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Op 6 oktober 2022 ontvingen wij een doorzending van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van uw verzoek om informatie. U vraagt om "het advies van de Minister en de 

Landsadvocaat betreffende het gebruik van het Limburgs in (een commissie van) Provinciale Staten van 

Limburg en eventueel bijbehorende stukken". Diezelfde dag heeft u contact gehad met de Statengriffier, 

dhr. Pregled waarin u het verzoek op informatie heeft toegelicht. Uw verzoek beschouwen wij als een 

verzoek om informatie, zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Wet open overheid (hierna: Woo). Wij hebben 

uw verzoek dan ook overeenkomstig het bepaalde in deze wet behandeld. 

Besluit 

Wij hebben besloten tot het verstrekken van de gevraagde documenten. Voor zover er gegevens zijn in 

deze documenten die onder een van de uitzonderingsgronden vallen, zijn deze weggelakt. Toelichting 

hierop is verderop in dit besluit opgenomen. Zoals u reeds telefonisch bent geïnformeerd, berust er geen 

. schriftelijk advies (document) van de landsadvocaat bij Provinciale Staten. 

Zienswijze 

Wij hebben ter voorbereiding op ons besluit toepassing gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 

dienen. De ontvangen zienswijze strekt tot geen bedenkingen, met uitzondering van het aanvullend 

lakken van de functiebenaming in de documenten. Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder 

e, Woo (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) zien wij geen reden om van deze zienswijze af te wijken. 

Bezoekadres: 

Limburglaan 10 

NL-6229 GA Maastricht 

Postbus 5700 

NL-6202 MA Maastricht 

postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 43 389 99 99 

www.limburg.nl 

IBAN -nummer: 

NL08RAB00132575728 

BIC-code: RABONL2U 



lnventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek hebben wij gezocht naar de documenten die betrekking hebben uw vraag tot

aan het moment van ontvangst van uw verzoek. Per document is een toelichting gegeven op

openbaarmaking waarbijverwezen is naar de uitzonderingsgronden van de Woo. Volledighèidshalve

merken wij op dat dubbele documenten eruit gefilterd zijn,

Overweginqen ten aanzien van de Woo
Uitgangspunt van de Woo is dat informatie openbaar is, tenzij er sprake is van één van de

uitzonderingsgronden genoemd in hoofdstuk 5 van de Woo. Wij hebben de te verstrekken documenten

getoetst aan de artikelen 5.1 en 5.2van de Woo en zijn hierbijtot de conclusie gekomen dat er sprake is

van voornoemde uitzonderingsgronden. Hieronder is over de van toepassing zijnde uitzonderingsgrond

een toelichting gegeven.

Artiket 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, Woo (eerbiediging persoonlijke levenssfeer)

lngevolge voornoemd artikel wordt geen informatie verstrekt voor zover het belang van openbaarmaking

niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Deze

uitzonderingsgrond is van toepassing wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer

indirecte gegevens, bevatten waarmee de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.

ln de gevraagde documenten zijn de namen en andere persoonsgegevens, waaronder

handtekeningen/parafen, e-mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren en derden onleesbaar

gemaakt. Openbaar:making hiervan maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Niet gebleken is dat

het belang van openbaarmaking van deze gegevens zwaarder weegt dan het belang van de eerbiediging

van de persoonlijke levenssfêer.

E-mailcorrespondentie met m inisterie

vanBZK inzake doorverwijzing van het

Woo-verzoek 6 oktober 2022.

De namen en/of contactgegevens van ambtenaren en/of

derden zijn onleesbaar gemaakt in alle e-mails. (5.1 lid 2

sub e Woo)

E-mailcorrespondentie met ministerie

van BZK 22 juni tlm 25 juli 2022 inzake

Limburgse taal in
commissievergaderingen en motie

Limburos (incl, biilaqe).

