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Regionale talen in het bestuurlijke verkeer
In de convenanten tussen de Rijksoverheid en de
Nedersaksische en Limburgse overheden wordt gesteld
dat een van de doelen is om het gebruik van beide
regionale talen in het bestuurlijk verkeer te versterken.
Dat is een goed streven, ook al om de communicatie
tussen overheid en burger te verbeteren en sterker te
maken.
Het past bijzonder goed bij het actuele thema van deze
tweejaarlijkse conferentie. Centraal staat steeds de
vraag wat de erkende talen nodig hebben voor hun
borging en promotie in termen van beleidsmatige
afspraken, promotieactiviteiten en wetenschappelijke
inzichten. Dat doen we dit jaar, zo stelt de aankondiging,
aan de hand van het thema ‘taalemancipatie’.

Ondertekening Convenant Limburgs 6 november 2019

Links: gedeputeerde Ger Koopmans van Limburg,
rechts: minister Raymond Knops

Ondertekening Convenant Nedersaksisch 10 okt.2018
(provinciehuis Overijssel, Zwolle,
met hoogste vertegenwoordigers van alle overheden )

Emancipatie en versterking regionale talen in
het bestuurlijke verkeer
Emancipatie volgens Van Dale:
1. Vrijmaking uit slavernij of lijfeigenschap
2. Bevrijding van wettelijke, sociale,
politieke, morele of intellectuele
beperkingen, toekenning van gelijke
rechten, gelijkstelling voor de wet;
streven naar gelijkgerechtigheid

De tweede betekenis is hier uiteraard van toepassing.
Voor emancipatie is een versterking van de rol van de
regionale talen in het bestuurlijke verkeer noodzakelijk.
We zullen laten zien waarom.

Bevrijding van wettelijke, sociale, politieke
beperkingen?
Er zijn vast geen beperkingen, denk je, als je in het Convenant
Nedersaksisch de overweging leest dat:
‘...het gebruik van het huidige Nedersaksisch in zijn
hoofdvariëteiten, het functioneren als levendig
communicatiemiddel en de verzorgde gebruikmaking in het
bestuurlijk verkeer en in culturele uitingen van belang zijn
voor de eigen cultuur en identiteit ‘

Een concrete belofte, zo lijkt het, van verzorgde
gebruikmaking. Wat staat de emancipatie nog in de weg?

Politieke beperkingen?
Op een kamervraag in welke mate de regering na het
afgesloten convenant werkt aan het erkennen van het
Limburgs als overheidstaal, antwoordde minister
Ollongren, dat de regering niet werkt aan het erkennen
van het Limburgs als overheidstaal, maar zich wel richt
op het bevorderen van het gebruik van het Limburgs.
[Indieners: Van Helvert, Amhaouch (beiden CDA), Wilders, Graus, Emiel van Dijk (allen PVV),
Regterschot, Nijkerken-De Haan (beiden VVD), Raemakers (D66), Ploumen, Gijs van Dijk (beiden
PvdA), Öztürk (DENK) en Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal
(ingezonden 25 september 2020).]

Antwoord roept twee vragen op:
1. Wat is een overheidstaal?
2. Zijn er nu wel of geen
beperkingen voor het gebruik
van regionale talen in
het bestuurlijk verkeer?

Wat is een overheidstaal?
Die term is niet erg gebruikelijk, zelfs onduidelijk. Welke
benamingen worden in wetten en regelgeving gebruikt?
Dat zijn:
officiële taal
regionale taal
gebarentaal
Citaten uit de site van Binnenlandse Zaken:
‘Nederlands is de officiële taal van Nederland.’
‘Het Fries is net als het Nederlands een officiële taal in de provincie
Fryslân. Dit is zo geregeld in de Wet gebruik Friese taal.’
‘Het Fries, Limburgs en Nedersaksisch zijn als regionale talen erkend.’
‘De Nederlandse Gebarentaal is in Nederland erkend voor mensen die
gebarentaal gebruiken. Dit is gedaan met de Wet erkenning Nederlandse
Gebarentaal.’

Beperkingen?
Officiële erkenningen komen tot uitdrukking via
- wetten zoals de Wet Gebruik Friese taal en de Wet
erkenning Nederlandse Gebarentaal;
- handvesten zoals het Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden;
- bijzondere overeenkomsten (convenanten) tussen de
overheid en provincie(s): het Convenant Nedersaksisch en
het Convenant Limburgs.
Voor de taalkeuze in het bestuurlijk verkeer blijkt evenwel de
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van kracht.

