamse faciliteitengemeente en op kos-
ten van de Vlaamse Gemeenschap. 
Bovendien hebben wij een pak vragen bij 
de tweede clausule, die dat onderwijs in 
onze zes Vlaamse gemeenten ook voor-
behoudt voor kinderen van wie de moe-
dertaal of gebruikelijke taal het Frans is. 
En precies deze stelregel vinden wij niet 
vermeld in de webstek van de acht écoles 
francophones van onze zes gemeenten. 
Nu hebben wij geen enkel wettelijk be-
zwaar tegen Spanjaarden, Engelsen, Polen 
en ga zo maar door, die vanuit Drogenbos 
of Kraainem hun kinderen laten school-
lopen in een naburige Franstalige school 
in Brussel. Dat is hun wettelijk toege-
staan. Alleen deze bedenking: het niveau 
van het Franstalig onderwijs in Brussel is 
er nog erger aan toe dan dat van het ook 
al belabberd Nederlandstalig onderwijs. 
Of hebben Pisa- en andere onderzoeken 
dat recent niet genoeg bewezen?
In bijkomende orde vragen wij ons af wel-
ke Franstalige schooldirecteur in de zes 
geen gelegenheid zal laten voorbij gaan 
om niet-Franstalige ouders te wijzen op 
hun taalwettelijke plicht hun kinderen 
van wie de moedertaal of de gebruikelij-
ke taal niet het Frans is door te verwijzen 
naar de Nederlandstalige school in dezelf-
de gemeente.
Wij zijn er immers bekommerd om dat 
niet-Franstalige kinderen in een Vlaamse 
gemeente terecht komen in een Fransta-
lig milieu, waarin ze, na 95 tot 98 % voort-
gezet Franstalig middelbaar en hoger on-

derwijs, toch heel wat betere kansen op 
de arbeidsmarkt zullen moeten missen.
Als we van die dertien miljoen euro nu 
eens een paar miljoen aan de zes burge-
meesters zouden aanbieden om in hun 
gemeente de gelegenheid te bieden het 
Nederlandstalig onderwijs zo uit te brei-
den dat alle leerlingen van de gemeente er 
degelijk Nederlandstalig onderwijs krij-
gen met degelijke kennis van het Frans? 
Dan zou er pas sprake kunnen zijn van 
echte integratie in een Vlaamse gemeen-
te.
En als afsluiter dit verzoek aan de Vlaam-
se Gemeenschap: Wanneer publiceren 
jullie in uw publicaties in onze Vlaamse 
Rand, met name in de Randkrant en de 
Vlaamse Gemeenschapskranten, - pu-
blicaties die in alle brievenbussen alhier 
door B-Post moeten gestoken worden- de 
twee hierboven al geformuleerde taalwet-
telijke bepalingen: Franstalige scholen 
mogen alhier kleuter- en lager onderwijs 
in het Frans verstrekken indien deze taal 
de moedertaal is of gebruikelijke taal van 
het kind en indien het gezinshoofd in één 
van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
verblijft.’ Kadertjes met vertaling in het 
Frans, het Engels en het Duits inbegre-
pen.

Een uitvoerige uitleg tussendoor
Onze lezers mogen hierbij weten dat op 1 
juni 1970 onze beide toen nog nationale 
ministers van Nationale Opvoeding, de 
heren Piet Vermeylen en Abel Dubois, in 
een protocolakkoord overeengekomen 
waren dat ‘ voor de Franstalige scholen, 
gevestigd in de Nederlandstalige gemeen-
ten, al wat betrekking had op het onder-
wijs, de pedagogie en de opvoeding  van 
de kinderen onder de Franstalige inspec-
teurs viel.
Ingevolge de grondwetsherziening van 
1988 was het Vlaams Parlement evenwel 
van mening dat de beginselen van territo-
rialiteit en van exclusiviteit inhouden dat 
een gemeenschap, inzake onderwijs, niet 
wetgevend mag optreden op het grondge-
beid van een andere. Daarom stemde het 
op 23 oktober 2009 een decreet, waarbij 
het een aantal artikelen van het decreet 
van het basisonderwijs van 25 februa-
ri 1997 een ‘Vlaamse’ interpretatie gaf. 
Daarbij dienden de leerplannen van de 

