WET VAN 30 JULI 1963 HOUDENDE TAALREGELING IN HET ONDERWIJS
Selectie van relevante artikelen uit:
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied art. 1 – art. 2 t/m 3
Hoofdstuk 2 - Onderwijstaal art. 4 - art. 5 - art. 6 - art. 7 - 8
Hoofdstuk 3 - Tweede taalonderricht art. 9 [opgeheven door art. II.25 van het decreet
van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX (1) van de Vlaamse Gemeenschap]- 12
Hoofdstuk 4 - Taalkennis van het personeel art. 13 - art. 14 - art. 15 - art. 16
Hoofdstuk 5 - Controle art. 17- art. 18
Hoofdstuk 6 - Homologatie art. 19

Hoofdstuk 1 – Toepassingsgebied
Art. 1. De officiële inrichtingen voor kleuter-, lager, middelbaar, normaal-, technisch,
kunst- of buitengewoon onderwijs en dezelfde door het Rijk gesubsidieerde of erkende
vrije inrichtingen, vallen onder de beschikkingen van deze wet.
Nochtans vallen de inrichtingen gevestigd in de gemeenten opgesomd in § 1 van
artikel 7 van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken, wat betreft de
onderwijstaal en het tweede taalonderricht, onder de beschikkingen van § 3 van ditzelfde
artikel.

Hoofdstuk 2 – Onderwijstaal
Art. 4. De onderwijstaal is het Nederlands in het Nederlandse taalgebied, het Frans in
het Franse taalgebied en het Duits in het Duitse taalgebied, behoudens in de gevallen
bepaald bij de artikelen 6 tot 8.
Art. 6. In de gemeenten opgesomd in artikel 3, mag het kleuter en lager onderwijs aan
de kinderen verstrekt worden in een andere landstaal, indien deze taal de moedertaal of
gebruikelijke taal is van het kind en indien het gezinshoofd in een dezer gemeente
verblijft.
Dit onderwijs mag slechts worden ingericht op verzoek van een aantal gezinshoofden
gelijk aan het aantal bepaald bij toepassing van artikel 4 van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van de wetgeving betreffende het kleuter, lager, middelbaar, normaal,
technisch en kunstonderwijs en die niet, op de afstand bepaald bij toepassing van
hetzelfde artikel een school vinden die dergelijk onderwijs verricht.
De gemeente die de aanvraag bedoeld in het tweede lid ontvangt moet dit onderwijs
inrichten. Het recht van de ouders zoals bepaald in artikel 4 van de wet van 29 mei 1959
moet geëerbiedigd worden.

Hoofdstuk 4 - Taalkennis van het personeel
Dit hoofdstuk werd door artikel VIII.61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het
onderwijs XIX van de Vlaamse Gemeenschap (BS 28 augustus 2009) opgeheven voor de
personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van:
- de decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van respectievelijk
bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs of van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
De nieuwe voorschriften worden opgesomd in afdeling II - Tijdelijke aanstelling en
tijdelijke personeelsleden - art. 17 - 17bis 17ter - 17quater - 17quinquies en 17sexies
van het decreet van 27 maart 1991 (gemeenschapsonderwijs) en art. 19, 19bis, 19ter,
19quater en 19quinquies (gesubsidieerd onderwijs).

Volgens het arrest 28/2015 van 12 maart 2015 van het Grondwettelijk Hof, schendt
artikel 19quater, 2e lid artikel 129, §2 van de Grondwet, in zoverre het van toepassing is
op de personeelsleden van een Franstalige basisschool, gevestigd in een randgemeente
en die behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs. Het Grondwettelijk Hof werd daarin
gevolgd door de Raad van State in diens arrest 232.445 van 6 oktober 2015.
- het artikel 127, 1° en 2°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs.
Voor de nieuwe regeling verwijzen we naar het decreet van 27 maart 1991.
Art. 13. Een onderwijsinrichting mag voor haar bestuurs-, onderwijzend of administratief
personeel slechts personen aanwerven die het bewijs hebben geleverd van hun grondige
kennis van de onderwijstaal van de inrichting of, in de tweetalige inrichtingen, van de
afdeling waaraan zij verbonden zullen worden.
Voor de leraars in andere levende talen dan de onderwijstaal, die in het bezit zijn van
het vereiste diploma, volstaat het bewijs van een voldoende kennis.
Art. 14. In de lagere scholen waar het onderwijs van de tweede taal wettelijk verplicht
is, wordt dit onderwijs gegeven door een onderwijzer die het bewijs heeft geleverd van
zijn grondige kennis van deze tweede taal en ten minste van zijn voldoende kennis van
de onderwijstaal.
Art. 15. Een kandidaat levert het bewijs van zijn grondige kennis van een taal zo hij, in
deze taal, het diploma waarop zijn aanwerving steunt, heeft behaald, of zo hij een
getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij, ten overstaan van een bij koninklijk besluit
ingestelde examencommissie, geslaagd is voor een examen over de grondige kennis van
die taal.
Een kandidaat levert het bewijs van zijn voldoende kennis van een taal, zo het
diploma waarop zijn aanwerving steunt zulks vermeldt, of zo hij een getuigschrift
voorlegt waaruit blijkt dat hij, ten overstaan van een bij koninklijk besluit ingestelde
examencommissie, geslaagd is voor een examen over de voldoende kennis van die taal.
Art. 16. Zo een inrichting moeilijkheden ondervindt om een kandidaat aan te werven die
de vereiste taalbekwaamheid bezit, mag de Minister een tijdelijke afwijking toestaan op
de bepalingen van de artikelen 13 en 14. De afwijking geldt slechts voor de duur van één
jaar [en kan slechts tweemaal hernieuwd worden - geschrapt door artikel VIII.61 van het
decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX van de Vlaamse Gemeenschap BS, 28.08.2009].

