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Schriftelijke vraag vanwege de heer Gilles Verstraeten betreffende de taalpremies voor het 

gemeentepersoneel. 

Geachte, 
 
Brusselse ambtenaren die kunnen aantonen dat ze voldoende kennis hebben van een tweede taal - in 
de praktijk het Frans of het Nederlands - hebben recht op een taalpremie. Ze moeten daarvoor slagen 
voor een examen dat is opgesteld door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Hoe hoger 
het behaalde niveau, hoe hoger de premie. Een andere voorwaarde om een taalpremie te krijgen, is 
dat tweetaligheid effectief deel uitmaakt van de dienstverlening die de statutaire of contractuele 
ambtenaar verzorgt. Dus politieagenten en loketpersoneel kunnen er wel aanspraak op maken, 
onderhoudspersoneel en arbeiders bijvoorbeeld niet. In het kader van de zesde staatshervorming is 
afgesproken dat het Brusselse gewest daarvoor jaarlijks een forfait van 25 miljoen euro uit de federale 
begroting ontvangt.  
 
Maar ook zijn er gemeenten die daarnaast aanvullende taalpremies geven. Zo weten we dat het 
gemeentepersoneel van Sint-Lambrechts-Woluwe een premie krijgt om Chinees of Arabisch te leren. 
Een kwalijke evolutie, gezien er nog werk is aan de Nederlandstalige dienstverlening in die gemeente. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Hoeveel mensen werken vandaag voor de gemeente, in totaal en per dienst? Hoe is dit 
aantal geëvolueerd sinds 2010? 

- Hoeveel personeelsleden kunnen aanspraak maken op een taalpremie? Hoe is dit aantal 
geëvolueerd sinds 2010, per jaar en per dienst? 

- Hoeveel personeelsleden van de gemeente ontvangen vandaag een federale taalpremie 
omdat ze Nederlands of Frans spreken?  

• Op welke diensten werken deze mensen?  

• Hoe hoog zijn deze premies?  

• Hoe is dit aantal geëvolueerd sinds 2010, per jaar en per dienst? 
- Geeft de gemeente Anderlecht aanvullende taalpremies? Zo ja: 

• Voor welke talen? 

• Hoeveel bedragen de premies? 

• Hoeveel budget is hiervoor uitgetrokken in de voorbije jaren? 
 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Gemeenteraadslid 
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