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Titel
4 AUGUSTUS 1969. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de
voorzitter en van de leden van de vaste commissie voor taaltoezicht en tot regeling van
dezer werking.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 22-012008)
Publicatie : 30-08-1969 nummer : 1969080405 bladzijde : 8134
Dossiernummer : 1969-08-04/31
Inwerkingtreding : 09-09-1969

Inhoudstafel

Tekst

Begin

HOOFDSTUK I. - De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - De verenigde vergadering van de afdelingen der commissie.
Art. 4-12
HOOFDSTUK III. - De afdelingen.
Art. 13-15
HOOFDSTUK IV. - Subcommissies.
Art. 16
HOOFDSTUK V. - Onderzoeks- en controletaak, maken van opmerkingen.
Art. 17
HOOFDSTUK VI. - Evocatierecht.
Art. 18
HOOFDSTUK VII. - Reglement van orde.
Art. 19
HOOFDSTUK VIII. - Bezoldiging, vergoeding, tucht.
Art. 20-23
HOOFDSTUK IX. - Opheffings- en slotbepalingen.
Art. 24-25

Tekst

Inhoudstafel

Begin

HOOFDSTUK I. - De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden.
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Artikel 1. De voorzitter van de commissie legt de bij artikel 2, van het decreet van 20 juli
1831, voorgeschreven eed af in handen van de Minister van Binnenlandse Zaken.
De vaste en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht leggen de
door artikel 2, van het decreet van 20 juli 1831, voorgeschreven eed af in handen van de
voorzitter.
Art. 2. De Koning wijst uit de vaste leden van iedere afdeling een ondervoorzitter aan.
Art. 3. Bij afwezigheid dient het vaste lid zijn plaatsvervanger te rechter tijd te
verwittigen.
Wanneer een vast lid om enige reden zijn mandaat niet kan beëindigen, wordt het lid, dat
hem vervangt, tot vast lid benoemd en wordt een nieuw plaatsvervangend lid benoemd
voor de verdere duur van het mandaat.
HOOFDSTUK II. - De verenigde vergadering van de afdelingen der commissie.
Art. 4. De voorzitter roept de leden op voor de gewone zittingen van de verenigde
vergadering van de afdelingen der commissie en voor de zittingen, welke door ten minste
vier leden worden gevraagd.
De agenda's worden door de voorzitter in overleg met de twee ondervoorzitters
vastgesteld.
De voorzitter leidt de besprekingen; hij is niet stemgerechtigd.
Is de voorzitter afwezig, dan nemen de ondervoorzitters beurtelings het voorzitterschap
waar op de zittingen van de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie.
Bij het uitoefenen van dat ambt blijven de ondervoorzitters stemgerechtigd.
Het secretariaat wordt gezamenlijk door de twee secretarissen van de afdelingen
waargenomen.
Art. 5. De verenigde vergadering van de afdelingen der commissie beraadslaagt en beslist
slechts geldig zo ten minste drie leden van iedere afdeling aanwezig zijn.
De verenigde vergadering van de afdelingen der commissie kan de problemen betreffende
het Duitse taalgebied of de gemeenten uit het Malmedyse niet onderzoeken als het
Duitssprekend lid afwezig is.
Art. 6. In de loop van de verenigde vergadering van de afdelingen kan door de voorzitter
op eigen initiatief of op verzoek van ten minste drie leden tot schorsing van de zitting of tot
verwijzing naar een latere vergadering van een op de agenda geplaatst punt worden
besloten.
Elke vergadering, door een afdeling gehouden tijdens de schorsing van een zitting of naar
aanleiding van een verwijzing naar een latere zitting, wordt voorgezeten door het lid van de
afdeling dat de titel van de ondervoorzitter voert of, zo bij zijn afwezigheid, door het oudste
lid; de secretaris van de afdeling woont de besprekingen bij.
De schorsing van de zitting mag de duur van één uur niet overschrijden.
Art. 7. Ieder advies van de verenigde vergadering van de afdelingen wordt gegeven bij