Vlaamse Gemeenschap toegepast, de con-
trole van de (Vlaamse) onderwijsinspectie 
mogelijk gemaakt en een beleidscontract 
afgesloten met een Vlaams centrum voor 
leerlingenbegeleiding. 
Daartegen gingen 633 ouders  van school-
lopende kinderen in de zes Vlaamse fa-
ciliteitengemeenten en de toenmalige 
zes gemeentebesturen in beroep bij het 
Grondwettelijk Hof. 
In het zeer uitgebreid (58 bladzijden)  ar-
rest 124/2010 van 28 oktober 2010 en met 
een sterk beroep op het in acht nemen 
van de federale loyauteit, die er niet zou 
bestaan indien de Vlaamse regering de 
erkenning van Franstalige scholen zou 
opheffen of de financiering ervan zou af-
schaffen, vernietigde het Hof de ‘Vlaamse’ 
interpretatie van het decreet van 23 okto-
ber 2009. Vlaamse eindtermen, Vlaamse 
inspectie en beleidscontract met Vlaams 
centrum voor leerlingenbegeleiding voor 
Franstalige scholen in de zes werden dus 
grondwettelijk afgeschoten.

Aantal leerlingen in het Franstalig en het Nederlandstalig basisonderwijs in de 
twaalf faciliteitengemeenten van het Vlaams Gewest

2017-2018 2018-2019
Franstalig Nederlandstalig Franstalig Nederlandstalig

Bever 0 416 0 394
Drogenbos 244 234 250 234

Kraainem 417 384 424 401
Linkebeek 190 224 189 220

Sint-Genesius-Rode 595 1168 605 1216
Wemmel 705 1170 716 1228

Wezembeek-Oppem 863 690 857 701
Mesen 0 149 0 148

Spiere-Helkijn 0 482 0 489
Ronse 190 2973 179 2941

Herstappe 0 0 0 0
Voeren 0 423 0 427
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Eén van de Franstalige basisscholen in Wezembeek-Oppem
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Wooncentrale en vaccintje halen
Een Wooncentrale te Wemmel
We duiken nog eens in het verleden, met 
een terugblik op de Wooncentrale, die 
midden jaren 60 actief 
was in Wemmel.
Vandaag probeert de 
Vlaamse overheid met een initiatief als 
Vlabinvest betaalbare kavels, huur- en 
koopwoningen in de Vlaamse rand rond 
Brussel aan te bieden zodat mensen met 
een klein tot middelgroot inkomen in hun 
buurt kunnen blijven wonen. Zelfs met 
de ruggensteun van de Vlaamse overheid 
botsen verschillende gemeentelijke initi-
atieven om mensen met een langdurige 
band met de streek voorrang te verlenen 
op juridische bezwaren en blijft het moei-
lijk om jonge Nederlandstalige gezinnen 
in eigen streek te houden.
Maar midden de jaren 60 is er zelfs nog 
geen Vlaamse overheid om dergelijke 
initiatieven te ondersteunen. In Wem-
mel, dat na de verkiezingen van 1963 

met de nieuwe burgemeester Jos Geurts 
een sterk Fransvriendelijk bestuur krijgt, 
wordt rond 1965 een Wooncentrale opge-
richt. Een vijftiental vrijwillige medewer-
kers, veelal voordien reeds actief in het 
dan ter ziele gegane VKW (Vlaams Komi-
tee Wemmel) speuren in hun wijk de leeg-
staande panden op. De bedoeling is deze 
woongelegenheden aan Vlamingen aan te 
bevelen om de inwijking van Franstaligen 
af te remmen.
De initiatiefnemers stellen immers vast 
dat een groot aantal van de inwijkelingen 
Franstaligen zijn, die zich niet inscha-
kelen in de bestaande gemeenschap en 
evenmin bereid zijn zich daaraan aan te 
passen, met irriterende wrijvingen tussen 
de taalgemeenschappen als gevolg. Om 
deze situatie ten dele te verhelpen wordt 
besloten tot de oprichting van een Woon-
centrale, die zich tot doel stelt belangstel-
lende Vlamingen te helpen zoeken naar 
een geschikte woongelegenheid. Er wordt 
vooral gemikt op mensen die zich om 
den brode moeten komen vestigen in het 
Brusselse en stadsbewoners die de drukte 
willen ontlopen.
De medewerkers hebben elk een aantal 
straten als werkgebied, bezoeken deze 
straten tweemaal per week en stellen 
steekkaarten op met de gegevens van be-
schikbare panden. De gegevens van de 
steekkaarten worden nauwgezet bijge-
houden en zo snel mogelijk meegedeeld 
aan de Wooncentrale, want de initiatief-
nemers merken dat vele woongelegenhe-
den in Wemmel snel verhuurd worden.
De Wooncentrale zal echter geen lang 
leven kennen, maar de gevoeligheid voor 
een veralgemeende versnelling van de 
verfransing blijft wel bestaan.
Zo wordt in 1967 een afdeling van de VVB 
(Vlaamse Volksbeweging) opgericht in 
Wemmel, die succesvol weet te mobili-
seren voor de betoging voor een federaal 
België van 5 november 1967 in Antwerpen. 
Niet minder dan vier bussen betogers en 
ettelijke deelnemers vanuit Wemmel met 
eigen wagen schreeuwen er hun bezorgd-
heid voor de verfransing van Wemmel uit. 

