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31.  MOTIE BETREFFENDE DE AFSCHAFFING VAN DE TAALFACILITEITEN IN 

RONSE. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de motie voor de afschaffing van de faciliteiten die op 27 oktober 2008 door de 

gemeenteraad van Ronse werd goedgekeurd; 

Gelet op de krachtlijn uit het bestuursakkoord 2013-2018: ‘Ronse is een Vlaamse stad, 

gelegen op de taalgrens en veruit de grootste faciliteitenstad in Vlaanderen.  We benadrukken het 

Vlaamse karakter van de stad. We willen volwaardig tot Vlaanderen behoren en door Vlaanderen 

erkend worden. Kennis van het Nederlands wordt zoveel als mogelijk aangemoedigd en 

gestimuleerd, omdat dit een basisvoorwaarde is voor integratie en het vinden van werk. We stellen 

ons gastvrij en hoffelijk op ten aanzien van iedere inwoner en bezoeker en erkennen dat 

meertaligheid een troef is voor iedereen.’; 

Gelet op de studie van prof. dr. Boes over ‘Vernederlandsing van het straatbeeld en verfijning 

van de bestuurstaalwetgeving’; 

Overwegende dat Ronse als Vlaamse stad integraal behoort tot het eentalige Nederlandse 

taalgebied waar de bestuurstaal het Nederlands is; 

Overwegende dat de Stad Ronse de grootste Vlaamse taalgrensgemeente is met een speciale 

taalregeling (de zogenaamde faciliteiten) voor Franstaligen, gebaseerd op een talentelling die dateert 

van 1947, welke in geen enkele mate thans nog de huidige realiteit langs de taalgrens weerspiegelt; 

Overwegende dat de taalfaciliteitenregeling in essentie bedoeld was als overgangsmaatregel 

om de anderstaligen de gelegenheid te geven zich te integreren in Nederlands taalgebied; Dat een 

periode van bijna 55 jaar ruimschoots volstaat; 

Overwegende dat taal nooit een uitsluitingsmechanisme mag zijn, maar een verbindend 

element is tussen de burgers ongeacht de afkomst.  Dat meertaligheid een absolute meerwaarde is en 

taalhoffelijkheid stevig is ingebakken bij de inwoners van Ronse; 

Overwegende dat de afschaffing van de taalfaciliteiten in de bestuurszaken geen afbreuk doet 

aan het grondwettelijk gewaarborgd recht op het vrij gebruik der talen in privé-zaken en de stad zich 

maximaal taalhoffelijk wil opstellen ten aanzien van anderstaligen.  Dat de taalvrijheid verankerd is 

in de grondwet; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten initieel een integratiebevorderende maatregel zouden 

moeten zijn, maar daarentegen een verkeerde perceptie van tweetaligheid creëren en daardoor mede 

verantwoordelijk zijn voor de grote instroom van anderstaligen; 

Overwegende dat de kennis van het Nederlands noodzakelijk is voor integratie, actief 

burgerschap en het volwaardig deelnemen aan de samenleving en de taalfaciliteiten de Frans- en 

anderstaligen onvoldoende stimuleren om het Nederlands te leren; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten contraproductief werken en integratie niet bevorderen, 

alle inspanningen van het stadsbestuur ten spijt voor inclusie, integratie en het verwerven van het 

Nederlands; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten in de dagdagelijkse praktijk verstrekkende 

maatschappelijke gevolgen hebben en mede verantwoordelijk zijn voor het fragiel maatschappelijk 

weefsel (laag gemiddeld inkomen, hoge werkloosheid, hoge schoolse uitval,…).  Dat 

Nederlandsonkundigheid  immers de kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt drastisch 

beperkt; 

 



 

Overwegende dat het Franstalig lager onderwijs onvoldoende voorbereidt op het 

Nederlandstalig secundair onderwijs; 

Overwegende dat de administratieve en maatschappelijke kost van de taalfaciliteiten hoog is 

en een negatieve impact heeft op het budget van de stad; 

Overwegende dat de personeelsleden van de stad die in contact komen met het publiek 

moeten slagen in een taalexamen Frans, waardoor valabele kandidaten uit de boot vallen; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten zo een rem betekenen op de verdere ontwikkeling van 

onze stad;  

Overwegende dat door de taalfaciliteiten Ronse niet kan fusioneren met andere gemeenten. 

Daardoor mist de stad de opportuniteiten van schaalvergroting en de kwijtschelding van de schuld 

van 500€ per inwoner;  Dat de taalfaciliteitenregeling voor Ronse derhalve discriminerend is en de 

stad dit niet langer duldt; 

Om deze redenen; 

Gelet op de vraag van de heer Aaron Demeulemeester, raadslid, om voor dit agendapunt een 

mondelinge en hoofdelijke stemming te houden; 

Gelet op de stemming die hoofdelijk en op naam gehouden wordt en waarvan de uitslag luidt 

als volgt : 

Dupont Luc :   VOOR 

Deworm Yves :  VOOR 

Boudringhien Rudi :  VOOR 

Deriemaker Gunther :  VERONTSCHULDIGD 

Vandenhoucke Joris :  VOOR 

Tack Erik :   VOOR 

Kerckhove Pol :  ONTHOUDING 

Van Hamme Diederik :  VOOR 

Foulon Jan :    VOOR 

Michaux Ignace :   VOOR 

Vanhoutte Brigitte :  VOOR 

Deputter Tom :  VOOR 

Bordon Björn :   ONTHOUDING 

Deschaumes Dirk :  VOOR 

Modde Christiane :   VOOR 

Goddaer Brigitte :   VERONTSCHULDIGD 

Stockman Wouter :   VOOR 

De Bie Sylvie :   ONTHOUDING 

Lahlali Abderrahim :   VERONTSCHULDIGD 

Demeulemeester Aaron :  VOOR 

Syroit Angélique :   VOOR 

Stockman Isabelle :   VOOR 

Haelters Koen :   ONTHOUDING 

Azouzi Sonia :   ONTHOUDING 

Vandenbossche Frederik :  VOOR 

Stockman Jean-Pierre :  ONTHOUDING 

Dutranoit Patrice :  VOOR 

Vallez Philippe :   ONTHOUDING 

Dhaeze Lieven :   VOOR; 

 Gelet op de uitslag van de stemming;   

BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie en 

Vlaams Belang-fractie) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 



 

Artikel 1.  Dat de gemeenteraad van Ronse aan de Eerste Minister van de Federale Regering vraagt 

om : 

De taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen wat inhoudt dat artikel  129 §2 van de Grondwet voor 

herziening vatbaar moeten worden verklaard voor het einde van de huidige legislatuur van de 

Federale Regering en artikel 8 van de Bestuurstaalwet van 2 augustus 1963, gecoördineerd bij 

Koninklijk Besluit van 18 juli 1966, aan te passen. 

Dit punt te agenderen op het Overlegcomité. 

Artikel 2.  Deze motie over te maken aan alle faciliteitengemeenten, aan de Voorzitter en de leden 

van het Federaal Parlement en aan de Voorzitter en de leden van het Vlaams Parlement, met de 

vraag deze motie eveneens aanhangig te maken in het Federaal en Vlaams Parlement. 

Artikel 3.  Dienaangaande een onderhoud te vragen tussen een delegatie van de gemeenteraad en 

vertegenwoordigers van de Vlaamse en Federale Regering evenals met de beide kamervoorzitters. 
 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De stadssecretaris, De voorzitter, 

 