De namen en/of contactgegevens van ambtenaren en/of

derden zijn onleesbaar gemaakt in alle e-mails. (5.1 lid 2

sub e Woo).
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Wijwegen mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger, die met

een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking aan een ieder in de zin van de Woo. Het

betreft hier medewerkers die vanuit hun functie niet in de openbaarheid treden. Daar waar in het

document de naam, en/of het telefoonnummer, en/of het e-mailadres, en/of de handtekening/paraaf, van

een ambtenaar onleesbaar is gemaakt, zijn wij tot het oordeel gekomen dat openbaarmaking van deze

informatie ertoe leidt dat zijn of haar persoonlijke levenssfeer in geding komt, en dat aan die

omstandigheid zodanig gewicht moet worden toegekend dat het belang van openbaarmaking daarvoor

moet wijken. Volledigheidshalve merken wij op dat namen van personen die vanuit hun functie wel in de

openbaarheid treden of anderszins sprake is van een publiek persoon (bestuurders, perswoordvoerders,

directieleden etc.), wel openbaar worden gemaakt.

Het voorgaande geldt eveneens voor wat betreft de namen van derden. Ten aanzien van de namen,

handtekeningen/parafen, telefoonnummers en e-mailadressen overwegen wij dat openbaarmaking van

deze gegevens inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van deze derden en dat aan die

omstandigheid zodanig gewicht moet worden toegekend dat het belang van openbaarmaking daarvoor

moet wijken.

Publicatie
Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten zullen na verstrekking aan u gepubliceerd worden op

onze website op wr,vr,v. lim burg.nl/woo

lnformatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer

Pregled, Statengriffier, bereikbaar via aoi.preqled@prvlimburq.nl
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Rechtsbescherminq

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u

bezuaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een

bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het

bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de

indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de

redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Provinciale Staten;

Postbus 5700:6202 MA Maastricht. Voor meer informatie venvijzen wij u naar www.limburg.hl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie

Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar

www.rechtspraak.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan

gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module

(voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze

wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke

manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te

raadplegen via www.limburg.nl/lokeUproducten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u

uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

formulieren.limburg.nl/provincielimburglBezttaar-lndienen-D

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburglBeanraar_lndienen-eH

Provinciale Staten van Limburg,

Namens dezen

het Presidium

griffier

E.G.M. Roemer

voorzitter Presidium
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Preg led, Alexander

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

-l < @minbzk.nl>

donderdag 6 oktober 20221i:57
@limburgs.org'

Pregled, Alexander
Doorvenvijzing van uw Woo-verzoek

Geachte hee

op basis van de wet open overheid heeft u halverwege september mijn ministerie verzocht om informatie

betreffende een aan de landsadvocaat gevraagd advies betreffende het gebruik van het Limburgs in (een commissie

van) de provinciale Staten van Limburg. Bij mijn ministerie berust geen informatie die aan uw verzoek beantwoordt'

ln overleg met de heer pregled van de provincie Limburg heb ik besloten uw verzoek door te sturen aan Provinciale

staten van de provincie Limburg. Voor zover de informatie waar u om vraagt voor handen is, zou dat immers bij de

Staten moeten berusten. De heer pregled heeft aangeven dat u rechtstreeks contact met hem mag opnemen' Dat

kan ook via zijn telefoonnummer, te weten 06-15225089'

Excuus dat het doorzenden van uw verzoek even op zich heeft laten wachten. Hoewel u nog een officieel bericht

ontvangt, hoop ik dat u hiermee voor nu verder kan. Mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik die graag'

M et vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat I Directie Democratie & Bestuur I AÍdeling lnrichting openbaar Bestuur

Turfmarkt L47 | Kamer1.zO I Postbus 20011 | 2500 EA I Den Haag

Secretariaat O7O 426 6048

,@minbzk.nl
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Alexander

. I<
donderdag 6 oktober 202208:58

Preqled, Alexander

n@minbzk.nl>Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

OnderwerP: RE:Woo-veaoek van de heer naar advies van BZK en de LA

naar het gebruik van het Limburgs in (een commissie van) de Provinciale staten van

Limburg

HoiAlexander,

Heb je belletje gemist gisteren, maar dan ga ik dat doen

Groet,

Verzonden met BlackBerrY Work(www.blackberrY.com )

