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1. KORTE HISTORISCHE SCHETS
1. De wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in
bestuurszaken is niet de eerste die het taalgebruik in de private
bedrijven regelt. De wet van 15 juni 1896 op de werkplaatsreglementen bepaalt reeds dat het werkplaatsreglement hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans, hetzij in het Duits of in verschillende van
deze talen moet worden opgesteld, om door aile arbeiders te worden
verstaan. Dezelfde regel geldt voor de bevelen, raadgevingen en
opvoedende aanbevelingen, uitgaande van de Dienst of het Comite
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voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing (wet van 10 juni 1952,
artike11, § 4, d). Dit zijn twee soorten documenten bestemd voor het
personeel.
2. Bij hun oprichting werd aan de ondernemingsraden een meer
algemene bevoegdheid in taalaangelegenheden verleend (wet van
20 september 1948, artike115 i). Maar deze bevoegdheid was slechts
adviserend, en ondanks het akkoord tussen werkgevers en werknemersorganisaties betreffende de werking en opdracht van de ondernemingsraden van 16 juli 1958, hebben deze van dit actiemiddel geen
groot gebruik gemaakt, wellicht omdat de beslissing eenparig moet
getroffen worden.
3. De actie voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven werd in
1949 aan de gang gebracht door Professor R. VANDEPUTTE met zijn
publikatie: ,De vervlaamsing van het bedrijfsleven"(1). Ook het
Harmel-Centrum heeft terzake in 1953 een motie aangenomen.
4. In 1949 werd in de Senaat door de heren BOUWERAERTS, JESPERS
en NEEFS een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de taalwet van
28 juni 1932, wetsvoorstel dat in 1955 werd hernomen. Op 13 maart
1962 werd een voorstel neergelegd door de heer VANDER ELST. Geen
van deze wetsvoorstellen werd in behandeling genomen.
5. Het oorspronkelijke wetsontwerp van Minister GILSON - dat
uiteindelijk de wet van 2 augustus 1963 is geworden- voorzag niets
betreffende het taalgebruik in het bedrijfsleven. Alleen werd aan de
centrale diensten de verplichting opgelegd, de briefwisseling met
private rechtspersonen te voeren in de taal van het gebied waar deze
laatsten gevestigd zijn (art. 28, thans 41 met gewijzigde tekst). Het
initiatief om de bedrijven zelf een verplichting op te leggen, ging uit
van de heer VERROKEN, met zijn amendement van 3 juli 1962. Na
vijf wijzigingen en toevoegingen kwam men tot de huidige tekst van
artikelen 1, 52 en 59 (voorheen 1, 41 en 52).
Door het Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 (Staatsblad van 2 augustus 1966) werden de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken gecoordineerd (wetten van 28 juni 1932, 8 november
1962 en 2 augustus 1963).
(1) VANDEPUTTE, R., De Vervlaamsing van het Bedrijfsleven, Antwerpen, Brussel, Gent,
Leuven, 1949.
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6. Door de grondwetswijziging van 24 december 1970 wordt artikel 59bis ingevoerd, dat bepaalt in § 3, 3° dat de cultuurraden, bij
uitsluiting van de wetgever, ieder wat hem betreft, bij decreet, het
gebruik van de talen regelen voor de sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en hun personeel, alsmede de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.
Deze decreten hebben kracht van wet, resp. in het Nederlands en in
het Frans taalgebied, uitgezonderd de gemeenten palend aan een
ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan
die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat.
7. Reeds op 16 maart 1972 werd een voorstel van decreet ingediend
,tot regeling van de sociale betrekkingen tussen werkgevers en hun
personeelsleden, alsmede de door de wet en de vervorderingen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen'' door de
heren VANDEZANDE, VANHAEGENDOREN, BAERT, DEFACQ, SLEGERS en GOEMANS. Op 7 december 1972 werd een tweede voorstel
van decreet ingediend" tot vernederlandsing van het bedrijfsleven"
door de heren CLAEYS, T. DECLERCQ en C. DECLERCQ. Op 12 juni
1973 werd een verslag uitgebracht namens de Commissie voor
taalwetgeving en taalbescherming en op 19 juni 1973 werd het decreet unaniem goedgekeurd door de Cultuurraad. Het zou de datum
dragen van 19 juli 1973 en in het Staatsblad verschijnen op 6 september 1973 (vandaar de naam ,september-decreet").

8. Vanaf de bekendmaking in het Staatsblad zal zich een storm van
protest tegen het decreet ontwikkelen in de Franstalige pers, de
politieke partijen en de drukkingsgroepen, met weerslag tot in de
regeringskringen. Deze campagne behoort tot de geschiedenis. Wij
komen er niet op terug. Ben uitstekend overzicht vindt men in
J. COCQUEREAUX: , ,De vernederlandsing van het bedrijfsleven. Het
september decreet"(2).

(2) Cocquereaux, J., De vernederlandsing van het bedrijjsleven. Het september decreet van
de Nederlandse Cultuurraad, Berchem/Antwerpen, 1977.
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2. WET VAN 2 AUGUSTUS 1963, GECOORDINEERD
18 JULI 1966

BIJ

K.B. VAN

2.1. Akten en bescheiden
9. De wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in
bestuurszaken houdt de eerste belangrijke regeling in van het taalgebruik in het bedrijfsleven in haar artikelen 1, 41 en 52 (thans 1, 52
en 59). Een algemene behandeling van deze artikelen vindt men in
R. RENARD: ,Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de
sociale betrekkingen"(3) en I. DE WEERDT: ,Taalgebruik in het
bedrijfsleven"(4).
Artikel 52, § 1 bepaalt dat voor de akten en bescheiden, voorgeschreven bij wetten en reglementen en voor die welke bestemd zijn voor
hun personeel, de private nijverheids-, handels- of financiebedrijven
de taal gebruiken van het gebied waar hun exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn.
In Brussel-Hoofdstad stellen de bedrijven die bescheiden in het
Nederlands wanneer zij bestemd zijn voor het nederlandssprekend
personeel en in het Frans wanneer zij bestemd zijn voor het franssprekend personeel.
Het eerste lid van artikel 52, § 1 heeft aanvankelijk aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties.
De verslaggever in de Senaat, de heer DE STEXHE, beperkte de term
,akten en bescheiden" tot een gering aantal akten. In het verslag
vernoemt hij de verplichte koopmansboeken, de akten van vennootschappen bestemd tot publikatie of neerlegging ter griffie en de
sociale documenten(5). Het betreft enkel, meent hij, akten en bescheiden eigen aan de vennootschappen, door de wet opgelegd voor
het leven zelf van de vennootschappen(6).
De formulering van artikel 52 is zeer algemeen en laat niet toe te
concluderen dat de wetgever de verplichting wil beperken tot een
bepaald soort van akten en bescheiden.
De interpretatie van de Senaatsverslaggever werd dan ook niet gevolgd. Er bestaat uitvoerige rechtspraak van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht (V.C.T., opgericht door de wet van 2 augustus
(3) RENARD, R., Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen, APR,
Gent, 1983.
(4) DE WEERDT, 1., Taalgebruik in het bedrijfsleven, Antwerpen, 1980.
(5) Belgische Senaat, zitting 1962-63, Verslag namens de commissie, 18 juli 1963, nr. 304,
p. 12.
(6) P. H. Senaat, p. 1554.
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1963) betreffende vennootschapsakten, akten bestemd voor overheidsdiensten, verzekeringspolissen, scheepsdocumenten enz. Wij
verwijzen naar hoger aangehaalde gespecialiseerde werken(7) (8).
2.2. Akten bestemd voor derden in een ander taalgebied
10. Een moeilijkheid vormen de akten, wettelijk voorgeschreven,
maar bestemd voor personen uit een ander taalgebied of in het
buitenland gevestigd.
Een factuur of een cognossement zijn wettelijk voorgeschreven documenten, maar zijn bestemd voor een derde. Wanneer een privaat
bedrijf en de geadresseerde in hetzelfde eentalig gebied of in een
eentalig gebied en in Hoofdstad-Brussel gevestigd zijn, dan moet de
taal van het eentalig gebied gebruikt worden. In geval een partij in
een eentalig gebied, en de andere in een eentalig gebied of in het
buitenland gevestigd is, kan het moeilijk zijn de wet integraal toe te
passen.
De V.C.T. heeft terzake een duidelijk standpunt ingenomen. In
verschillende adviezen heeft zij beslist dat documenten die door de
wet zijn voorgeschreven, zoals de factuur en het cognossement,
moeten opgesteld worden in de taal van het gebied waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is dat het stuk uitgeeft(9).
De V.C.T. staat op het standpunt van een strikte toepassing van de
wet, omdat artikel 52 een bepaling is van openbare orde die in
precieze en formele bewoordingen is gesteld en geen onderscheid
maakt tussen akten en bescheiden naargelang zij bestemd zijn voor
het eigen of voor een ander taalgebied(10).
Nochtans werd in het voorstel van decreet van de heer CLAEYS
voorzien dat de verplichting voor wettelijk voorgeschreven akten niet
zou bestaan t.a. v. akten gericht tot een persoon gevestigd in een
ander eentalig gebied of in het buitenland. De decreetgever van
19 juli 1973 heeft hieraan geen gevolg gegeven en de algemene
verplichting zoals opgenomen in de wet van 2 augustus 1963 overgenomen.
De moeilijkheid blijft dus onverminderd bestaan.
De rechtspraak heeft de verplichting van het uitschrijven van een
(7) RENARD, R., Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen, APR,

