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CJnderwerp

: Beantwurding skriftlike fragen oer Frysk yn de Granwet/Statut

Achte hear Knol,
Jo skriftlike fragen op grCin fan 'Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
3 novimber 2020 beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting:
Frysk yn de Grunwet/Statat
Mei't it seizoen fan de ferkiezingsprogramma's foar de Twadde Keamer wer began is,
bringe guon partijen op 'e nij it foarstel om it Frysk yn de Nederlanske Granwet te
ferankerjen op it aljemint. De FNP fynt dat in goede saak.
Spitich ger-loch hat de hjoeddeiske regearing fan VVD, CDA, Christen Unie en D66 twa
jier lyn besletten1 om it eardere foarstel foar it Frysk yn de Granwet yn te laken, dat de
regearing Balkenende IV yn 2010 yntsjinne hie.
Yn 2007 hawwe Provinsjale Steaten unanym besletten dat it Frysk opnaam wurde moast
yn de Granwet en derfoar it `Steatekomitee Frysk yn de Granwer2 oprjochte, om de
belangen fan de Fryske taal en de lykweardigens mei klem Under de oandacht te bringen
yn De Haach. It Kolleezje fan Deputearre Steaten die/de doe dat stanpunt, neffens it
bestjoersakkoart fan dy tiid.3
De FNP wol dat it Kolleezje fan Deputearre Steaten him sterk makket om it Frysk yn de
heechste wetlike regeljouwing fan Cis Ian te ferankerjen en freget it Kolleezje derom om
aksje te andemimmen nei De Haach ta, sadat it oar jier by de foarming fan in nije regearing
regele wurde kin.

-1/4-

Os merkteken:

01816594

provinsje fryslan
provincie fryslan

<rt

rionni

cu

De FNP wol dat it Kolleezje derby ek nei de mooglikheden sjocht om it Frysk yn de
allerheechste regeling fan as Keninkryk fest te lizzen, yn it Statat foar it Keninkryk fan de
Nederlannen.4
Fraach 1:
Is it Kolleezje it mei de Steatefraksje fan de FNP lens dat it Frysk in plak krije moat yn de
heechste wetlike regeljouwing fan as Ian?
Antwurd fraach 1:
Wy binne fan miening dat Nederlan as lidsteat fan de Ried fan Europa har ferplichte hat de
Fryske taal en kultuer te beskermjen en te befoarderjen troch de ratifikaasje fan it
Ramtferdrach oangeande beskerming fan Nasjonale Minderheden (2005) en it Europeesk
Flanfest foar regionale talen of talen fan minderheden (1998). Foar it belang fan de Fryske
taal en de lykweardigens as doel, binne wy fan miening dat it Frysk thusheart yn de
grunwet. In Statut foar it Keninkryk fan de Nederlannen is foar t:rs gjin gaadlik alternatyf.

Fraach 2:
Fynt it Kolleezje, krekt as de FNP, dat it tige spitich is dat de hjoeddeiske regearing twa
jier lyn besletten hat om it foarstel foar it Frysk yn de Granwet yn te laken?
Antwurd fraach 2:
WY binne it as kolleezje mei jo iens dat it spitich is dat de hjoeddeiske regearing yn 2018 de
Twadde Keamer witte litten hat dat it feroarjen fan de grOnwet en it opnimmen fan in
bepaling oangeande de Nederlanske taal kaam te ferfallen. Dat hold ek de mooglikheid yn
om it Frysk op te nimmen yn de grOnwet, der't de provinsje Fryslan yn 2007 en dernei
polityk, bestjoerlik en maatskiplik foar striden hat. Yn in protte oare lannen yn Europa binne
yn harren granwetten bepalings opnaam oer de taal fan it Ian (lykas Spanje, Frankryk,
Belgie, Italie, lerlan, Finlan ensfh.). By elts Ian relatearre oan de eigen politike kontekst en
skied nis. Dat giet somtiden oer de nasjonale taal, somtiden oer de lytse of
minderheidstalen. WY bliuwe fan miening dat yn de Europeeske en Nederlanske kontekst, it
Frysk yn us Keninkryk ek yn de granwet festlein wurde moatte soe.