Hoofdstuk 5 - Controle
Art. 17. Ieder schoolhoofd is verantwoordelijk voor de inschrijving van een leerling in
een bepaald taalstelsel, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 7 en van dit
artikel.
Telkens als de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind het taalstelsel van zijn
onderricht bepaalt, mag het schoolhoofd slechts tot inschrijving van een bepaald stelsel
overgaan na voorlegging:
a) hetzij van een getuigschrift van het schoolhoofd van de inrichting die de leerling
verlaat, waarbij wordt bevestigd dat deze al zijn vorige studiën in de taal van dit stelsel
heeft gedaan;
b) hetzij van een taalverklaring van het gezinshoofd, geviseerd door de taalinspectie
telkens als deze de echtheid van die verklaring niet in twijfel trekt;
c) hetzij van een beslissing van de commissie of van de in artikel 18 vermelde jury.
Wanneer het kind voor de eerste maal wordt ingeschreven in een kleuterschool, mag
het schoolhoofd het kind nochtans inschrijven op voorlegging van een taalverklaring die
binnen één maand voor nazicht aan de taalinspectie zal worden bekendgemaakt.
Voor de leerlingen die zich laten inschrijven in een school van het arrondissement
Brussel-Hoofdstad en wier ouders buiten dit arrondissement verblijven, zal de
onderwijstaal de taal van de streek van de verblijfplaats van de ouders zijn, behoudens
andersluidende door de taalinspectie goedgekeurde verklaring van het gezinshoofd.
De Koning bepaalt de vorm van het getuigschrift en van de verklaring, die de nodige
inlichtingen moeten bevatten ten einde het nagaan van echtheid ervan te
vergemakkelijken.
Onverminderd de vervolgingen die elke valse of onjuiste inschrijving door het
schoolhoofd kan meebrengen, stelt zij hem bloot aan tuchtstraffen of aan intrekking van
de toelagen voor een periode die per overtreding zes maanden niet mag overschrijden.
[Zie KB 30.11.1966, BS 3.12.1966]

Art. 18. De onderwijsinrichtingen zijn onderworpen aan de taalinspectie waarvan de
inrichting en de werking worden geregeld door de Koning.
De taalinspectie is inzonderheid belast met de doorlopende controle van de toepassing
van de bepalingen van deze wet betreffende het taalstelsel van de leerlingen.
Alle taalverklaringen zullen geviseerd worden door twee inspecteurs behorende tot de
ene en tot de andere taalrol.
Als de twee inspecteurs het niet eens zijn, wordt het geval voorgelegd aan een door
de Koning vastgestelde commissie.
Het gezinshoofd kan bij een door de Koning samengestelde jury in beroep gaan tegen
de beslissing hetzij van de inspecteurs, hetzij van de commissie.
De Koning bepaalt de procedure die voor de toepassing van dit artikel en van artikel
17 dient gevolgd en de termijnen die in acht genomen moeten worden.
[Zie KB 30.11.1966 (XIV) en (XV), BS 3.12.1966]

Hoofdstuk 6 – Homologatie
Art. 19, lid 1. Gehomologeerd kunnen slechts worden de studiegetuigschriften
betreffende de studiën die overeenkomstig deze wet zijn gedaan in de inrichtingen
vallend onder het eerste artikel en in de andere vrije instellingen.
[...]