Gent, 1983.
(8) DE WEERDT, I., Taalgebruik in het bedrijfsleven, Antwerpen, 1980.
(9) V.C.T. alg. verg. 4 februari, nr. 85 (factuur) V.C.T. alg. verg. 9 september 1965 (cognossement).
(10) V.C.T. Eerste jaarverslag, 25 maart 1965, p. 24.
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factuur in het Nederlands door een bedrijf met exploitatiezetel in het
Nederlands taalgebied, bevestigd. Het betreft echter steeds facturen
gericht aan bestemmelingen die ook in het Nederlands taalgebied
woonachtig zijn (voor zover uit het vonnis kan nagegaan worden)(11).
Er bestaat geen gepubliceerde rechtspraak over facturen of cognossementen gericht door een bedrijf aan een bestemmeling in een ander
taalgebied of in het buitenland. Wel bepaalt de rechtbank te Hasselt
dat volgens handelsgebruik dient te worden aanvaard, dat de factuur
opgesteld wordt in de moedertaal van de geadresseerde(12). De
bestemmeling van de factuur was in het Frans taalgebied gevestigd.
Anderzijds bestaat er rechtspraak van v66r de taalwet van 1963 die
bepaalt dat de koper die met een firma handelt en van haar mededelingen ontvangt in de taal van de firma, gehouden is hetzij die
mededelingen te doen vertalen hetzij bij de leverancier onmiddellijk
te protesteren en te eisen dat hij hiervoor zou zorgen. De koper
(franstalig) is niet gerechtigd te beweren dat hij een deel van de
vermeldingen op de factuur aanvaardt en de andere niet, omwille van
de gebruikte taal(13).
2.3. Akten bestemd voor het personeel
11. Een tweede reeks akten die onder de taalverplichting vallen, zijn
deze bestemd voor het personeel (art. 52, § 1).
Men heeft uit de zinsnede ,bestemd voor hun personeel" willen
afleiden dat het alleen akten en bescheiden betrof bestemd voor heel
het personeel of een groep van het personeel, dus collectieve bescheiden, maar geen individuele stukken voor een werknemer. Deze
interpretatie is onjuist en wordt door de rechtspraak niet gevolgd:
ook individuele arbeids- en bediendencontracten, opzegbrieven enz.
vallen onder de wet.
De V.C.T. heeft het begrip ,bestemd voor het personeel" gepreciseerd door te bepalen dat ,bestemd voor" niet enkel betekende ,te
overhandigen aan" maar ook , ter attentie van", , van belang voor"

(11) Kh. Antwerpen, 22 maart 1984, R. W., 1984-85, 1100 met noot; Kh. Oudenaarde,
16 oktober 1986, R. W., 1987-88, 478; Kh. Antwerpen, 11 september 1986, N.V. Arboo
t/Verbruggen, onuitgegeven; Antwerpen, Verbruggen t/N.V. Arboo, 8 december 1987, onuit•'
gegeven).
(12) Rb. Hasselt, 14 mei 1969, R. W., 1969-70, 90.
(13) Kh. St. Niklaas, 29 januari 1957, R.W. 1958-59, 914.

128

omdat ook in andere artikelen van de wet de woorden ,bestemd
voor" die betekenis hebben(14).
De V.C.T. bepaalde dat de uitdrukking ,bestemd voor bet personeel" ook kan betekenen ,van persoonlijk of functioneel belang
voor het personeel". AI de stukken die dienen om het personeel in
staat te stellen zijn taak naar behoren en onder zijn verantwoordelijkheid te vervullen, zijn bescheiden bestemd voor het personeel. Aldus
stukken die moeten ingevuld worden door het personeel(15).
Maar in latere beslissingen is de V.C.T. op deze ruime interpretatie
teruggekomen: onder akte of bescheid voor bet personeel wordt
verstaan een stuk waarvan de eindbestemming het personeel of het
personeelslid is, of waarvan bet personeel in zijn geheel of een
personeelslid in het bijzonder de voornaamste belanghebbende is.
Stukken die slechts door bet personeel moeten behandeld worden,
zijn dus geen bescheiden bedoeld door artikel 52(16).
2.4. Eentaligheid
12. Artikel 52 bepaalt dat voor de voorgeschreven akten en bescheiden de private bedrijven de taal gebruiken van het gebied waar hun
exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn. Er
wordt geen uitzondering gemaakt voor de gemeenten met speciale
regeling. De bedrijven in de randgemeenten rond Brussel en in de
taalgrensgemeenten dienen de taal te gebruiken van hun taalgebied.
Men heeft de vraag gesteld in hoeverre buiten de taal van bet
taalgebied de akten en bescheiden ook in andere talen mogen opgesteld worden.
Verschillende auteurs verdedigen de stelling dat tweetalige akten
uitgaande van prive-bedrijven met exploitatiezetel in een eentalig
gebied niet verboden zijn(l7).
Nochtans is de tekst van artikel 52 duidelijk. Artikel 52, § 2 zegt:
,onverminderd de hun bij § 1 opgelegde verplichtingen mogen dezelfde bedrijven bij berichten, mededelingen, akten, getuigschriften
en formulieren bestemd voor het personeel een vertaling voegen in
(14) V.C.T. alg. verg. 18 maart 1965, nr. 80 en nr. 1102, alg. verg. 1 april 1965, nr. 668.
(15) V.C.T. Ned. afd. 21 december 1965, nr. 1334.
(16) V.C.T. Ned. afd. 13 december 1966, nr. 1677.
(17) VEROUGSTRAETE, W ., ,Moeten akten in strijd met de taalwet worden gepubliceerd?",
R. W., 1963-64, 2137; HENRARD, M., L 'emploi des langues dans /'administration et dans les
en/reprises privies, Reule, Ed. Adm. UGA, z.d.; EECKHOUT, J., ,La langue d'Esope. La Ioi
du 2 aoiit 1963 et Ia publication des actes de societes", J. T., 1965, 205; DE STEXHE, P ., ,La
loi du 2 aoiit 1963 et Ia publication des actes de societes", J. T., 1965, 252.
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een of meer talen zo de samenstelling van het personeel zulks rechtvaardigt".
De stukken, voorgeschreven door artikel 52, moeten dus in de taal
van het gebied opgesteld worden en maar in een geval mag aan deze
stukken een vertaling worden toegevoegd, nl. wanneer ze bestemd
zijn voor het personeel en wanneer de samenstelling van dit personeel
zulks rechtvaardigt.
Deze interpretatie werd gevolgd door de instructies uitgaande van de
procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep die bevel gaven aan de
griffiers van de rechtbanken van koophandel nog alleen de tekst van
de akten van vennootschappen, gesteld in de taal van de exploitatiezetel, over te maken voor publikatie in het Staatsblad.
Ook de V.C.T. heeft steeds dit standpunt aangehouden(18).
2.5. Nijverheids-, handels- en financiebedrijven
13. Onderworpen aan de verplichting van artikel 52 zijn: de private
nijverheids-, handels- en financiebedrijven.
De senaatsverslaggever heeft getracht de toepassing van de wet te
beperken tot handelaars met tenminste verscheidene personen in
dienst, maar dit werd reeds tijdens de voorbereidende besprekingen
van de wet rechtgezet, waar de regeling toepasselijk werd verklaard
,op alle bedrijven, zelfs al is er geen personeel voorhanden"(19).
Men kan de drie kwalificaties ,handel, nijverheid en financie"
vervangen door een term: handelsbedrijf, daar een nijverheids- of
financiebedrijf normaal onder het juridisch begrip ,handelaar" kan
worden gerangschikt.
Aile handelsbedrijven, ook die zonder personeel, ook individuele
kooplieden, vallen onder de wet.
2.6. Exploitatiezetel

