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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 20 maart 2012
Aanbiedingsbrief Kamervragen over de wens van gemeenten om het Nedersaksisch als
streektaal te erkennen (2012Z00946)

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van Hijum, 
Ormel, Omtzigt, Smilde en De Rouwe (allen CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de wens van gemeenten om het Nedersaksisch als streektaal te erkennen, 
ingezonden 2 maart 2012 met kenmerk 2012Z00946.

U heeft tevens bij brief van 20 maart met kenmerk 2012-0000166117, een afschrift ontvangen van mijn 
brief aan de Drentse gedeputeerde, die namens de bestuurders in Noordoost-Nederland de belangen 
van het Nedersaksisch behartigt. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies
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2012Z03979

Antwoord op vragen van de leden Van Hijum, Ormel, Omtzigt, Smilde en De Rouwe (allen CDA) van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wens van gemeenten om het 
Nedersaksisch als streektaal te erkennen (ingezonden 2 maart 2012) 

1 
Bent u op de hoogte van de lang gekoesterde en breed gedragen wens van de provincies Overijssel, 
Gelderland, Drenthe en Groningen en de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf om het Nedersaksisch 
als streektaal te erkennen op het niveau III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden? 

Antwoord vraag 1
Ja.

2 
Bent u er van op de hoogte dat de officiële aanvraag voor de erkenning van het Nedersaksisch al op 26 
maart 2010 is aangeboden aan de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, maar dat een 
officiële reactie van het kabinet tot op de dag van vandaag is uitgebleven? 1) 

Antwoord vraag 2
Ja. Vertraging in de beantwoording is het gevolg van een kabinetswisseling en een zorgvuldige 
toetsing van de bevindingen in het onderzoeksrapport ‘Nedersaksisch waar het kan’ van onderzoekers 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij deze toetsing waren de ministeries van OCW, V&J, EL&I, SZW, 
BZ en VWS betrokken. 

3 
Is het waar dat u recent heeft gesproken met een delegatie van deskundigen van de Raad van Europa 
over een hogere beschermde status voor het Nedersaksisch? Heeft deze delegatie het pleidooi voor 
erkenning onder deel III uit de regio's onderschreven? 2) 

Antwoord vraag 3
Op ambtelijk niveau is door vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesproken met een delegatie van 
deskundigen van de Raad van Europa. De delegatie heeft weliswaar geen pleidooi gehouden voor 
opschaling van het Nedersaksisch naar Deel III van het Europees Handvest, maar er wel bij Nederland 
op aangedrongen om zijn standpunt inzake een al of niet erkenning van het Nedersaksisch onder Deel 
III voor eind maart 2012 bekend te maken. 

4 
Staat het kabinet - zoals de staatssecretaris destijds bij het in ontvangst nemen van de aanvraag heeft 
aangegeven - nog steeds positief ten opzichte van de aanvraag? Welke mogelijkheid ziet u om het 
Nedersaksisch te erkennen op het niveau van deel III, onder de voorwaarden die destijds door het 
kabinet zijn gesteld? Wanneer kan de Kamer hierover een besluit verwachten? 

Antwoord vraag 4
Ik deel ten volle het uitgangspunt van de toenmalige staatssecretaris, overeengekomen met de 
bestuurders uit Noordoost-Nederland, dat erkenning onder Deel III van het Europees Handvest alleen 
zal plaatsvinden, indien het bestaande beleid van provincies en gemeenten toereikend is om het 
Nedersaksisch te doen kwalificeren voor Deel III van het Europees Handvest. Dit impliceert dat 
erkenning onder Deel III geen extra administratieve, financiële en andere lasten met zich meebrengt, 
noch voor het Rijk noch voor de desbetreffende decentrale overheden. De uitkomst van de 
inventarisatie die is uitgevoerd door de betrokken vakministeries valt in dat opzicht negatief uit. Naar 
aanleiding hiervan acht ik het daarom niet opportuun dat Nederland bij de Raad van Europa kenbaar 
maakt dat bescherming van het Nedersaksisch voortaan plaatsvindt conform ten minste 35 bepalingen 
van Deel III van het Europees Handvest. Bijgevolg blijft het beschermingsniveau van het Nedersaksisch 
ook in de toekomst vallen onder Deel II van dit verdrag van de Raad van Europa. 

De uitkomst van de inventarisatie, vergezeld van een nadere analyse uitgevoerd door de 
vakministeries vermeld in mijn antwoord op vraag 2, is bij brief van 20 maart meegedeeld aan de 
decentrale overheden in Noordoost-Nederland. Brief en bijlage zijn bijgevoegd in afschrift bij deze 
Kamervragen. Ook de Raad van Europa zal dienovereenkomst worden geïnformeerd. 
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1) http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/03/26/verzoek-tot-erkenning-nedersaksisch.html
2) http://www.provincie.drenthe.nl/thema/cultuur/@69371/erkenning/
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