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Titel 
30 JUNI 1982. _ Decreet inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de 

Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van 

akten en dokumenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen. 

(NOTA 1. : in artikel 1 van het decreet werden de woorden " of werkers die zich in het 

Frans uitdrukken" vernietigd door het arrest van het Arbitragehof van 30-01-1986, 

gepubliceerd in het B.St. van 12-02-1986) 

(NOTA 2. : Bij arrest van 18-11-1986 (B.St. 10-12-1986), heeft het Arbitragehof besloten 

dat het decreet vernietigd wordt in zoverre het toepassingsgebied ervan, zoals het is 

omschreven in artikel 1, omvat de gemeenten of groepen van gemeenten van het Franse 

taalgebied, palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere 

taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrift of toelaat). Zie wijziging(en)

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP 

Publicatie : 27-08-1982 nummer :   1982001285 bladzijde : 9863 

Dossiernummer : 1982-06-30/30

Inwerkingtreding : 06-09-1982 

Inhoudstafel Tekst Begin

Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin

Artikel 1. Dit decreet is toepasselijk voor fysische of morele personen :

  _ die hun sociale zetel of een uitbatingszetel hebben in het franstalig gewest of die er 

gehuisvest zijn;

  _ of die personeel in het franstalig gewest in dienst hebben of gebruiken, of werkers die 

zich in het Frans uitdrukken.

  <nota 1. : bij arrest van 30-01-1986 (B.St. 12-02-1986), heeft het Arbitragehof de woorden 

"of werkers die zich in het Frans uitdrukken" vernietigd>

  <nota 2. : bij arrest van 18-11-1986 (B.St. 10-12-1986), heeft het Arbitragehof de volgende 

bewoordingen vernietigd : "hun sociale zetel of", "of die er gehuisvest zijn" en "of die 

personeel in het franstalig gewest in dienst hebben of gebruiken">

  Worden onder meer beschouwd als werkers zich in het Frans uitdrukkend, zij die :

  a) drager zijn van een diploma uitgereikt door een franstalige onderwijsinrichting;
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  b) in de Franse taal ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en drager zijn van een 

franstalige identiteitskaart;

  c) gewoonlijk het Frans gebruiken in hun werkrelaties.

Art. 2. De taal te gebruiken voor de sociale betrekkingen tussen werkgevers en 

werknemers, alsook voor de akten en dokumenten der ondernemingen voorgeschreven 

door de wet en de reglementen in het Frans, onverminderd het bijkomend gebruik van de 

taal door de partijen gekozen.

  In geen enkel geval, mag het gebruik van de Franse taal de geldigheid van de akten en 

dokumenten bezoedelen.

  Elke clausule, die ernaar streeft het gebruik van de Franse taal te beperken, is nietig.

Art. 3. De akten en dokumenten opgesteld in schending van artikel 2 van dit decreet zijn 

nietig. De nietigheid wordt ambtshalve vastgesteld door de Rechter.

  De opheffing van de nietigheid heeft slechts uitwerking op het ogenblik dat een versie van 

de akten en dokumenten, overeenkomstig met het voorgeschrevene van artikel 2, ter 

beschikking gesteld is van de partijen.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin

• ARREST ARBITRAGEHOF VAN 18-11-1986 GEPUBL. OP 10-12-1986

• ARREST ARBITRAGEHOF VAN 30-01-1986 GEPUBL. OP 12-02-1986

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin

   Sessie 1981-1982. Dokument van de Raad. _ Nr. 62, nr. 1. _ Ontwerp van decreet. 

Integraal verslag. _ Mondeling verslag. _ Bespreking en goedkeuring. Zitting van 29 juni 

1982. De Raad van de Franse Gemeenschap heeft goedgekeurd en Wij, Executieve, 

bekrachtigen hetgeen volgt.
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