14. De private bedrijven gebruiken de taal van het gebied waar hun
exploitatiezetel of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn
(art. 52). De wet geeft geen bepaling van het begrip ,exploitatie- of
uitbatingszetel". De voorbereidende werken stellen de uitbatingszetel tegenover de maatschappelijke zetel. ,Niet de maatschappelijke
zetel is bepalend. Het is de uitbatingsplaats die bepalend is".
(18) V.C.T. alg. verg. 8 juni 1967, nr. 1718/19, V.C.T. Ned. afd. 2 maart 1971, nr. 3136.
(19) P.H. Senaat, p. 1511 en 1538.
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In haar beslissing van 18 maart 1965 verwijst de V.C.T. naar de
bepaling van het begrip exploitatiezetel in artikel 14 van de wet van
20 september 1948 houdende de bedrijfsorganisatie. In een latere
beslissing zegt de V.C.T. dat de exploitatiezetel van het bedrijf daar
gelegen is waar de technische, industriele en handelsoperaties van dit
bedrijf gebeuren, terwijl de maatschappelijke zetel zich daar bevindt
waar de Ieiding en het beheer wordt uitgeoefend(20).
Is een zeeschip een exploitatiezetel? De V.C.T. adviseerde dat een
zeeschip moet worden beschouwd als een exploitatiezetel van de
rederij. Ieder zeeschip dat de Belgische nationaliteit heeft verkregen
door het vervullen van de voorwaarden bepaald door de wet van
2 april1965, wordt beschouwd als deeluitmakend van het gebied van
hetland waarvan het de vlag voert. De wetten op het taalgebruik in
bestuurszaken dienen dus te worden nageleefd aan boord van Belgische zeeschepen. Ieder schip heeft een thuishaven die voor dit schip
als de wettelijke woonplaats dient te worden beschouwd. De exploitatiezetel, die het taalgebied bepaalt, moet beschouwd worden als
gevestigd in de thuishaven(21).
Op 17 oktober 1967 besliste de V.C.T. (nr. 1976) dat het overbrengen van de immatriculatiehaven van een zeeschip van Antwerpen
naar Brussel, wanneer de thuishaven in Antwerpen gevestigd blijft,
geen terugslag heeft op de verplichtingen welke aan de koopvaardij
zijn opgelegd bij artikel 52 W.T.
Bepaalde auteurs maken voorbehoud i.v.m. het standpunt dat een
koopvaardijschip beschouwd dient te worden als deel van het grondgebied van de vlaggestaat(22).

2. 7. Sanctie: vervanging
15. De specifieke sanctie van de gecoordineerde wetten t.o.v. de
bedrijven is de vervangingsverplichting omschreven in artikel 59. De
documenten gesteld in de verkeerde taal moeten vervangen worden
door stukken in de juiste taal, door de bedrijven op eigen initiatief
of na aanmaning van de bevoegde dienst, overheid of rechtsinstantie.
W anneer binnen de maand geen gevolg wordt gegeven aan deze
aanmaning, kan de bedoelde overheid, dienst of rechtsinstantie,
(20) V.C.T. Ned. afd. 15 juni 1965, nr. 792, met verwijzingen: VANRYN, J., Principes de
droit commercial, I, nr. 374 en F!llinERICQ, L., Traite de droit commercial beige, IV, 166.
(21) V.C.T. Ned. afd. 15 juni 1965, nr. 792 en alg. verg. 9 september 1965, nr. 1061; V.C.T.
Ned. afd. 27 september 1966, nr. 1734, Taalcodex, II, 929.
(22) LIBERT, H., ,De Scheepsvlag: gebiedsafbakening of nationaliteitssymbool", R. W.,
1985-86, 1031).
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alsmede ieder belanghebbende, een verzoekschrift indienen bij de
vrederechter, die beveelt dat aan de bescheiden een vertaling zal
worden toegevoegd, opgesteld door een door hem aan te wijzen
beedigd vertaler, en dit op kosten van het betrokken bedrijf.
Deze vervanging heeft uitwerking op de datum van het vervangen
bescheid.
Deze laatste paragraaf van artikel 59 kan aileen betekenen dat de
oorspronkelijke tekst in de verkeerde taal geen uitwerking heeft
gehad. Het bescheid is niet tegenwerpelijk aan de wederpartij of aan
derden, zolang de vertaling niet heeft plaats gehad.(23).
Deze sanctie is natuurlijk zwak. De rechtspraak is verplicht geweest
opzeggingsbrieven in de verkeerde taal opgesteld, niet tegenwerpelijk
te verklaren, maar kon de eis tot betaling van een opzeggingsvergoeding niet gegrond verklaren omdat in de loop van de procedure een
Nederlandstalige opzeggingsbrief werd afgeleverd, die uitwerking
had op de datum van het vroegere bescheid(24).
Artikel 57 van de gecoordineerde wetten bepaalt dat de gezagdragers
en ambtenaren die door bevelen of handelingen de bepalingen van
de wet omzeilen of pogen ongedaan te maken, disciplinair worden
gestraft. Ambtenaren mogen niet meewerken aan wetsovertredingen
gepleegd door private bedrijven; zij hebben het recht akten en
bescheiden uitgaande van private bedrijven, te weigeren.
In bepaalde gevallen is de griffie verplicht akten in ontvangst te
nemen en door te sturen naar het Belgisch Staatsblad voor publikatie
(art. 9 en 11 K.B. 7 augustus 1973).
De griffier van de rechtbank van koophandel te Brussel weigerde
bepaalde akten van vennootschap door te zenden voor publikatie
naar het Staatsblad, omdat deze akten in het Frans waren opgesteld
en de exploitatiezetel van de vennootschap in Brussel, naar het
oordeel van de griffier, fictief was. Oordelend in hoger beroep over
een bevelschrift van de Vrederechter te Brussel waarbij een vertaler
werd aangesteld, zegt de burgerlijke rechtbank dat de vennootschap
het bewijs levert van een vestiging van een exploitatiezetel in Brussel,
zodat de weigering of de laattijdige publikatie in het Staatsblad ten

(23) Wrr. Ber. Brussel, 4 september 1968, R. W., 1968-69, 1908 en J.T., 1968, 583, met noot;
Cass., 6 februari 1970, R. W., 1960-70 1738 en J.T., 1970, 309; Arbrb. Gent, 10 mei 1971,
J. T. T., 1971, 176; Arbh. Brussel, 2 februari 1971 en Arbh. Brussel, 2 maart 1971, in DE
WEERDT, I., o.c., 1980, nr. 166; anders: RENARD, R., o.c., nr. 331; Arbrb. Brussel, 8 februari 1973, R. W., 1973-74, 44 met noot; Arbrb. Brugge, 22 juni 1971, J.T.T., 1973, 31.
(24) Arbrb. Gent, 10 mei 1971, J.T.T., 1971, 176.
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onrechte was geschied. De griffier werd veroordeeld tot 1 F schadevergoeding(25).
Het is duidelijk dat de griffier niet bevoegd is om te oordelen of bet
bestaan van een exploitatiezetel, die wordt opgegeven door een
vennootschap, al dan niet fictief is. Hij dient dus de akte in ontv angst
te nemen en eventueel door te zenden voor publikatie, maar hij moet,
indien hij twijfelt aan de regelmatigheid van de taalvorm van de akte,
de procedure van artikel 59 instellen.
De verplichting de naar taalvorm verkeerde akten in ontvangst te
nemen geldt niet voor notarissen die als openbaar ambtenaar zelf de
akte opstellen en verlijden en die hierdoor dus rechtstreeks de wet
zouden omzeilen. Het is notarissen niet toegelaten bijv. stichtingsakten van vennootschappen op te stellen in een andere taal dan die van
de exploitatiezetel van de vennootschap.
3. DECREET

