
 

WET VAN 2 AUGUSTUS 1963 OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN 
 

Relevante bepalingen inzake het taalgebruik in de onderwijsinrichtingen in de 

randgemeenten:  

 

artt. 7, §§ 3, 5 en 5bis 

 

 

 

 

Art. 7. ... 

  

 § 3. Inzake onderwijs in de zes gemeenten: 

 A. De onderwijstaal is het Nederlands. 

 [Het onderwijs in de tweede taal mag in het lager onderwijs worden verstrekt naar 

rata van vier uur per week in de 2e graad, en van acht uur per week in de 3e en de 4e 

graad.] 

 Bepaling opgeheven door art. II.27 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het 

onderwijs XIX van de Vlaamse Gemeenschap (B.S., 28.08.2009). 

 B. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans 

indien deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het 

gezinshoofd verblijf houdt in een van deze gemeenten. 

 Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien 

gezinshoofden die in de gemeente verblijf houden. 

 De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te 

organiseren. 

 Het onderwijs van de tweede landstaal wordt verplicht in de lagere scholen naar rata 

van vier uur per week in de 2de graad, en van acht uur per week in de 3e en de 4e 

graad. 

 [C. Het onderwijs in de tweede taal mag herhalingsoefeningen van de andere stof van 

het programma omvatten.] 

 Bepaling opgeheven door art. II.27 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het 

onderwijs XIX van de Vlaamse Gemeenschap (B.S., 28.08.2009). 

 

 § 4. - ... 

 

 § 5. De regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant, is belast met het toezicht over de toepassing van de wetten en verordeningen 

over het gebruik der talen (...) in het onderwijs in de gemeenten bedoeld in dit artikel. 

Daartoe wordt hij door de organen, belast met het toezicht op de uitvoering van die 

wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij ten aanzien van deze 

gemeenten vaststellen. 

 

 § 5bis. De burgemeesters van de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-

Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem, sturen binnen acht dagen aan het 

gouvernement van de adjunct van de gouverneur afschriften van de besluiten der 

gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en 

verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken of in het onderwijs betreffen. 

 
[Aldus gewijzigd bij art. 122 Bijz. W. 16 juli 1993 (B.S., 20.7.1993). De in §§ 3 en 5 bedoelde gemeenten 
waren opgesomd in art. 7, § 1 (dat in de coördinatie van 18 juli 1966 - SWT - is opgenomen). Het gaat om de 
gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.] 
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