Het zal helaas niet de laatste keer zijn.

Wemmelse coronasprokkels
Wemmel wordt 
vanuit het corona-
noodfonds van de 
Vlaamse regering 

ter ondersteuning van cultuur, sport en 
jeugdsector, bedacht met 123.000 euro. 
Om dit niet onaanzienlijk bedrag eer-
lijk te verdelen onder de verscheidene 
verenigingen werd na een bevraging van 
diezelfde verenigingen door het gemeen-
tebestuur gezocht naar een billijke ver-
deelsleutel. Het resultaat is dat elke ver-
eniging met een werking in Wemmel kan 
uitkijken naar een basisbedrag van €200. 
Dit is alvast van tel voor de door de ge-
meente of NCRW (Nederlandse Culture-
le Raad Wemmel) erkende verenigingen. 
Daarenboven kunnen verenigingen met 
een aantoonbaar verlies wegens geannu-
leerde activiteiten hopen op een bijko-
mende compensatievergoeding indien 

zij daarvoor een correct dossier indienen. 
Tevens worden fondsen voorzien om de 
effectieve heropstart van de activiteiten 
en het gemeenschapsleven te stimuleren. 
Specifiek voor de jeugd tot 18 jaar wordt 
een evenementencheque voorzien, die 
kan besteed worden tijdens lokale evene-
menten. Jeugdverenigingen krijgen ook 
bijkomende steun om de extra investerin-
gen om kampen coronaveilig te laten ver-
lopen, te vergoeden. Dit geldt zowel voor 
kampen in 2020 als nog te organiseren 
kampen in 2021. 
Wemmel zal instaan voor het inrichten 
van één van de twee vaccinatiecentra in 
de Eerstelijnszone Grimbergen. Het is de 
bedoeling dat de inwoners van Wemmel, 
Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Mei-
se zich in het Gemeentelijk Complex Zijp 
in Wemmel of in de JDK hall in Londer-
zeel zullen kunnen laten vaccineren. Het 
complex aan de Zijp biedt ruime parkeer-
gelegenheid en kan voor een lange tijd 
beschikbaar gehouden worden zonder 
nadelige gevolgen voor andere gebrui-
kers. Bovendien kan het zeer snel ope-
rationeel gemaakt worden. Het Lokaal 
Diensten Centrum Wemmel doet een 
oproep naar vrijwilligers om mee het vac-
cinatiecentrum te bemannen. De NCRW 
(Nederlandse Culturele Raad Wemmel) 
onderschrijft die oproep en spoort zijn 
leden aan om te kandideren. Men hoeft 
niet noodzakelijk verpleegkundige of arts 
te zijn, er zijn ook mensen nodig voor de 
administratie en personen die buiten het 
lokaal alles in goede banen leiden.
Overigens kreeg Wemmel het tijdens de 
tweede opflakkering van het virus hard 
te verduren. De besmettingsgraad nam 
Brusselse proporties aan. Zo werd de 
Franstalige gemeentelijke kleuterschool 
een week gesloten en werden de bewoners 
van de Residentie een tijdje in quarantai-
ne geplaatst. Tevens werd specifiek voor 
Wemmel een lokaal samenscholingsver-
bod afgekondigd na 22 uur en dit om te 
vermijden dat inwoners uit Brussel naar 
Wemmel afzakken om het samenscho-
lingsverbod in de hoofdstad te ontwijken.