Van "Pregled, Alexander" <aoj pregled@prvlimburg. nl>

Verzonden: 5 okl.2022 13:04
Naar: ', l" ( @minbzk.nl>
Cc: "

naar advies van BZK en de LA naar het gebruik
Ondenverp: RE:Woo-verzoek van de heer

*" À"i Limburgs in (een commissie van) de Provinciale staten van Limburg

Hallo

Het is prima als je hem naar mij doet verwijzen. Je mag mijn naam noemen en zelfs mijn telnr. Hij kan gerust contact

met me opnemen

Groet,

Alexander

-----Oorsnrnnkel iik bericht---
Van: ominbzk'nl>
Verzonden: dinsdag 4 oktober 202215:31
Aan: Pregled, Alexànder <aoj.pregled@prvlimbtrro nl>

onderwerp: FW: Woo-ver=oet uai de heer naar advies van BZK en de LA naar het gebruik

u"n À"t Limburgs in (een commissie van) de Provinciale staten van Limburg

Beste Alexander,

Het betreft onderstaand wno-vcrzoek. Zoals besproken bezitten. wij niet over een LA-.advies. Js het - zoals besproken

_ akkoord als ik de heer ; 
-óáiituw 

naar jou/de provincie Limburg (telefonisch gaf je aan dat ik ook

jouw naam mag noemen)?

Groet,

-----OorsPronkel ijk bericht---
Van : vraagbeantwoord ing <vraagbeantwoording@m inaz' nl >

Verzondeá: dinsdag 13 september 202210:40
Aan: MC BZK <Postbus.MCBZK@minbzk'nl>
Onderwerp: RE: DPC ticket EM2316216: erkende talen

Hoi

Hieronder de voorgaande correspondentie'

Groeten,



Vraag:
op basis van Artikel a,! l-v.an !ew9t open overheid dien ik hierbij een verzoek om publieke informatie in.Eind juni of begin iuli 2022 heeft de Commissaris van dó r<óni.ó in Limburg, dhr. Emile Roemer, de Minister en delandsadvocaat om advies gevraagd betreffende het gebruik u"À h"t Limbuïgs in 1ààn àormissie van) de provinciale
Staten van Limburg
lk will u verzoeken mij op basis van de Wet open overheid dit bovengenoemde advies van de landsadvocaat eneventueel daarbij behorende stukken via email toe te sturen.
À'ar rl1pft e- vriendeliike oroet

Antwoord IRO:
Geachte heer / mevrouvr, U heeft via het contactformulier op rijksoverheid.nl een woo-verzoekingediend over een advies over het gebruik van het Limburgs in (een commissie vaá1 oe provinciale Staten van
fimburg Kunt u aangeven aan welk ministerie u ,* verzoe-k richï? Verder missen uw adresge$;;. ,.,-* verzoek.U kunt de aanvullende informatie doorgeven via het contactforrnulier op rijksoverheid.nt. witiuïaarbrl hei lenmerk(E-nummer) van deze e-mail vermelden? Het contactformulier vindt u via onderstaande link.
https ://www. rij ksoverheid. n l/contact
Tgvens maken wij u erop attent dat de termijn van het Woo-verzoek pas gaat tellen na ontvangst door het betreffendeministerie van een complete aanvraag.

---Oorspronkelijk bericht---
'Van: MC BZK sPostbus.MCBZK@minbzk.nt>
Verzonden: dinsdag 13 september 2O22OS:SS
Aan: vraagbeantwoording <vraagbeantwoord ing@m inaz. nl>
Ondenrverp: FW: DPC ticket EM23 j6216: erkende talen

Beste collega,

De oorspronkelijke vraag is weggevallen
Kunt u deze nog naar ons toesturen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie uàn slnnËÀránor" zakeien roninr.ri;k;;;il; ëaóó-eo-ó;rrr"i""ïià i;;. Newsroom Zuidtoren 10eetage Turfmarkt l4T lzsll Dp I Den Haag postbus 2oo11l 2s00 EA I Den Haa!
telnr.:

