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 datum 4 juni 2013 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33335 

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in 

het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Aangenomen amendement 

 

Invoegen nieuw artikel 2a 

8  10 (Jacobi) 

Met het wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het 

bestuurlijk verkeer en het rechtsverkeer versterkt. De bevordering van het gebruik van het 

Fries is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie Fryslân 

die verder gaat dan het gebruik van Fries in het bestuurlijk verkeer en rechtsverkeer. Het  

doel van dit amendement is om die gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijk tot 

uitdrukking te brengen in de wet, door de bestuursafspraak Friese taal en cultuur een 

wettelijke grondslag te geven. Het Rijk en de provincie Fryslân maken periodiek 

bestuursafspraken over de uitwerking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

Friese taal en cultuur. In deze bestuursafspraken kunnen afspraken worden vastgelegd op 

het gebied van onderwijs, media, rechterlijke autoriteiten, bestuurlijke autoriteiten, 

cultuur, het sociale en economische leven en grensoverschrijdende uitwisselingen. 

Aangenomen. Tegen: PVV. 

 



 

 

 blad 2 

 

 

Ingetrokken amendement 

 

Invoegen nieuw artikel 2a 

9 (Segers) 

Dit amendement wil borgen dat bij het verlopen van bestuursafspraken voor de Friese taal 

en cultuur voor een bepaalde periode, inderdaad nieuwe afspraken gemaakt worden door 

het Rijk en de provincie Fryslân. De afspraken worden bijvoorbeeld ten aanzien van 

onderwijs, media, bestuurlijke autoriteiten en cultuur gemaakt. 

Ingetrokken. 

 

  

 

Moties 

 

11  ? (Segers en De Rouwe) over de wettelijke taak van Friesland voor het in stand 

houden van een basisinfrastructuur 

Aangehouden. 

 

12  ? (De Rouwe en Jacobi) over de erkenning van het Nedersaksisch 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, PvdA en PvdD. 

 

13 (De Rouwe) over de positie van Omrop Fryslân in het waarborgen van de Friese taal 

Aangehouden. 

 

14 (Jacobi en De Rouwe) over het advies van de Tijdelijke commissie Borging Friese taal in 

de Media 

Aangehouden. 

 

15 (Van Raak en Segers) over niet bezuinigen op Omrop Fryslân 

Aangehouden. 

 

 