Wemmel

Mazijn met nostalgie
Gilbert Mazijn
Op 24 december 2020 overleed pater 
passionist Gilbert Mazijn te Kortrijk. In 
1959 trad hij in bij 
de passionisten in 
Deinze, waar hij zijn 
opleiding voltooi-
de. Zijn priesterwijding kreeg hij in We-
zembeek-Oppem. Hij was van 1970 tot 

1991 gedreven missionaris, opleider van 
ongeschoolde jongeren, fondsenwerver, 
onbezoldigd priester-doet-al in Congo. 
Om in 1991 noodgedwongen naar ons 
land terug te keren. In 1993 kwam hij op-
nieuw in Wezembeek-Oppem terecht om 
er pastoor te worden in de parochie Sint- 
Michiel en Sint-Jozef. Om er in 2006 ook 
nog de Sint-Pieters-Bandenparochie als 
administrator bij te nemen, niet zo lang 
na het eerder tumultueus vertrek van 
Vlaamsgezind priester Jos Verstraeten, 
met wie hij trouwens goed bevriend was.

 Hij voelde zich goed omringd door zijn 
dynamische parochieploeg en leefde mee 
met het actief verenigingsleven. Van me-

dekamperend Chiro-
jong tot Kamvierend 
oud. In 2013 werd hij 
na twintig jaar als 

geliefd pastoor op zijn 75-ste dankbaar 
uitgewuifd om het iets rustiger te gaan 
doen. Met de meesterlijk in beeld ge-
brachte herinneringen van tekenaar Rik 
Smets aan de gemeente waar hij tot pries-
ter werd gewijd en dertig jaar later als een 
goede herder de Wezembekenaren twin-
tig jaar lang onder zijn geestelijke hoede 
mocht begeleiden. 

Nostalgisch
Een al vijfendertig jaar alhier aange-
spoelde vis, die met Paul Verdickt zijn 
beschouwingen in Uitgekamd, de Vlaam-
se Gemeenschapskrant, ten beste geeft, 
hoopt dat onze gemeente niet dezelfde 
weg gaat bewandelen als Stokkel, gehucht 
van het Brusselse Sint-Pieters-Woluwe. 
Hij schrijft dat het ook ooit een idyllisch 
Vlaams boerendorp was maar tegen-
woordig een plek met de allures van een 
Franstalige Brusselse wijk. Het komt ons 
voor dat in de ogen van vele politici van 
binnen en buiten de gemeente Wezem-
beek-Oppem al lang die weg is opgegaan 
en blijft opgaan.

Wezembeek-Oppem

Minder franstalig?
Wij lezen in Sjoenke, de plaatselijke 
Vlaamse Gemeenschapskrant, dat in 2019 
119 Linkebekenaren een Franstalige versie 
van hun aanslagbiljet 
voor de onroerende 
voorheffing hebben 
aangevraagd. Dat zijn 
er 67 minder dan in 2012. Of zowat 9 Lin-
kebekenaren per jaar, die zich voor dat 
document aan de streektaal hebben aan-

gepast. Zo blijkt uit een vraag van Vlaams 
parlementslid Peter Van Rompuy. Allicht 
heeft de nieuwe (?) en eindelijk benoem-

de burgemeester iets 
minder druk uitge-
oefend op zijn fran-
cofiele dorpsgenoten 

dan zijn niet-benoemde voorganger Da-
mien Thiéry.

Linkebeek

Minder Belgisch
Parler français
Tijdens een recente gemeenteraad was 
het weer aan de Franstalige gemeente-
raadsleden van Union 
des Francophones om 
dwars te gaan liggen 
en Frans te spreken 
om zo duidelijk te maken dat zij zich bo-
ven de wet verheven voelen. Waarop bur-
gemeester Calmeyn en de voorzitter van 
de gemeenteraad hen erop wezen dat dit 
verboden is. Dat faciliteiten enkel gelden 
voor bestuurden en niet voor de bestuur-
ders. En dat de gemeente zo het risico liep 
weer waarnemers van de gouverneur over 
de vloer te krijgen. Misschien voor onze 
zes faciliteitengemeenten de eed als ge-
meenteraadslid expliciet vervolledigen 
met het zinnetje: ‘Ik zal enkel Nederlands 

spreken op de gemeenteraad.’