-----Oorspronkelijk bericht---
Van: Postbus MC DenB <postbusMCDenB@minbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 13 september 2022Og:3g
Aan: MC BZK <Postbus.MCBZK@minbzk.nt>
Onderwerp: FW: DPC ticket EM2316216: erkende talen

Beste collega,

Er lijkt hier iets mis te zijn gegaan bij het copy/pasten. De oorspronkelijke vraag is niet zichtbaar

Met vriendelijke groet,

---Oorspronkelijk bericht---
Van: noreply@informatierijksoverheid. nl <noreply@informatierijksoverheid. nl>
Verzonden: maandag i 2 september 2022 1i:36
Aan: Postbus Team Prolg: Beheer Digidoc <TeamprocesBeheerDigidoc@minbzk.nl>
Onderwerp: DPC ticket EM2316216: erkende talen
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Geachte collega,

Er is bij rnformatie Rijksoverheid een vraag binnengekomen waarvoor wij uw medewerking nodig hebben'

Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden?

Bijvoorbaat dank,

Datum/tijd gesorek: 12-09-2022 1 5:05:26

Referentie:
Naam:
E-mail adres: i@limbttros oro

Telefoonnummer:
Kanaal: E-mail
Onderwerp: erkende talen
Éaóinatitei:Wanneer mag ik het Limburgs gebruiken?

lnhoud vraag:
Telefoonnummer

E-mailadres: .@limburgs.org

Vraag
Beste,

Bij deze de aanvullende informatie waar u om vroeg:

Het verzoek voor informatie is gericht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Mijn adres is:

Met vriendelijke groet,

Referentienummer:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. tndien u.niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u vàrzocht dat aan de afzender te mélden en het bericht te verwijderen' De

staat aanvaardt geen aansprakelijkheid uooi."n"o", van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronióch verzenden van berichten'

This message may.ont"in information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message' The state accepts no

liability for damage of any kind resulting fr;tne risks inherent in the electronic transmission of messages'

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde(n). Diibericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of die

vertrouwelijk is of o, ,nd"r" redenen r""rtËnr t"rlrr"r*o is. Kennisname en gebruik van deze informatie door

anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. lndien u deze email abusievelilt< rrent ontvangen, brengt u ons dan

op Oá Íoogte waárbij , g"ur""gO' zal worden het originele bericht te vernietigen'
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lngediend in de vergadering van Provinciale staten van I iuli 2022

f)yl Limburgs
Parlement

. GÉWIJZIGD

Motie (Experimenteel) gebruik van het Limburgs (naast het Nederlands) in de commissie

Gultuur en Samenleving

Provinciale staten van Limburg bijeen in vergadering op '1 iuli 2022

constaterende dat Provinciale staten nog (te)weinig gedaan hebben voor het behoud van het

Limburgs.

Overwegende dat

- ln het convenant Limburgs (29-10-2019) door GS o.m. overwogen is:

1 . Dat op 1g maart i ggT het Europees Handvest voor regÍonale talen of talen van minderheden van

de Raad van Europa voor Nederland in uierking is getreden'

2. het Limburgs is erkend áls zelfstandige regionale taal onder dit Handvest'

3. pS het belangrijk vinden om het volwaardig bestaan van het Limburgs als regionale taal in levend

gebruik, in gesp-roken zàwet als in geschrevelr vorm te onderschrijven teneinde het gebrqik te

stimuleren;

4. het Limburgs als regionale taal van wezenlijk belang is voor de beleving en het uitdragen van de

Limburgse cultuur en identiteit en dat de Limburgse taal alle domeinen van het dagelijks leven in

Limburg raakt

s. de provincie Limburg met betrekking tot het ontwikkelen van het Limburgse taalbeleid hierbij een

voortrekkersrol heeft, r,íauÀi1 o" proviÀcie zelf bepaalt waar op passende wijze aandacht gegeven kan

worden aan de bescherming van het Limburgs'

- het Limburgs voornamelijk een spreektaal is (sinds honderd.en jaren) en de taal ook altijd gebruikt is

in uóóàJeiii!"n u"n officiëte aard 
"n 

dat de notulen meestal in het Nederlands werden vervat'