meerderheid van de aanwezige leden. Er wordt geen advies verstrekt wanneer de
meerderheid uitsluitend bekomen wordt met stemmen van éénzelfde afdeling.
Zo uit de stemming blijkt dat, ten minste twee leden een mening delen die tegengesteld is
aan die van de meerderheid, wordt die mening gemotiveerd en vermeld in het advies,
ongeacht of die leden al dan niet tot dezelfde afdeling behoren.
Art. 8. De adviezen worden met redenen omkleed. Zij vermelden voor elke afdeling het
aantal leden, die voor of tegen hebben gestemd dan wel zich hebben onthouden.
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Art. 9. Is de meerderheid uitsluitend bekomen met de stemmen van éénzelfde afdeling of
wordt in de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie geen meerderheid
bereikt, dan zendt de voorzitter van de commissie aan iedere Minister die het advies heeft
gevraagd of bij de klacht betrokken is, een beknopte nota die de uitgebrachte meningen
weergeeft.
Betreft het een raadpleging als bedoeld in artikel 61, § 2, van de gecoördineerde wetten,
dan wordt een afschrift van de nota ter kennisgeving aan de Minister van Binnenlandse
Zaken gezonden.
Art. 10. Behalve in geval van klacht kan een adviesaanvraag bij de verenigde vergadering
van de afdelingen der commissie alleen rechtsgeldig aanhangig worden gemaakt door
middel van een door de Minister ondertekend verzoekschrift.
Het advies wordt uitsluitend ter kennis gebracht van de Minister die het heeft gevraagd;
eventueel worden er wenken en opmerkingen aan toegevoegd.
Art. 11. Een klacht kan bij de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie
alleen aanhangig worden gemaakt door middel van een ondertekend verzoekschrift, dat bij
een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de commissie wordt gezonden.
De voorzitter van de commissie geeft kennis van het advies aan de klagers alsook aan de
rechtstreeks betrokken openbare overheden of personen.
Aan de voorzitter van de commissie of, in voorkomend geval, aan de Minister van
Binnenlandse Zaken, wordt ter kennis gebracht welk gevolg aan het advies is gegeven.
Art. 12. De opmerkingen en voorstellen naar aanleiding van het toezicht van de verenigde
vergadering van de afdelingen der commissie op de taalexamens die zonder de tussenkomst
van het Vast Wervingssecretariaat in de taalgrensgemeenten worden georganiseerd,
worden aan al de belanghebbende bestuursoverheden gericht.
De bevindingen van de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie bij de
inzage van de verslagen van de waarnemers die worden gezonden naar de met
medewerking van het Vast Wervingssecretariaat georganiseerde taalexamens, worden
gericht aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Openbaar Ambt behoort, aan het Vast
Wervingssecretariaat, aan de Minister die in de zaak de toezichthoudende overheid is, en,
in voorkomend geval, aan de Vice-Gouverneur van Brabant.
HOOFDSTUK III. - De afdelingen.
Art. 13. Het lid van de afdeling dat de titel van ondervoorzitter voert, regelt met de
voorzitter van de commissie :
1. de keuze, uit de leden van het administratief personeel van de commissie, van de
secretaris van de afdeling;
2. de wijze van bijeenroeping, de organisatie en de agenda van de gewone zittingen.
De afdeling wordt eveneens bijeengeroepen op verzoek van ten minste twee leden.
Het voorzitterschap van de zittingen wordt uitgeoefend door het lid dat de titel van
ondervoorzitter voert; bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door
het oudste lid.
De voorzitter van de commissie woont de zittingen van de afdeling bij; hij heeft er
randgevende stem.
Art. 14. § 1. De afdeling beraadslaagt en besluit op geldige wijze als ten minste drie leden
aanwezig zijn.
§ 2. Ieder advies wordt gegeven bij meerderheid van de aanwezige leden. De adviezen