VAN

19

JULI

1973

16. Het decreet van 19 juli 1973 bepaalt dat het van toepassing is op
de natuurlijke en rechtspersonen die een exploitatiezetel hebben in
het Nederlands taalgebied of die personeel in het Nederlands taalgebied tewerkstellen. Het regelt het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de
wettelijk voorgeschreven akten van de ondernemingen.
Voor de toepassing van dit decreet worden gelijkgesteld:
1° met werknemers: de personen, die anders dan krachtens een
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon, of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst;
2° met werkgevers: de personen die de in 1° genoemde werknemers
tewerkstellen, ongeacht de aard van hun bedrijvigheid;
3° met een onderneming: de inrichting van werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen, die een activiteit buiten het bedrijfsleven uitoefenen (art.1).
De ,sociale betrekkingen" omvatten zowel de mondelinge als de
schriftelijke, individuele en collectieve contacten tussen de werkgevers en de werknemers, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de tewerkstelling (art. 3)(26).
(25) Rb. Brussel, 8 november 1966, J.T., 1966, 685).
(26) Arbh. Antwerpen, 10 november 1982, T.S.R., 1983, 359; Arbh. Antwerpen, 10 december
1982, J. T. T., 1984, 99).
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3.1. Verschilpunten
17. Oorspronkelijk waren de voornaamste verschilpunten tussen de
Bestuurstaalwet van 1963 en het taaldecreet van 1973:
- het taaldecreet is enkel van toepassing in het Nederlands taalgebied;
- het taaldecreet is van toepassing op personen die personeel in het
Nederlands taalgebied tewerkstellen- ook indien de exploitatiezetel buiten het Nederlands taalgebied gelegen is;
- het taaldecreet is van toepassing op de ,sociale betrekkingen",
zowel de mondelinge als schriftelijke individuele en collectieve
contacten tussen werkgevers en werknemers;
- het is toepasselijk op de betrekkingen tussen alle werkgevers en
werknemers, en op alle inrichtingen van werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen;
- het is toepasselijk op de boekhoudkundige documenten.
De Bestuurstaalwet is toepasselijk in heel Belgie, maar enkel op
geschreven documenten, voorgeschreven door de wet of bestemd
voor het personeel, en uitgaande van een prive-handelsbedrijf, gelocaliseerd naar de plaats waar de exploitatiezetel van dat bedrijf
gevestigd is. Ben belangrijk onderscheid vormt ook de sanctie (zie
nrs. 15-25).
3 .2. Conflict taaldecreet - Bestuurstaalwet
18. Het taaldecreet is in principe niet strijdig met de Bestuurstaalwet: het preciseert en verruimt bepaalde noties en verscherpt de
sanctie. Nochtans is er een punt waar beide wetgevingen in conflict
komen: het decreet bepaalt dat het van toepassing is op personen die
personeel in het Nederlands taalgebied tewerkstellen. Anderzijds
bepaalt de Bestuurstaalwet dat de bedrijven de taal van het gebied
waar hun exploitatiezetel gevestigd is moeten gebruiken voor de
akten bestemd voor hun personeel. Wat nu met een personeelslid
tewerkgesteld in het Nederlands taalgebied maar waarvan het bedrijf
een exploitatiezetel heeft in het Franstalig gebied?
De rechtspraak was aanvankelijk gevestigd in de zin aangeduid door
het taaldecreet.
Alle documenten, bestemd voor het personeel tewerkgesteld in het
Nederlands taalgebied, moeten door de werkgever in het Nederlands
opgesteld worden. Deze regel geldt ongeacht de plaats van de zetel
van de onderneming, de talenkennis van de werknemer, de plaats
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waar de arbeidsovereenkomst werd ondertekend enz.(27) Het taaldecreet is van toepassing op werkgevers buiten het Nederlands Taalgebied. Het is voldoende dat zij in dat taalgebied personeel tewerkstellen(28).
19. Maar weldra werd het conflict tussen beide wetgevingen duidelijker ingezien.
Nadat het Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt, op 8 september 1978 geoordeeld had dat de ontslagbrief van een personeelslid, hoofdzakelijk tewerkgesteld in het Nederlands taalgebied, in het
Frans diende opgesteld omdat de exploitatiezetel van het bedrijf in
het Frans taalgebied was gevestigd, onderkent het Hof van Cassatie
het conflict tussen beide wetgevingen en zendt dit prejudicieel geschil
over aan de Wetgevende Kamers(29).
Hetzelfde gebeurde eveneens inzake een ontslagbrief, door het Arbeidshof te Antwerpen, die het prejudicieel geschil overzendt aan de
Raad van State(30).
De beslissing van het Hof van Cassatie stuitte op veel kritiek in de
doctrine. Volgens P. VAN ORSHOVEN is de tegenstrijdigheid van
taaldecreet en Bestuurstaalwet een intertemporeel conflict. In 1973
werd de cultuurraad uitdrukkelijk en exclusief bevoegd (,bij uitsluiting van de wetgever") om het taalgebruik in het bedrijfsleven te
regelen. Bijgevolg werd voor het Nederlands taalgebied - behalve
voor de rand- en taalgrensgemeenten - artikel 52 van de Bestuurstaalwet impliciet opgeheven door het taaldecreet. Daar er geen
bevoegdheidsoverschrijding van de Cultuurraad is, maar een louter
intertemporeel wetsconflict meent VAN ORSHOVEN dat de Wetgevende Kamers zich onbevoegd moeten verklaren en de zaak terug
moeten verwijzen naar het Hof van Cassatie(31).
J. BORRET zegt ook dat het Hof van Cassatie zich vergist heeft:
- het mocht niet zeggen dat de Nederlandse Cultuurraad bevoegd
was;

