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Forum

Bart nelissen

De trein heet een stipt, veilig en 
schoon vervoermiddel te zijn. 
Vooral dat laatste is een prettig 

ecologisch toemaatje in tijden van global 

warming. Wie is er bovendien niet graag al-
tijd een beetje op reis? Toch is er wat wette-
lijke omkadering van het stationsgebeuren 
betreft ruimte voor verbetering, al was het 
maar voor de gemoedsrust van anderstalige 
reizigers.
Overheidsbedrijven zoals de NMBS-groep 
zijn zoals bekend onderworpen aan regels 
over taalgebruik die we onder andere terug-
vinden in de op 18 juli 1966 gecoördineerde 
wetten op het gebruik van de talen in be-
stuurszaken (bestuurstaalwet). Het aanha-
len van deze tekst volstaat doorgaans om 
menig jurist, laat staan burger, lichtjes on-
passelijk te doen worden. Toch willen we 
het even over een (toepassings)aspect van 
die regels hebben.

leuVen(-stAtIOn) VlAAms
Als centrale dienst moet de NMBS-groep 
zich inzake taalgebruik schikken naar de re-
gels die gelden voor plaatselijke diensten. 
Daardoor mogen zij in het Nederlandse 
taalgebied, en dus ook in het Leuvense sta-
tion, enkel het Nederlands gebruiken in be-
richten en mededelingen aan klanten (het 
publiek). Zo merkt men op een Leuvens per-
ron dadelijk in welk taalgebied men te gast 
is zodra een stem door de luidsprekers 
schalt: ‘Aandacht, spoor 5, trein in doorrit. 

Bestuurstaalwet aanpassen, omdat ook anderstalige treinreizigers op hun gemak mogen zijn

Veuillez vous éloigner  keep away from the track
De gespierde (her)onderhandeling van (taal)evenwichten binnen het 
federale bestel vormt volgens Bart Nelissen een uitgelezen kans om en 
passant een lans te breken voor een soepeler toepassing  in 
treinaangelegenheden  van de bestuurstaalwet, die samen met de taalwet 
gerechtszaken tot op heden bepalend is voor de Belgische 
taalverhoudingen.

Gelieve voldoende afstand te houden.’ Het 
uitsluitende gebruik van het Nederlands 
bevreemdt nochtans wanneer we denken 
aan de vele toeristen, internationale stu-
denten, onderzoekers en hun bezoekers die 
van heinde en verre toestromen.

hangend etikettenfestijn. Ook het goede-
ren- en reizigersverkeer worden op hun 
beurt door de NMBS-groep zo goed moge-
lijk begeleid in woord en beeld. Zo kleurde 
de ongetwijfeld zinvolle sensibiliserings-
campagne ‘Zet een voet op de sporen en kijk 
de dood in de ogen’ niet lang geleden nog 
de omgeving van menig station.
Het ergert dan ook dat de (talrijke) Neder-
landsonkundigen in Leuven en elders ver-
stoken blijven van waarschuwingen voor 
doorrollend geweld van IC-, IR- of CR-allooi, 
om van de Duitse ICE en de Franse Thalys 
nog maar te zwijgen. Ondergeschikt hou-
den we ons hart vast voor het geval een iPod-
der of een verstrooide professor er eens 
(erg) door wordt opgeschrikt. ‘Securitas vigi-
lantibus!’ zal een pientere geest bemerken, 
‘Ze moeten maar opletten’. Misschien wel, 
maar wat in het geval van een nochtans aler-
te Spaanse dame die haar Erasmusende 
kleinzoon bezoekt, of een nuchtere Britse 
bierfan met een hart voor Stella? De kans 
dat deze voorzichtige lieden het Vlaams vol-
doende beheersen is miniem.

tOerIsmeBedIng
‘Quid het territorialiteitsbeginsel?’, kan 
men vervolgens opwerpen. Het Nederlands 
als bestuurstaal mag toch niet in de ver-
drukking komen? Welnu, de orthodox-Ne-
derlandstaligen zien meteen dat de be-
stuurstaalwet zélf de basis legt voor meerta-
ligheid in bepaalde situaties en dat zonder 
afbreuk te doen aan de voorrangsstatus die 
het Nederlands terecht toekomt. Volgens de 
derde paragraaf van artikel 11 mogen de ge-
meenteraden van toeristische centra im-
mers beslissen om berichten en mededelin-
gen die voor toeristen zijn bestemd, ten 
minste in drie talen te stellen, op voorwaar-
de dat zij binnen acht dagen de inhoud van 
hun beraadslagingen meedelen aan de Vas-
te Commissie voor Taaltoezicht.
Als pakweg de kustgemeenten - door een 
eminent hoogleraar staatrecht ooit om-
schreven als ‘de Meir met daarnaast een 
zandbak’ - het statuut van toeristisch cen-
trum wisten te versieren, dan moet dat voor 