- De Limburgs taal (met zijn dialecten) de belangrijkste culturele verworvenheid is in onze provincie'

- De Limburger veel waarde hecht aan het behoud van zijn taal en deze taal een groot deel van zijn

identiteit uitmaakt

- Dat er ons inziens geen juridische bezwaren zijn voor het gebruik van het Limburgs in commissies'

Spreken provinciale Staten uit: dat het van het grootste belang is voor het behoud van het Limburgs

dat het gebruikt c.q. gesproken wordt (ook in het Limburgs openbaar bestuur)'

Verzoeken het coltege van Provinciale Staten

- er voor te zorgen dat de commissie CS voldoende uitgerust is om haar vergaderingen in het

gesproken LiriOurgs en Nederlands te kunnen doen làten plaatsvinden, waarbij eentalig- in het

Nederlands genotÍeerd wordt vanaf de eerste vergadering na het zomerreces van 2022'



lngediend in de vergadering van provinciale staten van 1 juli 2022

En gaan over tot de orde van de dag

Raimond Franssen
LOKAAL-LIMBURG



P led, Alexander

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

grminbzk.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 5 lutr 2O22 09:55

maandag. 25 juli 2022 10:05

Pregled, Alexander
RE: Motie Limburgs.docx

rminbzk.nl>

Beste Alexander,

Zoals aangegeven zou ik nog terug komen op de eerder toegezonden motie.

Afdeling 2.zvande Algemene wet bestuursrecht (hierna:Awb) hêeft een tweeledig doel. Het regelt enerzijds dat

het Nederlands de bestuurstaal is, anderzijds biedt het een grondslag voor uitzonderingen op de hoofdregel' Niet

expliciet wordt geregeld welke taal tijdens openbare vergaderingen van bestuursorganerldoor de leden daarvan

wordt gebezigd. Dat is het Nederlands waarbij in de provincie Friesland hef Fries een bijzondere positie heeft'

Hiervoor is - zo vereist de afdeling 2.2 van de Awb ook - een aparte wet voor in het leven geroepen.

Zoals eerdergewisseld verzet artikel2:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:de Awb)zich tegen

het gebruik van de Limburgse taal in uw commissievergadering. Er is geen sprake van het gebruik van het

Nederlands noch is vol te houden dat het om íntern verkeer binnen een bestuursorgaan gaat'

ook de uitzondering van artikel 2:6, tweede lid, van de Awb biedt naar alle waarschijnlijkheid geen uitkomst' Hierin

is bepaald dat het gebruik van een andere taal is toegestaan indien dat doelmatiger is en derden daardoor niet

onevenredig worden geschaad. uit de memorie van toelichting volgt niet dat gedacht is aan de situatie zoals

voorgesteld met de roti". Sterker nog, de voorbeelden die worden genoemd zijn duidelijk van andere aard:

bíjvoorbeeld het contact van ambtenaren met burgers die het Nederlands niet machtig zijn of het beantwoorden

van een verzoek in een vreemde taal. Bij 'onevenredige benadeling van de belangen van derden' moet worden

gedacht aan een ruimere strekking (dan een eenvoudige handeling). Een openbare vergadering lijkt mij een

schoolvoorbeeld van iets dat een ruimere strekking heeft (in een gesloten vergadering ligt dat mogelijk anders)' Al

eerder constateerden wij dat het Limburgs niet gestandaardiseerd is dus dat onevenredige behandeling van derden

goed voorstelbaa r is (de niet-streektaa lsprekers)'

Al met al lijkt het dictum van de motie dus in strijd met artikel 2:6 van de Awb, maar het is in de eerste.plaats aan

het desbetreffende bestuursorgaan zelf om conform het tweede lid de toets uit deze bepaling te verrichten'

Dit antwoord is breder afgestemd binnen BZK. Mocht een en ander nou nog tot vragen leiden, dan verneem ik het

graag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat I Directie Democratie & Bestuur I Afdeling lnrichting openbaar Bestuur