(27) Arbrb. Kortrijk, 3 januari 1978, Taaldecreet in de praktijk, 73.
(28) Arbh. Antwerpen, 12 maart 1976, Taaldecreet in de praktijk, 74.
(29) Cass., 11 juni 1979, R.W. 1979-80, 299.
(30) 10 december 1979, R.W., 1979-80, 1550).
(31) VAN 0RSHOVEN, P., ,Het conflict tussen taaldecreet en Bestuurstaalwet, Bedenkingen
bij een Cassatiearrest van 11 juni 1979", R. W., 1979-80, 1523.
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- het heeft zich een verkeerde voorstelling gemaakt van het begrip
bevoegdheidsconflict(32).
R. VEKEMAN meent dat er geen bevoegdheidsconflict en dus ook
geen prejudicieel geschil voorhanden is. Beide cultuurraden zijn
bevoegd aan de bedrijven wier exploitatiezetel in een ander taalgebied gevestigd is, het gebruik van hun respectievelijke talen op te
leggen voor de sociale betrekkingen met de werknemers, die deze
bedrijven tewerkstellen in het taalgebied waarvoor het decreet geldt.
Deze verplichting wordt eigenlijk niet opgelegd aan de bedrijven in
het ander taalgebied, t.o.v. welke de betrokken cultuurraad geen
bevoegdheid bezit; zij geldt voor het taalverkeer in het eigen gebied.
Aileen zijn de bedrijven uit het andere taalgebied gehouden deze
regeling in acht te nemen(33).
Voor een volledig overzicht, ook van de rechtspraak, verwijzen wij
naar (34).
De Belgische Senaat treft op 1 april1981 een prejudiciele beslissing
op het verwijzingsarrest van 11 juni 1979 en zegt dat
1) het decreet van 19 juli 1973, in zoverre het als criterium ,tewerkgesteld zijn in het Nederlands taalgebied" heeft ingevoerd, artikel 52, § 1 van de Bestuurstaalwet heeft gewijzigd en aangevuld;
2) evenwel het decreet moet begrepen worden in het kader van
artikel 59bis van de Grondwet (beperking van de territoriale bevoegdheid van de Cultuurraden tot hun respectief taalgebied);
3) het criterium ,tewerkgesteld in het Nederlands taalgebied" kan
niet uitgebreid worden tot ,tewerkgesteld in het Nederlands en
Frans taalgebied";
4) nu in onderhavig geval de werknemer tewerkgesteld was in het
Nederlands en Frans taalgebied, en de exploitatiezetel van de
werkgever in het Frans taalgebied was gevestigd, kan het decreet
geen toepassing vinden(35).
De Senaat neemt dus wel aan dat de Bestuurstaalwet gewijzigd is,
maar zoekt een oplossing in de omstandigheid dat de betrokken
werknemer in beide taalgebieden tewerkgesteld was om de toepassing
(32) BORRET, J., , ,Bedenkingen bij het arrest van 11 juni 1979 van het Hof van Cassatie over
een door het 'Taaldecreet' gesteld bevoegdheidsprobleem", R. W., 1979-80, 1594.
(33) VEKEMAN, R., ,Het eerste bevoegdheidsconflict tussen de wet en het decreet voor het
Hof van Cassatie en de Wetgevende Kamers", R. W., 1979-80, 2403.
(34) VELAERS, J., ,Het Arbitragehof herstelt de rechtszekerheid", R. W .. , 1985-86, 1956;
RENARD, R., o.c., p. 280, nrs. 497-500; PoNET, J., ,Beschouwingen over actuele conflicten:
het taalgebruik ... ", R. W .. , 1982-83, 2097.
(35) R. W., 1981-82, 103; Senaat, Beknopt Verslag, 2 apri11981, 438.
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van het decreet toch af te wijzen. De zaak is nooit in behandeling
gekomen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Twee dagen v66r deze beslissing van de Senaat deed het Hof van
Cassatie nog een merkwaardige uitspraak. Het Hof was nu bevoegd
om op grond van de wet van 9 augustus 1980 zelf over het prejudicieel geschil een beslissing te treffen. De werkgever, met exploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad, stelde het arbeidscontract voor een handelsreiziger die hoofdzakelijk in Vlaanderen tewerkgesteld was, op
in het Frans. Het Hof maakt een ontleding van de Bestuurstaalwet
en beslist dat het in de lijn ligt zowel van de grondwettelijke omschrijving van de taalgebieden als van de taalwetgeving in bestuurszaken
en voor het bedrijfsleven, dat, wanneer een taalregeling voor BrusselHoofdstad en een voor een eentalig Nederlands of Frans taalgebied
tegelijk toepasselijk zijn, de regeling voor het eentalige gebied de
voorrang heeft op die voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
In de onderhavige zaak dient toepassing te worden gemaakt van
artikel 10 van het decreet(36).
3.3. Arrest Arbitragehof 30 januari 1986
20. Aan al deze contradicties heeft het arrest van het Arbitragehof
van 30 januari 1986 een einde gesteld(37).
Het Arbitragehof stelt dat, overeenkomstig de bepalingen van het
tweede lid van artikel 59bis, § 4, van de Grondwet, het decreet van
19 juli 1973 geen kracht van wet heeft dan binnen de grenzen
aangegeven in het tweede lid van dit artikel. Het decreet wordt
vernietigd in zoverre het toepassingsgebied ervan, zoals omschreven
in artikel 1, de taalgrens- en randgemeenten rond Brussel omvat, en
eveneens de woorden in artikel 1, eerste lid, , ,of die personeel in het
Nederlands taalgebied tewerkstellen".
Het Hof zegt dat de grondwetsbepalingen een exclusieve territoriale
bevoegdheidsverdeling hebben tot stand gebracht. Dit stelsel veronderstelt dat het onderwerp van iedere regeling welke een gemeenschapswetgever uitvaardigt moet kunnen worden gelokaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat iedere concrete verhouding en situatie slechts door een enkele wetgever wordt geregeld.
Luidens artikel1 van het decreet is het van toepassing op de natuurIijke en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlands
taalgebied hebben of die personeel in dat gebied tewerkstellen.
(36) Cass., 30 maart 1981, R. W., 1981-82, 104.
(37) Arbitragehof, 30 januari 1986, R. W., 1985-86, 1990.
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Dit artikel geeft twee lokalisatiecriteria aan. Beide criteria hebben
een territoriale werking: evenwel, aangezien het criterium, plaats van
tewerkstelling van het personeel, slechts een van de partijen bij de
sociale betrekkingen binnen bet bevoegdheidsgebied lokaliseert, t. w.
bet personeel en niet, zoals grondwettelijk vereist, de, ,sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel" zelf, kan bet de
grondwettigheidstoets niet doorstaan. Het Arbitragehof geeft vervolgens een bepaling van bet criterium ,exploitatiezetel": iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid. Het is in
de exploitatiezetel waaraan het personeelslid gehecht is, dat de sociale contacten tussen de twee partijen in principe plaats hebben: daar
worden doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid
gegeven, worden hem alle mededelingen gedaan en wendt hij zich tot
zijn werkgever. Dit criterium is in overeenstemming met bet grondwettelijk voorschrift, aldus het arrest.
Ook stelt bet dat de plaats van de exploitatiezetel beantwoordt aan
het tweede luik van de toepasselijke bevoegdheidsomschrijving in de
Grondwet, nl. de regeling van het gebruik der talen voor ,de door
de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van
de ondernemingen'': de bedoelde akten en bescheiden bevinden zich
normaal in de exploitatiezetel of kunnen tenminste daar worden
gesitueerd.
Het Arbitragehof bevestigt hiermee niet alleen dat elke Gemeenschap
slechts bevoegd is voor haar taalgebied (behalve de faciliteitengemeenten) maar vooral dat in territoriaal gemengde situaties slechts
een Gemeenschap bevoegd kan zijn, en dat het die Gemeenschap is
op wier taalgebied de exploitatiezetel van de werkgever gelegen
is(38).
Deze uitspraak van bet Arbitragehof heeft rechtszekerheid gebracht.
Het Hof van Cassatie heeft zijn rechtspraak volledig aangepast(39).
3 .4. Boekhouding

21. Het taaldecreet bepaalt in artikel 5: ,Worden door de werkgever
in bet Nederlands gesteld: alle wettelijke akten en bescheiden van de
werkgevers, alle boekhoudkundige documenten, alle documenten
welke bestemd zijn voor hun personeel'' .
Hetzelfde arrest van bet Arbitragehof van 30 januari 1986 vernietigt
(38) VELAERS, J., o. c., R. W., 1985-86, 1959.
(39) Cass., 29 september 1986, R. W., 1986-87, 1604; Cass., 27 oktober 1986, R. W., 1986-87,
1971; Cass., 27 oktober 1986, R. W., 1986-87, 1973.
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in artikel 5 van het decreet de woorden , ,aile boekhoudkundige
documenten". Inderdaad geeft artikel 59bis, § 3, 3° van de Grandwet aan de Raden de bevoegdheid het taalgebruik te regelen voor die
akten en bescheiden, die door de wet en de verordeningen worden
voorgeschreven, maar spreekt niet van de documenten van de boekhouding.
Wat is het gevolg van deze uitspraak van het Arbitragehof? Betekent
het dat een handelaar vrij is de taal van zijn keuze te gebruiken in
zijn boekhouding? In het motiverend gedeelte van zijn arrest zegt het
Arbitragehof duidelijk: ,Artikel 5 van het bestreden decreet schendt
artikel 59bis, § 3, 3° van de Grondwet in zoverre het toepasselijk is
op boekhoudkundige documenten die niet door de wet of de verorde-

ningen zi}n voorgeschreven''.
Wij hebben steeds de stelling verdedigd dat de boekhouding van een
koopman of vennootschap praktisch volledig door wetten of verordeningen is voorgeschreven(40).
De verplichte boekhouding van elke handelaar werd o.m. gedetailleerd geregeld door de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en
de jaarrekening van de ondernemingen. Het K.B. van 8 oktober 1976
inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen anticipeert op
de vierde EEG-richtlijn van 25 juli 1978 op de jaarrekening van de
kapitaalvennootschappen.
Ben volledig overzicht van wetten en besluiten vindt men in K. VAN
HULLE, Ontwikkelingen in het Jaarrekeningenrecht 1986, en een
bibliografie in R. DILLEMANS, De Rechtsgids, Handels- en Economisch recht, Tw. Boekhouding (Koopmansboeken), H 15, van de
hand van K. VAN HULLE.
Sinds 1975 zijn de ondernemingen aan steeds striktere bepalingen
onderworpen wat betreft hun boekhouding, zodat mag gezegd dat
de boekhoudkundige documenten, zowel voor de bedrijven die vallen
onder de Bestuurstaalwet als voor die waarop het taaldecreet van
toepassing is, moeten worden opgesteld in de taal van het taalgebied
waar hun exploitatiezetel gevestigd is.
Bovendien vallen een aantal documenten onder de taalwet omdat zij
rechtstreeks door wet of verordening zijn voorgeschreven, zoals de
factuur of het cognossement, ook al kan men betwisten of zij tot de
boekhouding behoren.
(40) DE WEERDT,
WEERDT, I., ,Het