Het uitsluitende gebruik van het Nederlands in Vlaamse stations bevreemdt, wanneer we denken aan de vele 
toeristen, internationale studenten, onderzoekers en hun bezoekers die van heinde en verre toestromen.

den in vier talen. Twee van haar leden stem-
den destijds tegen en meenden dat een ver-
wijzing naar het veiligheidsaspect niet vol-
staat om meertaligheid te rechtvaardigen. 
Die hardliners waren van oordeel dat de be-
wuste aanduidingen enkel in het Neder-
lands mochten en dat er perfecte alternatie-
ven waren van figuratieve aard.
Alvast bij het waarschuwen voor een trein in 
doorrit liggen figuratieve alternatieven ons 
inziens minder voor de hand. Voorbeelden 
uit New York - om er naast Antwerpen die 
andere wereldstad bij te slepen - leren bo-
vendien dat een pictogram meertalige on-
derschriften niet hoeft uit te sluiten en dat 
de lokale identiteit niet noodzakelijk lijdt 
onder het (ondergeschikt) gebruik van talen 
die toeristen bekend(er) in de oren klinken.

tOngVAlpret Als 
VerzurIngsdAm
Ten slotte weten pendelaars dat de uit-
spraak van meertalige aankondigingen nu 
al voer is voor menig geamuseerd gesprek. 
Laat ons dit veralgemenen voor toeristische 
stations, er de taal van Shakespeare bijdoen 
en wie weet wordt de verzuring zowaar een 
beetje teruggedrongen.
Omdat tussen droom en daad ditmaal geen 
wetten in de weg staan en hoogstens enkele 
praktische bezwaren, lanceren we bijgevolg 
een appel aan de NMBS-groep om zeker in 
Leuven het Antwerpse voorbeeld te volgen. 
Veiligheid én toeristische appetijt kunnen 
in daartoe geschikte stations slechts wel va-
ren bij drietalig (N-F-E) aangekondigde trei-
nen in doorrit door de speaker van dienst.

(de auteur is praktijkassistent aan de kuleuven en 
de u.Hasselt, en juridisch adviseur van de in leuven 
gevestigde adjunct van de gouverneur van Vlaams-
Brabant. deze bijdrage is geschreven in persoon-
lijke naam)
 

We vermoeden dat de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht, sinds decennia een gezaghebbende 
interpretator van de taalwetgeving, geen graten 

zal zien in de meertaligheidssuggestie.

Reageren kan!

Wilt u reageren op iets wat u in de krant hebt 

gelezen? Of wilt u zelf een prangend juridisch-

maatschappelijk thema aankaarten? Hebt 

u een interessant arrest of vonnis dat u wilt 

signaleren? Stuur dan uw opinie bijdrage of 

lezersbrief naar juristenkrant@kluwer.be of 

De Juristenkrant, Motstraat 30, 2800 Meche-

len, of fax ons op het nummer 015-36 16 96.

De redactie mag opiniebijdragen en lezers-

brieven inkorten, redigeren of weigeren.

Een eentalig aangekondigde, grijpgrage 
trein in doorrit is voor Nederlandsonkundi-
gen een regelrecht gevaar waaraan zelfs in 
het rood uitgedoste mannen en vrouwen 
die je (vanop een affiche) ‘wel zien zitten’ 
weinig kunnen doen. We stappen dan ook 
best af van de huidige eentaligheid wanneer 
mededelingen rechtstreeks slaan op de vei-
ligheid van het reizigerspubliek.

VeIlIgHeIdsVerplIcHtIng
Vooreerst rust er op de overheid een veilig-
heidsverplichting die doorgaans heel ern-
stig wordt genomen. Denken we maar aan 
de vele verkeersborden, waarschuwingen 
en (sneeuw)ruimdiensten allerhande op de 
weg, om het nog niet te hebben over de vei-
ligheid van de voedselketen en het samen-

de Koeienschieters ook lukken. Zeker sinds 
de opening van Museum M kan er geen twij-
fel meer bestaan over de toeristische aan-
trekkingskracht van Leuven. Het blijkt trou-
wens al gelukt, want de website van het 
stadsbestuur (www.leuven.be) is nu al vier-
talig.
We vermoeden bovendien dat diezelfde 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht, sinds 
decennia een gezaghebbende interpretator 
van de taalwetgeving, geen graten zal zien 
in de meertaligheidssuggestie. Haar Neder-
landse afdeling aanvaardde al op 20 juni 
2008 om redenen van veiligheid en gezond-
heid en gelet op het internationale belang 
van het station van Antwerpen-Centraal, dat 
de berichten en mededelingen voor het in-
ternationale reizigerspubliek gesteld wor-
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