worden met redenen omkleed en vermelden het aantal leden die voor of tegen hebben
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gestemd dan wel zich onthouden hebben. Zij worden, ter kennisgeving, aan de andere
afdeling gezonden.
§ 3. Iedere andere mening dan die van de meerderheid kan worden vermeld in een
beknopte nota die bij het advies wordt gevoegd.
§ 4. Wordt in de zitting van de afdeling geen meerderheid bereikt dan zendt de voorzitter
van de commissie, op verslag van het lid dat de titel van ondervoorzitter voert, aan iedere
Minister die het advies heeft gevraagd of bij de klacht betrokken is, een beknopte nota die
de uitgebrachte meningen weergeeft.
Betreft het een raadpleging als bedoeld in artikel 61 § 2, van de gecoördineerde wetten,
dan wordt een afschrift van de nota ter kennisgeving aan de Minister van Binnenlandse
Zaken gezonden.
Art. 15. De artikelen 10, 11 en 12, tweede lid, zijn van toepassing op de afdelingen.
HOOFDSTUK IV. - Subcommissies.
Art. 16. § 1. De verenigde vergadering van de afdelingen der commissie, en ook iedere
afdeling kan, als de aard van de zaken het noodzakelijk maakt, een subcommissie
oprichten om haar verslag uit te brengen, haar voorstellen te doen of onderzoeken ter
plaatse in te stellen.
§ 2. De subcommissie, opgericht door de verenigde vergadering van de afdelingen der
commissie, is samengesteld uit een gelijk aantal leden van iedere afdeling. Zij wordt
voorgezeten door de voorzitter van de commissie, die er raadgevende stem heeft.
Is de voorzitter afwezig, dan wordt de subcommissie voorgezeten door een krachtens
artikel 2, tweede lid, aangewezen ondervoorzitter, zonder dat daardoor afbreuk mag
worden gedaan aan de regel die voor de samenstelling van de subcommissie geldt.
De subcommissie wordt bijgestaan door de secretarissen van de afdelingen.
§ 3. De in een afdeling opgerichte subcommissie wordt voorgezeten door het lid dat de titel
van ondervoorzitter voert, of, bij diens afwezigheid door het oudste lid.
Zij wordt bijgestaan door de secretaris van de afdeling.
HOOFDSTUK V. - Onderzoeks- en controletaak, maken van opmerkingen.
Art. 17. De afdelingen en de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie
kunnen leden van het administratief personeel met onderzoekstaken belasten.
De afdelingen en de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie kunnen
afgevaardigden uit het administratief personeel aanwijzen om een controletaak of een taak
van waarnemer tijdens de taalexamens uit te oefenen.
HOOFDSTUK VI. - Evocatierecht.
Art. 18. De voorzitter van de commissie zendt aan de Minister van Binnenlandse Zaken
een afschrift van iedere klacht die ingediend is op grond van artikel 61, § 6, van de
gecoördineerde taalwetten.
Heeft de verenigde vergadering van de afdelingen der commissie of de afdeling geen
advies uitgebracht binnen de in voornoemd artikel 61, § 6, bepaalde termijn van
honderdtachtig dagen, dan zendt de voorzitter van de commissie, binnen drie dagen na het
verstrijken van de termijn, het volledig dossier van de zaak aan de Minister van
Binnenlandse Zaken.
Hij geeft de klager kennis van die toezending.
HOOFDSTUK VII. - Reglement van orde.
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Art. 19. Het reglement van orde van de commissie wordt vastgesteld onder de
voorwaarden die terzake van aanwezigheid en stemming voor de adviezen zijn vereist.
HOOFDSTUK VIII. - Bezoldiging, vergoeding, tucht.
Art. 20. De bezoldigingsregeling van de Staatsraden vindt toepassing op de voorzitter van
de commissie. Voor de berekening van de periodieke weddeverhogingen wordt de
voorzitter van de commissie, die meer dan dertig jaar oud is op het ogenblik van zijn
aanwijzing, geacht op dertigjarige leeftijd in dienst te zijn getreden.
De regelen betreffende het verlof van het Rijkspersoneel vinden toepassing op de
