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Dit jaar was het taalrapport alweer dramatisch 

slecht, waarmee het in de ligt van de taalrapporten 

van de voorbije tien jaar, die jaar na jaar slechter 

worden. Ik geef u één cijfer mee. Amper 15,4 % 

van de contractuele aanwervingen bij de 

Brusselse gemeenten was dit jaar conform de 

taalwetgeving, bij de OCMW's was dat nog slechts 

4,7 %. 

 

In de vorige legislatuur verklaarde de toenmalige 

minister van Binnenlandse Zaken dat hij daar niets 

aan kon doen, ondanks dat niet alleen wij, maar 

ook de Raad van State en de VCT aantoonden 

dat hij wel degelijk de bevoegdheid heeft om de 

vernietigingsbevoegdheid te verleggen. Die 

bevoegdheid zit vandaag bij de Brusselse 

overheid en wordt niet gebruikt. 

 

De gouverneur heeft dit jaar een recordaantal 

schorsingen uitgesproken, 1.829, maar geen 

enkele schorsing werd omgezet in een 

vernietiging. Nochtans is dat geen vrijblijvendheid, 

maar wel een verplichting. De Brusselse overheid 

weigert al decennialang om dat te doen. 

 

De huidige minister van Binnenlandse Zaken geeft 

ons gelijk en zegt dat hij wel degelijk federaal de 

bevoegdheid heeft om die 

vernietigingsbevoegdheid te verleggen, maar ook 

hij trekt de paraplu open en verklaart dat hij in de 

constellatie van een tijdelijke regering met 

beperkte bevoegdheden vandaag niet de 

mogelijkheid heeft om dat te doen. 

 

Met onze motie van aanbeveling willen wij de 

minister de mogelijkheid geven om het probleem 

aan te pakken, want ik wil op basis van het 

taalrapport van volgend jaar niet moeten 

vaststellen dat bijna 0 % contractuele 

aanwervingen in orde zijn. De situatie moet 

drastisch worden omgekeerd en dat verdient dan 

ook uw steun. 

 

De voorzitter: Début du vote / Begin van de 

stemming. 

Fin du vote / Einde van de stemming. 

Résultat du vote / Uitslag van de stemming. 

 

(Stemming/vote 1) 

Ja 89 Oui 

Nee 46 Non 

Onthoudingen 0 Abstentions 

Totaal 135 Total 

 

La motion pure et simple est adoptée. Par 

conséquent, la motion de recommandation est 

caduque. 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg 

vervalt de motie van aanbeveling. 

 

21.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de 

voorzitter, ik krijg het bericht dat collega Loones 

niet ingelogd geraakt. Hij heeft een technisch 

probleem. 

 

De voorzitter: Waarvan akte. 

 

(De heer Sander Loones heeft gestemd zoals zijn 

fractie voor de stemmingen nrs. 1 tot en met 7) 

 

22 Proposition de loi modifiant le Code 

judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide 

juridique de deuxième ligne et à l'assistance 

judiciaire par l'augmentation des plafonds de 

revenus applicables en la matière (nouvel 

intitulé) (175/10) 

22 Wetsvoorstel tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek teneinde de toegang tot 

de juridische tweedelijnsbijstand en de 

rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake 

geldende inkomensmaxima te verhogen (nieuw 

opschrift) (175/10) 

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une 

déclaration avant le vote? (Non) 

Vraagt iemand het woord voor een 

stemverklaring? (Nee) 

 

Begin van de stemming / Début du vote. 

Einde van de stemming / Fin du vote. 

Uitslag van de stemming / Résultat du vote. 

 

(Stemming/vote 2) 

Ja 89 Oui 

Nee 47 Non 

Onthoudingen 9 Abstentions 

Totaal 145 Total 

 

En conséquence, la Chambre adopte la 

proposition de loi. Elle sera soumise en tant que 

projet de loi à la sanction royale. 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. 

Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter 

bekrachtiging worden voorgelegd. 

 

Raison d'abstention? (Non) 

Reden van onthouding? (Nee) 

 

(M. Michel De Maegd a voté comme son groupe.) 

 

23 Proposition de loi portant des dispositions 

urgentes diverses en matière de justice (nouvel 

intitulé) (1295/9) 

23 Wetsvoorstel houdende diverse dringende 

bepalingen inzake justitie (nieuw opschrift) 