Fraach 3:
Wat fynt it Kolleezje fan de argumintaasje fan de regearing Rutte III, dy't neffens it
Keamerbrief fan 2018 net oertsjage wie fan de needsaak fan it foarstel, omdat der gjin
driuwende maatskiplike behoefte en loldwaande konstitasjonele ripens' weze soe?
Yn 2010 wie de eardere regearing noch fan betinken dat der gran wie om de Granwet op dit
punt oan te passen. Hat it Kolleezje fan de regearing Rutte III te hearren krigen werom't dy
der no oars oer tinkt?

-2 /

Os rnerkteken:

01816594

•

provinsje fryslan
provincie fryslan

< rtt
eio

Antwurd fraach 3:
Dat binne wy net mei de regearing Rutte III iens. Wy hifkje it maatskiplik ferlet fan it Frysk
oars, it opnimmen yn de grunwet soe de status fan de taal en de Utwurking derfan op oare
domeinen tige fuortsterkje kinne. Oangeande it stanpunt fan it regear hawwe wy as provinsje
gjin fierdere offisjele korrespondinsje fan it Ryk krigen.

Fraach 4:
Is it Kolleezje it mei de FNP iens dat der yn Fryslan wol deeglik noch hieltyd in driuwende
maatskiplike behoefte is om it Frysk ek yn de heechste wetlike regeljouwing fan Us Ian fest
te ferankerjen? As dat sa is, kin it Kolleezje dat dan Cinderbouwe? As dat net sa is, werom
net?
Antwurd fraach 4:
Ja dat binne wy mei jo iens. Lykas by antwurd 4 oanjun kin de status fan it Frysk dertroch
ferhege wurde en sil de Otwurking nei oare (legere) wetten fan ferbetterjende aard weze.
Sjoen de maatskiplike wearde fan Os taal (dy't alle dagen troch hunderttCizenen minsken
sprutsen wurdt) en Os beliedsynset foar it Frysk op in grut tal dossiers wolle wy derom breed
ynsette op fersterkjende mooglikheden.

Fraach 5:
Wol it Kolleezje him derfoar ynsette dat dit punt by de foarming fan in nij kabinet op 'e
nij yn it regearakkoart komt?
It Statat foar it Keninkryk fan de Nederlannen is net sa bekend, mar it is de allerheechste
regeling fan Os Keninkryk en giet as noarm boppe de GrOnwet. Mel in oanpassing fan it
Statat soenen yn ien kear neist it Frysk ek de talen fan de Antillen (Papiamintsk en Ingelsk)
mei-opnaam wurde kinne. Dat wie earder in kritykpunt by de foarstelde Granwetswiziging
fan 2010.
Om in wiziging fan de Grfinwet troch te fieren moat in swiere proseduere trochrein wurde,
mei twa lezingen yn sawol de Earste as Twadde Keamer en in twa tredde mearderheid yn
twadde lezing. De proseduere5 fan it Statot is in stik minder dreech: foar in oanpassing fan
it StatOt binne neist in gewoane mearderheid yn de Nederlanske Twadde en Earste
Keamer Uteinlik trije gewoane mearderheden yn de parleminten fan Kurasao, Aruba en St.
Marten nedich.
Antwurd fraach 5:
By it ta stan kommen fan it regearakkoart binne der in oantal wichtige saken dy't wy fanut
Fryslan ynbringe sille. It Frysk opnimmen yn de grunwet, as dat by it Nederlansk ek bait, sil
der Cinderdiel fan weze.
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Fraach 6:
Wol it Kolleezje de moo glikheden Ondersykje om it Frysk op te nimmen yn it StatUt, de
heechste wetlike regeling fan us Ian? Is it Kolleezje ree om neist de wenstige oerlizzen yn
De Haach derfoar kontakt op te nimmen mei de regearingen fan de oare lannen fan as
Keninkryk (Kurasao, Aruba en St. Marten) en de tyn mei-inoar op te laken?
Antwurd fraach 6:
Wy wolle Cis as kolleezje ynsette om it Frysk yn de granwet op te nimmen, der leit neffens
Cis de [cans. It Statut regelet mear de underlinge relaasjes tusken parten fan it Keninkryk as
in soart `reglemint fan de feriening'. Wy wolle mei de regearingen fan oare parten fan Os
Keninkryk wol besjen hoe't sy der foaroer stean, mar foar Os is de granwet it mear natuerlik
plak.
Mei rju achtinge,
Deputeafte Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M. Brok. f
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