Turfmarkt 147 | Kameí 2.20 | Postbus 20011 | 2500 EA I Den Haag

Secretariaat O7O 426 6048

;
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Aan:' Pregled, Alexander' <aoj.pregled@prvlimburg.nl>
Onderwerp: RE: Motie Limburgs.docx

Dag Alexander,

Hoe is een en ander verlopen afgelopen vrijdag?

lk vroeg me ook nog af of je4uliie alsnog graag een oordeelvanuit BZK willen over de motie

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag I ptt 2022 14:23
Aan:'Pregled, Alexander' <aoi.oresled@ prvlimburs.nl>
Onderwerp: RE: Motie Limburgs.docx

Beste Alexander,

Helaas lukt het niet om per ommegaande hier een antwoord op te formuleren gelet op de wijze waarop de motie is
opgesteld (in de commissie wordt dan het Limburgs gehanteerd, en de beraadslaging is in het Nederlands). Dit moet
ik intern afstemmen met de dossierhouder minderheidstalen en de verantwoordelij[e jurist.

Allicht is het mogelijk de motie aan te houden? Aangegeven zou kunnen worden dat hiervoor met BZK in overleg
moet worden getreden om te bezien of de motie binnen de wet valt?

Excuus, maar ik kan zo snelje niet van een afgestemd antwoord voorzien. lets dat een dergelijke vraag wei vereist.

G roet,

Van: Pregled, Alexander <aoi.pregled@prvlimburs.nl>
Verzonden: vrijdag 1, juli 2022 14:04
Aan:l n<. ,@minbzk.nl>
Onderwerp: Motie Lrmburgs.docx
Urgentie: Hoog

Hallc

Bijgaand een motie. Vraag van onze Cdk op grond van de info die wij reeds hebben ontvangen.

ls het dictum in strijd met de wet? Daar het voorziet in woordelijke beraadslaging in Limburgs en Nederlands in
open bare vergaderingen.

Kun je me aub informeren in formele zin of dit strijdig is.

Veel dank

Alexander

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n)' Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuelL eigendomsrechten msten
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. kennisname en gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email aÈusievelijk hebt
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele berichi te
vernietigen.

2



Pregled, Alexander

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

<(

donderdag 23 juni 2022 10:55

Pregled, Alexander

Limburgse taal in commissievergaderingen

r@minbzk.nl>

rwegen om in afwijking van artikel 2:6,

n van een andere taal c.q. het Limburgs

is immers of derden daardoor niet

Geachte heer Pregled,

Via mijn collega ontving ik uw vraag inzake het gebruik van de Limburgse taal tijdens

beraadslagingen e.d. in commissies van de provincie Limburg.

ln artikel 2:6 Awb wordt bepaald dat bestuursorganen de Nederlandse taal gebruiken, tenzij bij wettelijk voorschrift

anders is bepaald. Vooropgesteld: dit is voor het Limburgs niet het geval. Weliswaar is het Limburgs erkend als

minderheidstaal (zie esp Staatscourant ?019, 64467 | Overheid.nl > Officiële bekendmakinHen

(officielqbekendmakineen.nl))- en hieruit vloeit een plicht om het Limburgs te stimuleren * maar een recht om het

tirnrrgr te voeren bij officiële gelegenheden kan daar niet uit worden afgeleid. De erkenning van het Limburgs als

minderheidstaal bevestigt tevens dat het niet om de Nederlandse taal gaat (en in juridische zin ook niet een

vergelijkbare Positie heeft).

Naast de vraag of het Limburgs (toch) als Nederlandse taal gekwalificeerd kan worden, vraagt u zich af of het

vergaderen in commissies allicht nog als intern verkeer zou kunnen worden aangemerkt. Een snelle (digitale)

zoektocht leidt niet direct tot een antwoord wat exact onder 'intern verkeer' moet worden verstaan. Niettemin is dit

onaanneme lijk. Zo zijn deze vergaderingen openbaar toegankelijk en worden die dikwijls uitgezonden door middel

van streaming. Het uitgangspunt van openbaarheid is - net zo als voor Sta,tenvergaderingen - ook in de wet

neergelegd, te weten in artikel8l, vierde lid, jo. artíkel23, eerste lid, van de Provinciewet. Openbaarheid staat

natuurlijk in dienst van derden,.te weten de burgers. Tot slot is de (bestuurs)commissie ook als orgaan genoemd in

de provinciewet. Niet goed vol te houden is derhalve dat het hier om intern verkeer binnen het bestuursorgaan

gaat.