Bijna de minste ‘Belgen’
In Het Nieuwsblad 
van 13 januari 2021 
lezen wij dat Drogen-
bos bijna het record 

heeft van de minste Belgische inwoners 
met Belgische achtergrond. Enkel Ma-
chelen met 40,8 % klopt het record van 
Drogenbos, dat met 42,6 % de weinig be-
nijdenswaardige tweede plaats inneemt. 
Zou dat toevallig iets te maken kunnen 
hebben met de faciliteiten in Drogenbos, 
waarheen inwoners uit Brussel met een 
Franstalige rugzak bij voorkeur naartoe 
trekken om er met het gemeentebestuur 
en voor het onderwijs van hun kinderen 
in het Frans terecht te kunnen?

Drogenbos

De Zijp zal als vaccinatiecentrum dienst doen

Gilbert Mazijn (foto Uitgekamd)
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Ieder zijn zes
Inburgering in de zes
Om deel te kunnen nemen aan het inbur-
geringstraject moet een inburgeraar eerst 
een inburgeringscontract ondertekenen. 
Hiermee gaat hij een engagement aan 
rond de lessen Nederlands en de cursus 
Maatschappelijke Oriëntatie. Wanneer 
hij voor deze twee onderdelen slaagt, 
ontvangt hij een attest van inburgering. 
Uit het antwoord van Vlaams minister 
Bart Somers (Open VLD) op een vraag 
van Vlaams parlementslid Sam Van Rooy 
(VB) kunnen we distilleren hoeveel in-
burgeraars in onze gemeenten slaagden 
op beide onderdelen in 2019 en 2020 (tot 
augustus).

Wat betreft de kennis van het Nederlands 
wordt een niveau A2 getest. Dat is een ni-
veau binnen het Europees Referentieka-
der voor Talen. Als je het niveau A2 haalt 
voor een taal, kan je bijvoorbeeld:
• korte zinnen schrijven met makkelij-

ke woorden;
• korte gesprekjes voeren met basisin-

formatie over jezelf, werk, omgeving, 
opleiding;

• een langzaam babbeltje over een ver-
trouwd onderwerp begrijpen.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de taal-
test het moeilijkste onderdeel is van het 
inburgeringstraject.
Overigens liggen de cijfers voor onze 
zes gemeenten tezamen zowel voor het 
onderdeel MO als de taaltest, lager dan 
het gemiddelde voor Vlaams-Brabant. In 
Brussel liggen de cijfers nog beduidend 
lager. Een deel van de niet-geslaagden 
(47% voor wat MO betreft en 30% wat de 
taaltest betreft) hebben het traject stop-
gezet wegens ‘geen doelgroep meer’ (vb. 
verhuisd naar het buitenland).
Het mag duidelijk zijn dat het inrichten 
van taallessen en taalbaden (van onder 
meer vzw de Rand) broodnodig blijft en 
extra publiciteit verdient om nieuwko-
mers volkomen deelachtig te maken aan 
onze gemeenschap.

 Onroerende voorheffing 
In de faciliteitengemeenten hebben de 
Franstaligen het recht om een Franstalige 
versie aan te vragen van het Nederlandsta-
lig aanslagbiljet voor de onroerende voor-
heffing. Het enthousiasme om van deze 
faciliteit te genieten neemt af doorheen 
de tijd. We berichtten hier nog over in ons 
lentenummer van vorig jaar. Nu hebben 
we in het antwoord van Vlaams minister 
Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag 
van Vlaams parlementslid Peter Van Rom-
puy (CD&V) inzage in de meest recente 
cijfers (volledig 2019) en krijgen we bo-

vendien een terugblik tot 2012. We geven 
hierna de cijfers voor de laatste drie jaren.
 Ten opzichte van 2012 halveerde het aan-
tal aanvragen bijna in 2019. Stelselmatig 
daalt jaarlijks het percentage Franstaligen 
dat volhardt in het aanvragen van een 
Franstalige versie. Per gemeente is in min 
of meer dezelfde mate dezelfde tendens 
waarneembaar. In het verkiezingsjaar 
2018 is bijvoorbeeld voor Linkebeek een 
lichte stijging waarneembaar.
Van Rompuy wijt deze positieve tendens 
aan de splitsing van BHV. In een interview 
met Doorbraak denkt Wemmels burge-
meester Van Steenkiste dat eerder de be-
slissing van de Raad van State in 2014 dat 

