
Wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele 

hervormingen 

 
Selectie van relevante artikelen inzake taalwetgeving opgenomen in deze wet: art. 32, art. 

33, art. 34, art. 35 , art. 36, art. 37. 
 
 Hoofdstuk VI Bepalingen inzake het gebruik der talen in de diensten van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, van de Colleges van de Vlaamse en de 

Franse Gemeenschapscommissie en van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

 
  Art. 32 § 1. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Executieve en van het Verenigd College gebruiken het 
Nederlands en het Frans als bestuurstaal. 
  In de diensten bedoeld in het eerste lid kan niemand tot een ambt of een 

betrekking worden benoemd of bevorderd tenzij hij Nederlands of Frans kent, 
welke kennis wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 15, § 1, derde lid, van de 

wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 
1966. 
  De artikelen 50 en 54, hoofdstuk V, afdeling 1, de bepalingen die het gebruik 

van het Duits betreffen uitgezonderd, en de hoofdstukken VII en VIII, van 
dezelfde wetten, zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde diensten. 

  § 2. Onverminderd de toepassing van artikel 55, tweede lid, van de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zijn de 
diensten van de Brusselse Agglomeratie onderworpen aan de bepalingen van § 1 

van dit artikel. 
 

  Art. 33 § 1. De diensten opgericht binnen de in artikel 32 van deze wet 
bedoelde diensten, waarvan de werkkring niet het gehele gebied van het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt, zijn onderworpen aan de bepalingen 

van hoofdstuk III, afdeling 3, van de wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

  § 2. De artikelen 50 en 54, en de hoofdstukken VII en VIII van dezelfde wetten, 
zijn van toepassing op de diensten bedoeld in § 1 van dit artikel. 
 

  Art. 34 De Vaste Wervingssecretaris alleen is bevoegd om bewijzen omtrent de 
bij de artikelen 32 en 33 van deze wet vereiste taalkennis uit te reiken. 

 
  Art. 35 De diensten van het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
en de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie vallen 

onder dezelfde taalregeling als de plaatselijke diensten van een gemeente zonder 
speciale taalregeling van respectievelijk het Nederlandse en het Franse 

taalgebied. 
 
  Art. 36 § 1. Artikel 7, §§ 3 tot 9, van de wet van 28 december 1984 tot 

afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut, is 
van toepassing op de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve of van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

  § 2. In de instellingen van openbaar nut die onder het gezag staan van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve of van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren de directeur-generaal en 



de adjunct-directeur-generaal tot een verschillende taalrol. 

  Alle beslissingen, behalve degene die door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Executieve worden vastgesteld, worden ondertekend door de directeur-generaal 

en door de adjunct-directeur-generaal. 
 
  Art. 37 § 1. Op de dag dat de personeelsleden van het Ministerie van het 

Brusselse Gewest door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve worden 
overgenomen, zoals voorgeschreven in artikel 40, § 2, van de bijzondere wet van 

12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wordt artikel 43bis 
in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 
juli 1966, ingevoegd bij de gewone wet van 9 augustus 1980, opgeheven. 

  § 2. Artikel 18 van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of 
herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut wordt opgeheven. 

 