I., ,Taalgebruik in het bedrijfsleven", 1e druk, 1964, p. 14-15; DE
Arbitragehof en het taalgebruik in de boekhouding der ondernemingen",
R. W., 1986-87, 229.
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Ben aantal auteurs betwisten dit(41) maar de rechtspraak en de
recente rechtsleer zijn de mening toegedaan dat zowel de Bestuurstaalwet als het taaldecreet toepasselijk zijn(42).
Weliswaar heeft het Arbitragehof gezegd dat het taaldecreet geen
kracht van wet heeft in de rand- en taalgrensgemeenten, maar dit
betekent niet dat deze gemeenten aan de taalregeling in het bedrijfsleven ontsnappen. Immers de Bestuurstaalwet, meer bepaald artikelen 52 en 59, is van toepassing op de prive-bedrijven die in de
gemeenten met faciliteiten gevestigd zijn. Op 20 mei 1986 bevestigde
het Arbitragehof dat de Bestuurstaalwet van toepassing blijft in
Brussel-Hoofdstad, het Duits taalgebied en de gemeenten met bijzondere regeling in het Nederlands en Frans taalgebied(43). De artikelen 52 en 59 van de Bestuurstaalwet maken geen uitzondering op het
verplicht taalgebruik door prive-bedrijven wier exploitatiezetel in een
van deze gemeenten is gevestigd(44). Boekhouding en facturen,
indien wettelijk voorgeschreven, uitgaande van bedrijven in de faciliteitengemeenten in het Nederlands taalgebied gevestigd, moeten in
het Nederlands worden opgesteld.
3.5. Akten van vennootschappen
22. De taalverplichting is op tal van akten van vennootschappen van
toepassing. Aldus de bij de wet vereiste oprichtingsakten, verklaringen, mededelingen, de balans en de winst- en verliesrekening, de
oproeping tot de algemene vergadering enz.
Wij verwijzen naar de gespecialiseerde werken waarin de problemen
die zich stellen met vennootschapsakten stelselmatig worden onderzocht:(45)

(41) HuENENS, P., ,La loi du 2 aoiit 1963 concernant l'emploi des langues en matiere
administrative s'applique-t-elle aux factures?, J. T., 1966, 73; MARoY, P., ,,Des lois et decrets
sur l'emploi des langues dans les entreprises", J.T., 1978, 269; FRED:ERICQ, L., Handboek
van Belgisch Handelsrecht, I, nr. 40.
(42) Voorderechtspraak: zienr. 10; RENARD, R., o.c., nr. 442, p. 256; BLANPAIN, R., ,Het
taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen", R. W., 1973-74, 1482; DrRIX, E. en HALLON, G.L., De factuur, 1985, nr. 141.
(43) R.W., 1986-87, 33.
(44) RENARD, R., o.c., nrs. 74, 76 en 301; VELAERS, J., o.c., 1971; Arbh. Brussel, 7 mei
1985, J.T.T., 1985, 397.
(45) RENARD, R., o.c., nrs. 541-549; DE WEERDT, I., Taalgebruik in het bedrijfsleven, 1980,
nrs. 207-225 en 238-252; VAN BAEL, J ., ,Taal in vennootschapsakten", R. W., 1985-86, 1677.
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3 .6. Comite voor veiligheid, gezondheid en verjraaiing van de werkplaatsen
23. Men heeft het probleem gesteld van de vereiste taalkennis voor
afgevaardigden voor het comite van veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. De Arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Aalst, besliste bepaalde kandidaten als werknemersafgevaardigden voor de verkiezingen als !eden van het comite af te voeren
omdat zij Nederlandsonkundig zouden zijn (14 april1983). Maar het
Hof van Cassatie oordeelt dat noch uit de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, noch
uit het taaldecreet volgt dat de kennis van het Nederlands een
voorwaarde van verkiesbaarheid in het Nederlands taalgebied is(46).

3. 7. Arbitrageovereenkomst
24. In een arbeidsovereenkomst in het Duits en het Frans was een
arbitrageovereenkomst opgenomen. De overeenkomst is strijdig met
het taaldecreet maar de arbitrageovereenkomst is niet nietig.
De Wet van 4 juli 1972 bepaalt dat de Europese overeenkomst
houdende eenvormige wet inzake arbitrage van 20 januari 1966
volkomen uitwerking zal hebben. Het blijkt niet dat de Belgische
regering bij de ondertekening van die overeenkomst enig voorbehoud
heeft gemaakt betreffende de taal waarin een overeenkomst tot
arbitrage, naar Belgisch recht, dient te worden opgesteld. Trouwens,
de vaststelling dat het contract nietig is, brengt niet van rechtswege
de nietigheid mee van de overeenkomst tot arbitrage, die daarvan
deel uitmaakt (art. 1697.2 Ger.W.)(47).
3.8. Sanctie
25. Het belangrijkste verschil tussen de Bestuurstaalwet en het taaldecreet vormt de sanctie.
De sanctie vervat in de Bestuurstaalwet is de vervangingsverplichting,
omschreven in artikel 59. Deze vervanging heeft uitwerking op de
datum van het vervangen bescheid (zie nr. 15).
Artikel 10 van het taaldecreet bepaalt dat de stukken of handelingen,
in strijd met de bepalingen van het decreet, nietig zijn. De nietigheid
wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld.
(46) Cass., 16 januari 1984, R. W., 1984-85, 1805.
(47) Arbh. Gent, 28 maart 1986, R. W., 1987-88, 817.

141

Het gaat om een absolute nietigheid, die zowel het instrumentum als
het negotium betreft(48). Als de nietigheid eenmaal is vastgesteld,
geldt ze met terugwerkende kracht, ex tunc(49). Dit betekent dat het
document of de handeling geacht wordt nooit te hebben bestaan.
De nietigverklaring kan geen nadeel berokkenen aan de werknemer
en laat de rechten van derden onverminderd. De werkgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn nietige stukken of
handelingen ten nadele van de werknemer of van derden (art. 10,
derde lid)(50).
In de veronderstelling dat een wisselbrief valt onder de bescheiden
en documenten bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 juli 1973,
laat de nietigheid ervan, afgeleid uit de omstandigheid dat de trekker,
die zijn exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied heeft, de wisselbrief volledig in het Frans heeft gesteld, de rechten van derden
onverminderd, dus ook die van de derde-houder(51).
De bevoegde arbeidsauditeur, de ambtenaar van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht, of iedere persoon of vereniging die van een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang kan doen blijken, kan de
nietigverklaring vorderen voor de arbeidsrechtbank van de plaats
waar de werkgever gevestigd is (art. 10, eerste lid).
Het vonnis beveelt ambtshalve de vervanging van de betrokken
stukken.
De opheffing van de nietigheid heeft slechts uitwerking vanaf de dag
van de vervanging: voor geschreven stukken vanaf de dag van de
indiening van de vervangende stukken bij de griffie van de arbeidsrechtbank (art. 10, tweede lid).
W at is de betekenis van de vervanging? De absolute nietigheid slaat
op de wilsuiting zelf zodat met vervanging niet bedoeld is een
vertaling in het Nederlands van een vroeger (nietig) stuk, maar het
voorleggen van een nieuw geldig stuk. Het opleggen van een dergelijke vervanging kan slechts zin hebben, wanneer het vervangend stuk
ook nog gelding zou kunnen hebben.
Dikwijls zal het bevelen van de vervanging nutteloos zijn, zoals voor
een brief houdende onmiddellijke doorzending, omdat de betrokken
feiten niet meer op geldige wijze betekend kunnen worden(52).
(48) Arbrb. Dendermonde, 17 maart 1976, Tao/decreet in de praktijk, 94.
(49) Cass., 31 januari 1978, R. W., 1978-79, 957 en T. Not., 1978, 219.
(50) Arbrb. Brussel, 21 december 1981, R. W., 1982-83, 2147; Cass., 8 maart 1982,Pas., 1982,
I. 805).
(51) Brussel, 1 december 1986, R. W., 1986-87, 2720.
(52) Arbh. Brussel, 14 februari 1978, Tao/decreet in de praktijk, 115.
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Men stelt vast dat het decreet hoofdzakelijk werd opgesteld met het
oog op de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer.
Vandaar de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en de verplichting
de vervangende stukken in te dienen bij de griffie van de arbeidsrechtbank. Voor vennootschapsakten zal het dikwijls vereist zijn de
stukken ook te deponeren op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel.
De sancties gelden eveneens ten aanzien van akten en bescheiden van
de ondernemingen, voorgeschreven bij wetten en reglementen en van
die bestemd voor het personeel, die reeds, overeenkomstig artikel 52,
§ 1 van de Bestuurstaalwet in het Nederlands dienden te worden
gesteld (art. 10, vierde lid).
De rechtspraak is praktisch unaniem van mening dat de decreetgever
aan het taaldecreet in artikel 10 terugwerkende kracht heeft gegeven(53).
Het is om tegen de totaal onvoldoende sanctionering van de Bestuurstaalwet in te gaan dat het taaldecreet de sanctie van absolute
nietigheid ook invoert ten aanzien van akten en bescheiden die reeds
overeenkomstig de wet van 2 augustus 1963 in het Nederlands dienden gesteld.
3.9. Hof van Justitie 24 juni 1981
26. De toepasselijkheid van het taaldecreet op een internationaal
arbeidscontract werd ook behandeld voor het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen. Het Belgisch Hof van Cassatie had
de vraag gesteld in hoeverre het strijdig is met artikel 17 Executieverdrag te beslissen dat een overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter nietig is, wanneer het geschrift waarin de overeenkomst
is opgenomen niet gesteld is in de taal die op straffe van nietigheid
is voorgeschreven door de nationale wetgever.
Het Hof van Justitie oordeelt dat het de verdragsluitende staten niet
vrij staat vormvoorschriften voor te schrijven die niet in het Executieverdrag zijn voorzien. Artikel 17 van het Verdrag moet aldus worden
uitgelegd, dat de wetgeving van een verdragsluitende staat niet in de
weg kan staan aan de geldigheid van een bevoegdheidsbeding op de
(53) BLANPAIN, R., Arbeidsrecht, I, p. 37, nr. 72; Arbrb. Brussel, 11 maart 1975, R. W.,
1975-76, 107; Arbrb. Antwerpen, 20 juni 1974, R. W., 1975-76, 45; Arbh. Brussel, 2 maart
1976, Taaldecreet in de praktijk, 104; Arbh. Antwerpen, 12 april 1976, Taaldecreet in de
praktijk, 101; Arbh. Brussel, 20 april 1976, R. W., 1976-77, 934.
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enkele grond dat de gebruikte taal een andere is dan die welke door
die wetgeving wordt voorgeschreven(54).
Een bevoegdheidsbeding in een internationaal arbeidscontract, dat
niet in het Nederlands is gesteld in strijd met het taaldecreet, moet
toch uitwerking krijgen ingevolge artikel 17 Executieverdrag(55).
3.10. Franstalige decreten
27. Krachtens de bevoegdheid hen verleend door artikel 59bis, § 3,
3° van de Grondwet hebben ook de Franse Cultuurraad en de Franse
Gemeenschapsraad taaldecreten uitgevaardigd( 56).
Artikel 3 van het decreet van 12 juli 1978 verbiedt het uitsluitend
gebruik van een andere dan de Franse taal in o.m. de akten van
ondernemingen en documenten die door de wet of de reglementen
zijn opgelegd.
Het decreet van 30 juni 1982 bepaalt in artikel 1 ,Le present decret
est applicable aux personnes physiques ou morales ayant leur siege
social ou un siege d'exploitation dans la region de langue fran<;aise
ou qui y sont domiciliees, ou employant ou occupant du personnel
dans la region de langue fran<;aise ou des travailleurs d'expression
fran<;aise''.
,Les travailleurs d'expression fran<;aise" worden omschreven als
drager van een diploma uitgereikt door een Franstalige onderwijsinrichting, of in de Franse taal ingeschreven in de bevolkingsregisters,
of nog degenen die gewoonlijk het Frans gebruiken in hun arbeidsrelaties.
Het Arbitragehof vernietigde op 30 januari 1986(57) in dit decreet
de woorden ,ou des travailleurs d'expression fran<;aise".
Dit criterium, aldus het Arbitragehof, lokaliseert in geen enkel
opzicht de bij artikel 59bis, § 3, 3° van de Grondwet bedoelde sociale
betrekkingen tussen werkgevers en hun personeel en de wettelijk
voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Het
criterium kan dan ook de grondwettigheidstoetsing niet doorstaan.
Bij arrest van 18 november 1986 (B.S., 10 december 1986, 16716)
(54) Hof van Justitie, 24 juni 1981, R. W., 1982-83, 491, met noot J. LAENENS.
(55) BLANPAIN, R., Taaldecreet en Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968.
Arrest van het Hof van Justitie van 24 juni 1981", T.S.R., 1981, 465.
(56) VAN DEN BERGHE, E., ,Het Franse taaldecreet van 30 juni 1982", R. W., 1982-83, 474;
RENARD, R., o.c., ms. 505-506bis.
(57) R. W., 1985-86, 1985.
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heeft het Arbitragehof de bewoordingen vernietigd: , ,leur siege social
ou", ,ou qui y sont domiciliees" en ,ou employant ou occupant du
personnel dans la region de langue fran~aise". Het decreet werd ook
vernietigd in zoverre het toepassingsgebied zich uitstrekte op de
taalgrensgemeenten met bijzondere regeling.
4. BESLUIT

