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Geachte heer, mevrouw,

Op de laatste gemeenteraad van Beersel gisteravond is er, naar aanleiding van een vraag van het 
Vlaams Belang-raadslid, sprake geweest van uw recente meertalige publiciteit in Beersel. De NVA-
schepen bevoegd voor Vlaams beleid maakte publiek melding van uw uitwisselingen. 

Ik wil u er dan ook op wijzen dat de druk die door het college wordt uitgeoefend om strikt en uitsluitend 
Nederlands te laten gebruiken in de gemeente, geen enkele wettelijke grondslag heeft. Het gebruik 
van talen blijft een fundamentele vrijheid in België. De taalwetgeving bepaalt dat, in Vlaanderen, enkel 
het Nederlands mag worden gebruikt in het kader van de administratie. Verder heerst de individuele 
vrijheid, zoals bepaald door artikel 30 van de Belgische grondwet: “Het gebruik van de in België 
gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van 
het openbaar gezag en voor gerechtszaken”. 
In het referentiedocument “leidraad voor een goed vlaams beleid” van het Agentschap binnenlands 
bestuur – coördinatie Vlaamse Rand - hoofdstuk 2.1.1 staat er  “In België kan het taalgebruik enkel 
worden geregeld voor een beperkt aantal domeinen, namelijk het openbaar gezag en bestuur, het 
gerecht, het onderwijs, de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers alsook voor de 
officiële documenten die bedrijven moeten gebruiken.”  

Met andere woorden, niets houd u tegen om als privé dienstverlener rechtstreeks te kunnen 
communiceren met eender welke taalgroep van de Beerselse bevolking. 

Zelf heb ik gisteren het college eraan herinnerd dat de diversiteit van de Beerselse bevolking een 
realiteit is. Zou het niet beter zijn zich aan deze realiteit aan te passen met elementaire gastvrijheid, in 
plaats van die proberen tegen te strijden?  Ik citeer de giftige uitspraken van het raadslid van het 
Vlaams Belang over het belang om onze gemeente te beschermen tegen een alle vormen van 
diversiteit liever niet. Maar dat is precies wat bestreden moet worden, door ideologische intimidaties niet 
te aanvaarden.  

Met vriendelijke groeten,

Perrine Marchal
Onafhankelijk gemeenteraadslid 


