
GEWONE WET VAN 9 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN 

 

                                                                  Artt.   34  t/m  43 

 

 

Art. 34. Invoeging van een artikel 43bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

van 18 juli 1966. 

 

Art. 35. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de gecentraliseerde en 

gedecentraliseerde diensten van de Vlaamse Executieve, de Franse Gemeenschapsexecutieve en 

de Waalse Gewestexecutieve, waarvan de werkkring het gehele ambtsgebied van de Gemeenschap 

of het Gewest, al naar het geval, bestrijkt. 

 

Art. 36. 1. Behoudens de bepalingen van § 2, gebruiken : 

  1° de diensten van de Vlaamse Executieve het Nederlands als bestuurstaal; 

  2° de diensten van de Franse Gemeenschapsexecutieve en die van de Waalse Gewestexecutieve, 

het Frans als bestuurstaal. 

  § 2. Met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling uit hun ambtsgebied, is op de 

in § 1 bedoelde diensten de taalregeling van toepassing die door de gecoördineerde wetten op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de plaatselijke diensten van die gemeenten, 

voor de berichten, mededelingen en formulieren die bestemd zijn voor het publiek, voor de 

betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen en 

vergunningen. 

Voor hun betrekkingen met de openbare besturen, waarvan de zetel gevestigd is in een gemeente 

van het Duits taalgebied, gebruiken de diensten van de Waalse Gewestexecutieve het Duits. 

  § 3. In de in § 1 genoemde diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of 

bevorderd worden, als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken, vastgestelde kennis heeft van de bestuurstaal. 

  Op voorwaarde dat ze een voldoende kennis van het Frans bewijzen, kunnen evenwel kandidaten 

die hun onderwijs genoten hebben in het Duitse taalgebied evenals de kandidaten die hun 

onderwijs in het buitenland hebben genoten in het Duits en zich op een bij de wet erkende 

gelijkwaardigheid van diploma's of getuigschriften kunnen beroepen, benoemd of bevorderd 

worden in de diensten van de Waalse Gewestexecutieve. 

De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de 

bepalingen van § 2. 

 

 

Art. 37. De bepalingen van deze afdeling zijn toepasselijk op de gecentraliseerde en 

gedecentraliseerde diensten van de Vlaamse Executieve, van de Franse Gemeenschapsexecutieve 

en van de Waalse Gewestexecutieve, waarvan de werkkring niet het gehele ambtsgebied van de 

Gemeenschap of het Gewest, al naar het geval, bestrijkt. 

 



Art. 38. Op de in artikel 37 bedoelde diensten, waarvan de werkkring uitsluitend gemeenten met 

een speciale taalregeling uit eenzelfde taalgebied omvat, is de taalregeling van toepassing die door 

de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de 

plaatselijke diensten van die gemeenten. 

 In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet 

een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied. 

 De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de 

bepalingen van het eerste lid. 

 

Art. 39. Op de in artikel 37 bedoelde diensten, waarvan de werkkring zowel gemeenten zonder 

speciale taalregeling als gemeenten met een speciale taalregeling uit eenzelfde taalgebied omvat, 

is, met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling, de taalregeling van toepassing 

die door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan 

de plaatselijke diensten van die gemeenten, voor de berichten, mededelingen en formulieren die 

bestemd zijn voor het publiek, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van 

akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen. 

De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de 

bepalingen van het eerste lid. 

 

Art. 40. De diensten van de Vlaamse Executieve en van de Franse Gemeenschapsexecutieve 

waarvan de werkkring gemeenten uit Brussel-Hoofdstad omvat, gebruiken respectievelijk het 

Nederlands of het Frans als bestuurstaal. 

Als de werkkring van de in het eerste lid bedoelde diensten zich eveneens uitstrekt over 

gemeenten van het Nederlands respectievelijk Frans taalgebied met een speciale taalregeling, dan 

is op die diensten met betrekking tot die gemeenten de taalregeling van toepassing, die door de 

gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de 

plaatselijke diensten van die gemeenten, voor de berichten, mededelingen en formulieren die voor 

het publiek bestemd zijn, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, 

getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen. 

In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet 

een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied. 

De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de 

bepalingen van het tweede lid. 

 

Art. 41. De diensten van de Waalse Gewestexecutieve waarvan de werkkring zowel gemeenten van 

het Frans als van het Duits taalgebied omvat, gebruiken het Frans of het Duits als bestuurstaal, 

naargelang hun zetel in het Frans of in het Duits taalgebied is gevestigd. 

Voor de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, voor de 

betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten, getuigschriften, verklaringen, 

machtigingen en vergunningen, gebruiken die diensten de taal of talen die ter zake opgelegd zijn 

aan de plaatselijke diensten van hun ambtsgebied. 

In die diensten kan niemand tot een ambt of betrekking benoemd of bevorderd worden als hij niet 

een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 



bestuurszaken vastgestelde kennis heeft van de taal van het gebied. 

De diensten worden derwijze georganiseerd dat, zonder enige moeite, kan worden voldaan aan de 

bepalingen van het tweede lid. 

 

Art. 42. De bepalingen van de hoofdstukken VII en VIII van de gecoördineerde wetten op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken, zijn op de in afdelingen I en II bedoelde diensten van 

toepassing. 

 

Art. 43. De Vast Wervingssecretaris alleen is bevoegd om bewijzen omtrent de bij de afdelingen I 

en II vereiste taalkennis uit te reiken. 

  