de burgers om de vier jaar moeten te ken-
nen geven dat ze hun documenten in het 
Frans wensen te ontvangen, heeft bijge-
dragen tot de desinteresse. De gemeente 
heeft een registratietool geïnstalleerd om 
de aanvragen bij te houden en blijkbaar 
is de respons daarop eerder beperkt. Vol-
gens Van Steenkiste neemt de aanvraag 
voor Franstalige versies van standaard-
documenten af, maar komt de vraag om 
meer ingewikkelde dossiers in het Frans 
af te handelen nog wel vaak voor.
In hetzelfde intervieuwartikel in Door-
braak meent David Vandekerkhove 
(N-VA-fractievoorzitter in Ronse) dat de 
bereidheid om Nederlands te gebruiken 
niet toegenomen is, maar dat eerder de 
gemakzucht en het besef dat een factuur 
in het Nederlands of het Frans evengoed 
dient betaald te worden, verantwoorde-
lijk zijn voor de daling van aanvragen van 
Franstalige versies.
Enigszins optimistisch, met een vleugje 
cynisme, besloten we in ons artikel van 
vorig jaar dat het de goede kant uitgaat 
met de taalkennis van de Franstaligen of 
althans met hun aversie tegenover Neder-
landstalige documenten.

Deskundig taalinspecteur?
Voor heel het taalonderwijs in alle 1751 
Franstalige kleuter- en basisscholen van 
de Fédération Wallonie-Bruxelles is er, zo 
lezen we in La Libre Belgique, maar één 
inspecteur voor het taalonderwijs en de 
brave man is dan nog niet eens bevoegd 
voor de lessen Nederlands. Die taal wordt 
als vreemde taal in 1314 scholen onderwe-
zen.
Ondertussen bazuinen de politici van de 
meerderheid aldaar uit dat de verbetering 
van het taalonderwijs in hun instellingen 
een prioritaire bekommernis is. Ze zijn 
immers van plan vanaf september 2023 
vanaf het derde studiejaar, net zoals in 
Brussel, met vreemde talen, waaronder 
het Nederlands, te beginnen. 

Sint-Genesius-Rode

Faciliteiten voor een prikje
Pikant Beersel
Binnenkort zullen wij aanschuiven om 
onze prik te krijgen tegen Corona. In-
woners van Drogen-
bos, Linkebeek en 
Sint-Genesius-Rode 
kunnen deze krijgen 
in Beersel. Omdat Beersel geen taalfaci-
liteiten kan geven aan zijn inwoners, zal 
of zullen er één of twee van de vier vac-

cinatielijnen worden voorbehouden voor 
de inwoners van de drie faciliteitenge-
meenten, waar zij dus desgewenst wel in 

het Frans een prikje 
zullen krijgen. Als 
de gemeente Beersel 
maar goed toeziet op 
de correcte toepas-

sing. Geen uitbreiding van de faciliteiten 
naar Beersel, aub.

Caprasse ge-arrest-eerd
Caprasse = ambras
Als burgemeester Bertrand Waucquez 
zich bij een stemming 
onthoudt over het al 
of niet onderbren-
gen van drie straten 
bij ‘plaatselijk ver-
keer-straten’, -precies omdat de burge-
meester in die wijk woont-, dan lijkt het 
ons kras dat DéFi-raadslid Caprasse insi-
nueert dat Wauquez die beslissing in de 
hand gewerkt heeft. Voorzitter Timmer-
mans moet dan ingrijpen omdat het huis-
houdelijk reglement laster tegenover een 
ander mandataris niet toelaat.
Diezelfde Caprasse was na de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 eerst door de 
Kraainemse  gemeenteraad als aangewe-
zen burgemeester voorgesteld maar door 
toenmalig Vlaams minister Homans niet 
tot burgemeester benoemd. Ze had de 
toen geldige taalwetgeving niet gevolgd 
door meteen oproepingsbrieven ook in 
het Frans te versturen.
Tegen die niet-benoeming ging Capras-
se in beroep bij de tweetalige Algemene 
Vergadering van de Raad van State. Voor-
dien was een Vlaamse kamer daarvoor 
bevoegd. Maar alle Vlaamse meerder-
heidspartijen hadden met al hun man-
datarissen als prijs voor de splitsing van 
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bij 
de staatshervorming van Di Rupo die 
bevoegdheid toch in tweetalige handen 
gepeeld. Omdat Caprasse bij de weigering 
van haar benoeming nog geen verkiezin-
gen zelf had georganiseerd en dat de ver-
wijten, luidens welke ze van plan was de 
oproepingsbrieven in het Frans te ver-
sturen, niet in aanmerking konden wor-
den genomen omdat ze niet op bewezen 
feiten berustten, deed de Algemene Ver-
gadering van de Raad van State de niet- 
benoeming door de minister teniet en 
werd ze meteen definitief tot burgemees-
ter benoemd. Avec un grand merci aan 
Luc Van Biesen en collega’s van de toen-
malige federale meerderheid in de Kamer.