voorzitter van de commissie.
Art. 21. Het presentiegeld dat toegekend wordt aan de vaste en plaatvervangende leden,
bedraagt (36 euro); dat bedrag wordt met de helft verminderd wanneer de zitting of de
werkelijke aanwezigheid van het lid minder dan twee uren duurt. <KB 2007-12-20/53, art.
1, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2008>
Wanneer de leden, die de titel van ondervoorzitter voeren, hun afdeling of de verenigde
vergadering van de afdelingen der commissie voorzitten, ontvangen zij bovendien
presentiegeld ten bedrage van de helft van het presentiegeld dat overeenkomstig het vorige
lid is vastgesteld.
(De reiskosten van de leden van de Commissie worden terugbetaald overeenkomstig het
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.
Voor de bepaling van de afstand die als basis dient voor de berekening van deze
vergoeding, dient men de afstand te beschouwen tussen de plaats waar de zitting
plaatsvindt en de hoofdverblijfplaats of de werkplaats, langs de kortste weg. Onder
hoofdverblijfplaats dient verstaan te worden de gemeente waar het lid ingeschreven is in de
bevolkingsregisters.
De leden van de Commissie hebben recht op een vergoeding van hun verblijfkosten op
grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling
van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der
federale overheidsdiensten.
Voor de vaststelling van de reis- en verblijfkosten die voortvloeien uit de uitoefening van
hun mandaat worden de leden van de Commissie gelijkgesteld met de personeelsleden van
de federale overheidsdiensten die titularis zijn van een titel in de klasse A5.) <KB 2007-1220/53, art. 1, 2°, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2008>
(De bedragen van de in vorige leden bedoelde presentiegelden zijn gebonden aan de
spilindex 138.01.) <KB 2007-12-20/53, art. 1, 3°, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2008>
Het presentiegeld en de reis- en verblijfkosten zijn betaalbaar per kwartaal. Het
presentiegeld mag echter, per lid, niet meer dan ((3.575 euro) per jaar) bedragen en, voor
de leden die de titel van ondervoorzitter voeren, niet meer dan ((3.895) per jaar.) <KB
1995-02-16/41, art. 1; Inwerkingtreding : 11-04-1995> <KB 2007-12-20/53, art. 1, 1°, 003;
Inwerkingtreding : 01-02-2008>
De voorzitter en de ondervoorzitters houden er persoonlijk de hand aan dat het bepaalde
in het eerste lid van dit artikel nagekomen wordt
Art. 22. Het is de voorzitter en de leden van de commissie verboden feiten bekend te
maken die zij uit hoofde van hun ambt mochten kennen.
Art. 23. Het vast of plaatsvervangend lid, dat in de loop van een kwartaal zesmaal zonder
wettige reden afwezig is of dat een inbreuk pleegt op artikel 22, wordt door de Koning van
zijn mandaat vervallen verklaard.
HOOFDSTUK IX. - Opheffings- en slotbepalingen.
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Art. 24. Het koninklijk besluit van 2 maart 1964, tot regeling van de rechtstoestand van de
voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van
dezer werking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1964, wordt opgeheven.
Art. 25. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit
dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Aanhef

Tekst

Inhoudstafel

Begin

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966, inzonderheid op artikel 60;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op het voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en)

Tekst

Inhoudstafel

Begin

BEELD
• KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-12-2007 GEPUBL. OP 22-01-2008
(GEWIJZIGD ART. : 21)
• KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-02-1995 GEPUBL. OP 11-04-1995
(GEWIJZIGD ART. : 21)
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