28. Na het arrest van het Arbitragehof van 30 januari 1986 blijven
de voornaamste verschilpunten tussen de Bestuurstaalwet van 1963
en het taaldecreet van 1973:
- het taaldecreet is van toepassing in het Nederlands taalgebied,
maar niet in de gemeenten met bijzondere regeling;
- het taaldecreet is van toepassing op documenten, voorgeschreven
door de wet of bestemd voor het personeel, maar ook op de
sociale betrekkingen, zowel de mondelinge als schriftelijke individuele en collectieve contacten tussen werkgevers en werknemers
(briefwisseling: Arbh. Brussel, 2 maart 1976, De Coene t/ Neuchem, onuitgegeven);
het is toepasselijk op de betrekkingen tussen aile werkgevers en
werknemers, en op aile inrichtingen van werkgevers en met
werkgevers gelijkgestelde personen;
- de sanctie op de inbreuk is de absolute nietigheid van het stuk of
de handeling; bovendien voorziet het decreet administratieve
geldboetes en correctionele straffen.
De Bestuurstaalwet blijft toepasselijk op de gemeenten met faciliteiten in het Nederlands en Frans taalgebied, in het Duits taalgebied en
in Brussel-Hoofdstad. De wet is enkel van toepassing op geschreven
documenten voorgeschreven door de wet of bestemd voor het personeel, en uitgaande van prive nijverheids-, handels- en financiebedrijven.
De sanctie is de vervangingsverplichting.
29. De localisatie van de exploitatiezetel van de werkgever in een
bepaald taalgebied is determinerend voor het verplicht taalgebruik
in de akten en bescheiden voorgeschreven door wetten en reglementen of bestemd voor het personeel, en voor de sociale betrekkingen
tussen werkgever en werknemer.
30. De wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden dienen gesteld
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in de taal van het gebied waar de werkgever zijn exploitatiezetel heeft,
ook voor akten bestemd voor personen gevestigd in een ander
taalgebied of in het buitenland.
31. De boekhouding van de werkgever, voor zover wettelijk voorgeschreven, is aan de taalverplichting onderworpen.
32. De bedrijven met exploitatiezetel in de rand- of taalgrensgemeenten zijn aan de taalverplichting onderworpen voor de wettelijk voorgeschreven akten en voor deze bestemd voor hun personeel, maar
niet voor de mondelinge sociale betrekkingen.

