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De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V.C.T.) is een adviserende instelling die door de

2005

J.1. Opdracht

brief te zenden aan de Voorzitter van de Commissie.

wetgever is opgericht om te waken over de toepassing van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
De V.C.T. is bevoegd een onderzoek in te stellen over alle overtredingen van de bestuurlijke taalwetgeving in de overheidsdiensten van het Rijk, de gemeenschappen en de
gewesten, de provincies en de gemeenten en alle daarmee gelijkgestelde instellingen.
Particulieren kunnen bij de V.C.T. klacht indienen door een bij ter post aangetekende

Een vraag om advies kan alleen door middel van een door een minister ondertekend
verzoekschrift worden ingediend.
De V.C.T. houdt toezicht op de taalexamens.
De Nederlandse afdeling van de V.C.T. houdt ook toezicht op de toepassing van het
decreet op het taalgebruik in het Vlaamse bedrijfsleven en in de arbeidsverhoudingen.
Zij is tevens bevoegd voor zaken die gelokaliseerd zijn of kunnen worden in de
gemeenten zonder speciale regeling uit het Nederlandse taalgebied.
De Franse afdeling van de V.C.T. is bevoegd voor zaken die gelokaliseerd zijn of kunnen worden in de gemeenten zonder speciale regeling uit het Franse taalgebied.
De verenigde vergadering van de twee afdelingen is bevoegd voor alle andere zaken,
met inbegrip van deze die betrekking hebben op de bescherming van minderheden.
Het Duitstalige lid wordt geraadpleegd voor zaken waarbij gemeenten uit het Duitse
taalgebied of uit de streek van Malmedy zijn betrokken.

J.2. Directie van de Diensten van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht
Deze directie zorgt voor de administratieve taken om de goede werking van de V.C.T.
te verzekeren.
Hiermee wordt het onderzoek van de dossiers en de nodige opzoekingen voor het werk
van de Commissie bedoeld.
De diensten omvatten onder meer het secretariaat en de vertaaldienst.
Voor meer inlichtingen omtrent de werkzaamheden van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht wordt verwezen naar het jaarlijks verslag dat de Commissie, met toepassing
van artikel 62 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 (B.S. van 2 augustus 1966)
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers moet bezorgen.