Raad van State wetgever?
Aansluitend bij het ‘arrest Caprasse’ nog 
deze adder die de tweetalige Algemene 
Vergadering van de Raad van State ter-
loops in dat arrest binnensmokkelde en 
waarvan onze zes gemeenten duchtig 

gebruik maken om het vierjaarlijks aan 
te vragen document voor taalregistratie 
bij hun inwoners te promoten. Om de 

Vlaamse kool en de 
Franse geit te spa-
ren beslisten zij dat 
de verplichting voor 

Franstaligen om telkens opnieuw bij de 
toezending van Nederlandstalige ge-
meentedocumenten, zoals bijvoorbeeld 
een oproepingsbrief voor de verkiezin-
gen, een Franstalige versie te moeten 
aanvragen, een verkeerde interpretatie 
was van de taalwet van 1963. Eens om de 
vier jaar volstond zulke aanvraag en die 
was vierjaarlijks herhaalbaar. Met ande-
re woorden: pas u niet aan. Jamais de la 
vie. Daarmee veegden de rechters van de 
tweetalige Algemene Vergadering van de 
Raad van State de omzendbrieven Peeters 
en co van tafel. En eveneens het arrest 
van een vroeger voor die materie bevoeg-
de Vlaamse kamer van diezelfde Raad van 
State. Evenmin was volgens de Raad van 
State de stelling van de Franstaligen cor-
rect: één aanvraag volstond om ten allen 
tijde alles in het Frans te krijgen.

Tolsysteem
Het Brussels Gewest plande vanaf het 
jaar 2022 een tolsysteem voor al wie het 
gewest met zijn wagen binnenrijdt. In 
de hoop dat het hiermee een half miljard 
van de Vlaamse en Waalse pendelaars 
zal binnnenrijven. Kraainem grenst aan 
twee Brusselse gemeenten, Sint-Lam-
brechts- en Sint-Pieters-Woluwe. Als 
Kraainem dan op voorstel van een raads-
lid van de meerderheid besluit zijn buurt-
gemeenten hierover te contacteren, dan 
veronderstellen wij dat dat Zaventem,  
Wezembeek-Oppem en Tervuren zullen 
zijn om gezamenlijk bij het Vlaams Ge-
west, bevoegd voor die materie, infor-
matie in te winnen en eventueel actie te 
ondernemen.
En zeggen dat het Kraainems gemeente-
bestuur onder impuls van zijn toenmali-
ge gemeentesecretaris al tientallen jaren 
geleden moties bij de vleet heeft gestemd 
om bij dat inhalig Brussel te mogen aan-
sluiten.
Intussen heeft het Brussels Gewest zijn 
plannen voor die tolheffing al naar 2024 
verschoven.

Kraainem Inburgeringstraject in de zes tussen 1/1/2019 en 31/8/2020
Test MO Taaltest Nederlands

Slaagpercentage Aantal personen Slaagpercentage Aantal personen
Drogenbos 60% 20 58% 19

Kraainem 87% 39 63% 27
Linkebeek 67% 6 33% 3

Sint-Genesius-Rode 97% 36 90% 29
Wemmel 85% 99 75% 80

Wezembeek-Oppem 95% 44 79% 33
Totaal in de zes 86% 244 74% 191

Totaal Vlaams Brabant 90% 5157 82% 4210

Aanvragen Franstalige versie aanslagbiljet Onroerende Voorheffing
2017 2018 2019

Aantal % Aantal % Aantal %
Drogenbos 55 3,58 55 3,58 55 3,58

Kraainem 307 6,27 276 5,61 242 4,94
Linkebeek 130 7,09 143 7,77 119 6,46

Sint-Genesius-Rode 180 2,55 166 2,33 164 2,53
Wemmel 119 1,93 118 1,9 119 1,94

Wezembeek-Oppem 206 3,85 196 3,69 180 3,42