146

-------=--=[_-=-

[---=-=-

-~---------= ==-~--

RESUME
La loi du 2 aofit 1963 sur l'emploi des langues en matiere administrative comporte,
dans ses articles 1, 41 et 52 (actuellement 1, 52 et 59), Ia premiere reglementation
importante de l'emploi des langues dans les entreprises.
L'article 52 § 1 dispose que pour les actes et documents imposes par Ia loi et les
reglements et pour ceux qui sont destines a leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financieres font usage de Ia langue de Ia region ou est ou sont
etablis leur siege ou leurs differents sieges d'exploitation.
Apres diverses interpretations contradictoires, il est generalement admis aujourd'hui que les «actes et documents imposes par Ia loi et les reglements» comprennent tousles documents prescrits par Ia loi, sans distinction, en ce compris les actes,
telle une facture, destines a des personnes appartenant a un autre regime linguistique
ou etablies a l'etranger. Par acte ou document destine au personnel, on entend une
piece dont le personnel ou un membre du personnel est le destinataire final, ou dont
le personnel dans son ensemble ou un membre du personnel en particulier est le
principal interesse.
La sanction de Ia loi sur l'emploi des langues en matiere administrative est !'obligation de remplacement. Le decret du 19 juillet 1973 alourdit cette sanction et en fait
une annulation pure et simple de Ia piece ou de l'acte.
Le decret s'applique aux documents prescrits par Ia loi ou destines au personnel,
mais egalement aux relations sociales, a savoir les contacts individuels et collectifs,
tant verbaux qu'ecrits, entre employeurs et travailleurs. II s'applique a toutes les
relations entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'a tous les organismes d'employeurs ou de personnes assimilees aux employeurs.
La loi sur l'emploi des langues en matiere administrative demeure applicable dans
les communes a facilites des regions de langue francaise, neerlandaise et allemande
eta Bruxelles-Capitale. La loi s'applique uniquement aux documents ecrits prescrits
par Ia loi ou destines au personnel, et emanant d'entreprises industrielles, commerciales et financieres.
Tant pour Ia loi sur l'emploi des langues en matiere administrative que pour le
decret, Ia localisation du siege d'exploitation de l'employeur dans une region
linguistique donnee est determinante pour l'emploi obligatoire de Ia langue dans les
actes et documents prescrits par Ia loi et les reglements ou destines au personnel.
La comptabilite de l'employeur, dans Ia mesure ou elle est imposee par Ia loi, est
soumise a cette meme obligation linguistique.
Les entreprises ayant leur siege d'exploitation dans les communes de Ia peripberie
bruxelloise ou dans les communes de Ia frontiere linguistique, sont soumises aux
obligations linguistiques pour les actes prescrits legalement et pour ceux destines a
leur personnel, mais non pour les relations sociales verbales.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Gesetz vom 2. August 1963 hinsichtlich des Sprachgebrauchs in Verwaltungsangelegenheiten umfaBt die erste wichtige Regelung des Sprachgebrauchs im Betriebsleben in den Artikeln 1,41 und 52 (heute 1,52 und 59).
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Artikel 52 Abschnitt 1 bestimmt, daB fiir die durch Gesetze und Verordnungen
vorgeschriebenen Akten und Schriftstiicke und fiir solche die sich an das Personal
richten, die privaten Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen die Sprache
verwenden, die im Sprachraum des Unternehmenssitzes oder der unterschiedlichen
Unternehmenssitze giiltig ist.
Nach widerspriichlichen Interpretationen wird allgemein angenommen, daB durch
Gesetze und Verordnungen vorgeschriebene Akten und Schriftstiicke alle gesetzlich
vorgeschriebenen Dokumente ohne Unterschied umfassen, auch wenn sich diese
Akten an Personen in einem anderen Sprachraum oder im Ausland richten, wie etwa
die Faktur.
Unter Akten und Schriftstlicken die sich an das Personal richten versteht man ein
Stiick dessen Endbestimmung das Personal oder ein Betriebsangehoriger ist, oder
dessen Interessent das Personal in seiner Gesamtheit oder ein Angehoriger ins
besondere ist.
Die Strafe des Verwaltungssprachgesetzes ist die Ersetzungspflicht.
Das Dekret vom 19. Juli 1973 verscharft diese Strafe bis hin zur absoluten Nichtigkeit des Stiickes oder der Handlung.
Das Dekret erfaBt die gesetzlich vorgeschriebenen oder ans Personal gerichteten
Schriftstlicke aber auch die sozialen Beziehungen - sowohl die miindlichen wie
schriftlichen individuellen und kollektiven Kontakte - zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern.
Es erfaBt die Beziehungen zwischen allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und alle
Institutionen der Arbeitgeber und der den Arbeitgebern gleichgesetzten Personen.
Das Verwaltungssprachgesetz trifft auf die Gemeinden mit Sprachvergiinstigungen
im niederlandischsprachigen und im franzosischsprachigen Gebiet, im deutschsprachigen Gebiet und im hauptstadtischen Raum Briissel weiter zu. Das Gesetz erfaBt
nur gesetzlich vorgeschriebene oder ans Personal gerichtete geschriebene Dokumente die von privaten Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen ausgehen.
Sowohl fiir das Verwaltungssprachgesetz wie fiir das Dekret ist die Lokalisierung
des Unternehmenssitzes des Arbeitgebers in einem gewissen Sprachraum entscheidend fiir den verpflichteten Sprachgebrauch in den gesetzlich vorgeschriebenen oder
ans Personal gerichteten Akten und Schriftstiicken.
Die Buchfiihrung des Arbeitgebers, insoweit gesetzlich vorgeschrieben, unterliegt
der Sprachverpflichtung.
Die Unternehmen mit Unternehmenssitz in den Rand- oder Sprachgrenzgemeinden
unterliegen der Sprachverpflichtung fiir die gesetzlich vorgeschriebenen und fiir die
ans Personal gerichteten Akten und Schriftstlicke, aber nicht fiir die miindlichen
sozialen Beziehungen.

SUMMARY
The Law of 2/8/1963 related to the use of languages in administrative affairs
constitutes, in Articles 1, 41 and 52 (currently 1, 52 and 59) the first important set
of rules on the use of languages in management. Article 52(1) provides that, in
relation to such documents and instruments as are prescribed by the appropriate
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laws and regulations, as well as those which are intended for their staff, private
industrial, commercial or financial concerns are to use the language of the area in
which their registered office or business addresses are situated.
Following a number of contradictory interpretations, it is generally acknowledged
that the documents and instruments prescribed by laws and regulations include all
statutorily prescribed documents without distinction, even those instruments intended for persons residing in a different linguistic area or abroad, such as invoices.
"Documents or instruments intended for staff" are understood as meaning documents whose final destination is one or more members of staff, or in which the staff
in its entirety or a specific member of staff are the main interested party.
The sanction imposed by the Use of Languages Law has the duty to replace the
relevant document. The Decree of 19/7/1973 has increased this penalty to the nullity
of the document or instrument concerned.
The Decree applies not only to documents prescribed by law or intended for the
staff, but also to social relationships, i.e. both oral and written, individual and
collective contacts between employers and employees.
It applies to the relationships between all employees and employers, as well as all
employers' organisations and persons having the same status as employers.
The Use of Languages law remains applicable to communes enjoying linguistic
facilities in the Dutch and French-speaking linguistic areas, as well as the Germanspeaking linguistic area and the concurbation formed by the capital, Brussels. The
Law only applies to written documents prescribed by law or intended for the staff,
emanating from private industrial, commercial and financial concerns.
Regarding both the Use of Languages Law and the Decree, the location of the
registered office of the employer is conclusive for the compulsory use of languages
in the documents and instruments prescribed by laws and regulations or intended
for the staff.
The employer's accounts, in as much as it is legally prescribed, is subject to the
statutory use of languages.
Firms having their registered office in the communes situated in the linguistically
peripheral areas are subject to the statutory linguistic requirements regarding those
instruments which are legally prescribed and those which are intended for their staff,
but not in respect of their social relations communicated orally.

RESUMEN
La ley del2 de agosto de 1963 sobre el uso de los idiomas en asuntos administrativos
es la primera regulacion importante en materia del uso de idiomas en la vida
empresarial (articulos 1, 41 y 52 - actualmente 1, 52 y 59).
El articulo 52 § 1 estipula que las empresas financieras, comerciales e industriales
privadas utilicen, para las aetas y los documentos prescritos por leyes y reglamentos
y para los que van destinados a su personal, la lengua de la region donde se
encuentran sus respectivas sedes de explotacion.
Despues de diversas interpretaciones contradictorias, se da.por sentado que las aetas
y los documentos prescritos por leyes y reglamentos, incluyen indistintamente todos
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los documentos prescritos por Ia ley, incluso aetas - como una factura por ejemplo
- que van destinadas a personas que viven en otra region lingiiistica o en el
extranjero.
Por acta o documento destinado al personal, se entiende un documento cuyo
destinatario sea todo el personal o un solo miembro del personal, o que sea de interes
primordial para todo el personal o un miembro del personal en particular.
La sanci6n que impone Ia ley sobre el idioma administrativo es Ia obligaci6n de
sustituir el documento en cuesti6n. El decreta del19 de julio de 1973 va mucho mas
alla, al establecer Ia nulidad absoluta del documento o del acto.
Este decreta se aplica a documentos, prescritos por Ia ley o destinados al personal,
pero tambien en las relaciones sociales, a los contactos colectivos e individuates,
tanto escritos como orales, entre patronos y empleados.
Se aplica a las relaciones entre todos los patronos y empleados y a todas las
organizaciones patronales y a las organizaciones de personas que tengan la misma
funci6n.
La ley lingiiistica para asuntos administrativos sigue vigente en los municipios con
facilidades en las diferentes regiones lingiiisticas: Ia neerlandesa, Ia francesa, Ia
alemana y en Ia capital, Bruselas. La ley s6lo se aplica a documentos escritos
prescritos por Ia ley o a los destinados al personal, y que emanan de empresas
financieras, comerciales e industriales privadas.
Tanto para Ia ley sobre el idioma administrativo como para el decreta, Ia situaci6n
geogrlifica de Ia sede de explotaci6n en una region lingiiistica especifica, es determinante para el uso obligatorio de un idioma u otro en las aetas y los documentos
prescritos por !eyes y reglamentos o a los documentos destinados al personal.
La contabilidad de Ia empresa, tanto como este prescrita por Ia ley, esta sometida
a un idioma obligatorio.
Las empresas con sede de explotaci6n en los municipios perifericos o en las cercanias
de Ia frontera lingiiistica estan sometidas a un idioma obligatorio para las aetas
legalmente prescritas y para las aetas destinadas a su personal, pero no para las
relaciones sociales orales.
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