
Schriftelijke vraag van de heer Alexandre DERMINE 

Wat betreft het taalgebruik met betrekking tot handelingen. 

 

 

Ik ben geïnteresseerd in informatie over de verdeling van de hieronder vermelde 

handelingen, naar gelang van de taal die de burger gebruikt.   

   

Kunt u mij de uitsplitsing in het Frans en het Nederlands bezorgen voor de jaren 2018, 

2019, 2020 en 2021 van de volgende akten:  

 

- Geboorteakten;  
 

- Huwelijksakten;  
 

- Overlijdensakten;  
 

- Paspoorten;  
 

- Rijbewijzen;  
 

- Identiteitskaarten voor vreemdelingen en andere documenten die zijn afgegeven 
krachtens de wet inzake de toegang tot het grondgebied; 
 

- Aanvragen voor bouwvergunningen die bij het Gemeentebestuur zijn ingediend of 
door het Gemeentebestuur zijn onderzocht;  
 

- Aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen of weigeringen van vergunningen 
van het College van Burgemeester en Schepenen. 

   

  



Antwoord van de heren Olivier DELEUZE, Burgemeester, 

Jean-François DE LE HOYE en Benoît THIELEMANS, Schepenen. 

 

 

Dienst demografie 

 

Er wordt op gewezen dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle burgers bij de 

bestelling van hun paspoort, rijbewijs of identiteitskaart de taal van hun keuze kunnen 

kiezen, welke kan verschillen van de taal van inschrijving in het rijksregister van 

natuurlijke personen.  

   

De dienst Burgerlijke Stand werkt met de Saphir-software. Deze software is hun 

werkinstrument voor alle akten van de burgerlijke stand en stelt hen in staat statistische 

gegevens te extraheren op basis van hun dagelijkse codering.  

   

De dienst Bevolking werkt echter met verschillende softwareprogramma's van verschillende 

FOD’s (Federale Overheidsdiensten), waardoor hij niet rechtstreeks over deze statistische 

gegevens kan beschikken. De dienst Bevolking heeft een specifiek verzoek ingediend bij de 

betrokken FOD's, zijnde:  

- Belpas voor het bestellen van paspoorten (FOD Buitenlandse Zaken) 

- Belpic voor de bestelling van identiteitskaarten (IBZ/FOD Binnenlandse Zaken) 

- Mercurius voor het bestellen van rijbewijzen (FOD Mobiliteit) 

   

 Geboorteakten 

   

Gebruikte taal  2018  2019  2020  2021  

Frans  2  3  1  5  

Nederlands  0  0  0  0  

   

 Huwelijksakten 

   

Gebruikte taal  2019  2020  2021  2022  

Frans  72  74  67  79  

Nederlands  3  2  2  1  

   

 Overlijdensakten 

   

Gebruikte taal  2018  2019  2020  2021  

Frans  143  139  199  159  

Nederlands  1  4  1  1  

   

 Paspoorten 

 



De FOD Buitenlandse Zaken deelt ons in zijn e-mail mee dat hij de informatie over de taal 

van de paspoorten niet in zijn gegevensbanken bijhoudt. De dienst kon echter voor het 

jaar 2021 handmatig controles verrichten op basis van elke ontvangen maandfactuur.  

 

Het antwoord van de FOD Buitenlandse Zaken is bijgevoegd.  

   

Gebruikte taal  2018  2019  2020  2021  

Frans  /  /  /  2359  

Nederlands  /  /  /  30  

   

 Rijbewijzen 

   

De FOD Mobiliteit heeft geen rechtstreekse toegang tot statistieken over bestellingen van 

rijbewijzen. De wachttijd voor dit verzoek varieert van 6 tot 8 weken. Zodra de dienst 

deze informatie heeft ontvangen, zal hij de cijfers meedelen aan de Gemeenteraad die zal 

volgen.  

 

Het antwoord van de FOD Mobiliteit is bijgevoegd.  

   

 De verschillende elektronische verblijfsvergunningen die aan buitenlandse burgers 

worden afgegeven. 

   

Gebruikte taal  2018  2019  2020  2021  

Frans  1207  1500  1311  1338  

Nederlands  47  59  43  21  

   

 De registratiebewijzen - oranje kaarten 

   

Gebruikte taal  2018  2019  2020  2021  

Frans  11  56  31  51  

Nederlands  0  0  0  0  

  

  

Dienst stedenbouw 

 

Aanvraagen van stedenbouwkundigevergunningen ingediend bij het Gemeentebestuur of 

behandeld door het Gemeentebestuur. 

 

Jaar FR NL 

2018 223 2 

2019 245 1 

2020 227 4 

2021 277 2 

 

 



Aanvragen van stedenbouwkundigevergunnigen of weigering van 

stedenbouwkundigevergunningen afgeleverd door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Année FR NL 

2018 155 0 

2019 145 2 

2020 141 1 

2021 161 1 

 