Tot slot is het goed om op te merken dat artikel 2:6, eerste lid, van de Awb primair is bedoeld voor de communicatie

tussen bestuursorga nen en burgers (men moet het bestuursorgaan kunnen volgen en begrijpen). Strikt genomen

gaat het daar bij een commissievergadering niet om, maar het is evenzeer van belang dat burgers die vergadering

kunnen volgen, zeke r gelet op het openbare karakter van commissíevergaderingen (artikel 80, víjfde lid, jo. artikel

23, eerste lid, van de provinciewet). Kennelijk is het Limburgs geen gestandaar:diseerde taal (zie ook Welke erkende

ta len heeft Nederland? I Riiks erheid.nl). daarin lijkt dan ook het belang voor het gebruik van het Nederlands

gelegen. Dit lijkt míj overigens ook van belang indien uw provincie zou ove

eerste lid, van de Awb vanwege doelmatigheidsredenen gebruik zou make

(de mogelijkheid die het tweede lid van artikel 2:6 bíedt). De toets daarbij

onevenredig worden geschaad.

Al met al lijkt er dus geen ruimte voor het gebruik van de Limburgse taal in commíssievergaderingen van uw

provincie. Vanzelfsprekend ben ik bereikbaar indien het bovenstaande tot vragen leidt. Hopelijk kunt u hiermee uit

de voeten.

M et Vriendelijke groet,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat I Directie Democratie & Bestuur I Afdeling lnrichting openbaar Bestuur

Turfmarkt I47 | KametZ.20 | Postbus 20011 | 2500 EA I Den Haag

Secretariaat O7O 426 6O4a



@minbzk.nl
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led, AlexanderPreg

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Pregled, Alexander
woensdaq 22 iuni 2022 11:48

Limburgse taal in commissievergaderingen

Urgentie: Hoog

Hallo

Zoals aangegeven een vraag in het licht van artikel 2:6 Awb, het gebruik van de Nederlandse taal.

We hebben de toelichting bij dit artikel goed gelezen en Hoofdregel is de Nederlandse taal te gebruiken, schriftelijk

als mondeling. Ziet dit arïikei ook op bijvoorbéeld beraadslagingen e.d. in de commissies? lk zie namelijk dat artikel

2:6 Awb geeà betrekking heeft op het ínterne verkeer binneÁ één bestuursorgaan (MvA l, 23543, 23b, p2). Verder

geeft de íretgever niet aán wat onder Nederlandse taal moet worden verstaan, dit moet de rechter uitmaken in een

óoncreet g.vát. Uitzondering is het Fries en andere streektalen krijgen niet dezelfde status. Slechts de wetgever in

formele zin kan aan andere talen dan de Nederlandse een officiële status toekennen'

Concréte vraag zieldit artikel ook op het in het Limburgs vergaderen (Limburgse taal) in commissies of betreft dit het

interne verkeer binnen een bestuursorgaan? Of dienen wij in het Nederlands te vergaderen in commissies?

ls het mogelijk op korte termijn een antwoord te krijgen omdat hier voorbereidingen zijn om een motie voor te

bereiden óm-het mogelijk te maken in het Limburgá1e uergaderen in de commissie cultuur, waarbij notulen in het

Nederlands worden oPgemaakt.

Laat me gerust bellen als het antwoord snel te geven is of extra info noodzakelijk is voor de conctext.

Alvast veel dank en zonnige groeten uit Limburg,

Alexander

mr. A.O.J. (Alexander) Pregled : l;':11i2t':;::íai

Griffie
M +31 6 15225089
E aoj.pregled@prvlimburg.nl

Postadres Postbus 570O i 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht

Kijk ook op www.limburq.nl