Beperkingen?
Dit zegt de AWB in Artikel 2:6

1 Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid
werkzame personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald.
2 In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden
gebruikt indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de
belangen van derden daardoor niet onevenredig worden
geschaad.

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald:
In Friesland geldt de Wet Gebruik Friese taal, waarin het gebruik
van het Nederlands en het Fries is geregeld. Een wettelijk
voorschrift dus ten behoeve van het Fries. Voor het
Nedersaksisch en Limburgs is zoiets er niet, die regionale talen
vallen dus buiten de werkingssfeer van lid 1.
In lid 2 lezen we over criteria van doelmatigheid en
evenredigheid. Wat is evenwel doelmatig en wat is evenredig in
geval van onze regionale talen? Een discussie daarover kan
gemakkelijk tot negatieve reacties en stigmatisering leiden, tot
beperkingen in gebruik. Dit lid vormt een formele belemmering
van de emancipatie van de regionale talen in het bestuurlijk
verkeer.

Twee casussen waar het wettelijk anders
geregeld is voor de taalkeuze in het bestuurlijk
domein:
▪ De wetgeving in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein ten
behoeve van Nederduits (sterk verwant met ons
Nedersaksisch)
▪ De wetgeving in het Zwitserse kanton Graubünden ten
behoeve van het Raeto-Romaans en het Italiaans (talen naast
het Duits, dat er in meerderheid wordt gesproken)

De casus Sleeswijk-Holstein
Deze Duitse deelstaat koestert zijn
meertaligheid (Hoogduits,
Nederduits, Deens, Fries). De
grondwet is zowel in het Hoogduits
als in het Nederduits geschreven:
Mit der hier vorgelegten
zweisprachigen Landesverfassung
will der Landtag dazu einen Beitrag
leisten, das Niederdeutsch zu
bewahren

De casus Sleeswijk-Holstein
Hier volgen belangrijke paragrafen uit de grondwet.
Art. 12, lid 6: Das Land schützt und fördert die Erteilung von
Friesischunterricht und Niederdeutschunterricht in öffentlichen
Schulen.
Art. 13, lid 2: Das Land schützt und fördert
die Pflege der niederdeutschen Sprache.
Het comité van de Raad van Europa dat de toepassing van het
handvest controleert is tevreden: Die Bestimmung ist
grundsätzlich erfüllt, der Gebrauch der Regionalsprache
innerhalb der Behörden ist zugelassen.

De casus Reto-Romaans
Zwitsers kanton Graubünden

De casus Reto-Romaans
Het Reto-Romaans is naast Duits, Frans en Italiaans de vierde
officiële taal op landsniveau. Het is evenwaardig aan de andere
drie, maar er geldt wel een beperking in de grondwet:
Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und
Italienisch. Rätoromanisch ist Amtssprache im Verkehr mit
Personen dieser Sprache. (Bundesgesetz über die Landessprachen)
Op kantonaal niveau van Graubünden is de positie van het RetoRomaans en van het eveneens beschermde Italiaans vastgelegd in
een taalwet en een taalverordening.

De casus Reto-Romaans
We citeren enkele paragrafen om duidelijk te maken hoe
Graubünden zijn regionale taal Reto-Romaans een evenwaardige
plek heeft gegeven.

Art. 3. Sprachengesetz des Kantons Graubünden
2. Jede Person kann sich in einer Amtssprache ihrer Wahl an die
kantonalen Behörden wenden.
3. Die kantonalen Behörden antworten in der Amtssprache, in der
sie angegangen werden. Im Verkehr mit Gemeinden, Regionen
und Gemeindeverbänden verwenden sie deren Amtssprachen. In
Beschwerdeverfahren richtet sich die Verfahrenssprache nach der
im angefochtenen Entscheid verwendeten Amtssprache.

Casussen van eigen bodem
Provinciale Staten (Overijssel)
Voormalig Statenlid D’66 uit onvrede: mocht zijn eed niet
afleggen in het Nedersaksisch, wel in het Nederlands; deed
dat de 3de keer in het Fries – wat wel mocht, en wat de
absurditeit van de weigering aantoonde (bron: Trouw, april
2018)
Gemeenteraad Tynaarlo (Drenthe)
De Limburgse gedeputeerde Koopmans
sprak Limburgs tegen de Limburgse
boeren die in protest tegen
het stikstofbeleid in oktober 2019
met hun tractoren naar het gouvernement in Maastricht
trokken. Die taalkeuze werkte de-escalerend.

Laatste casus van eigen bodem
Maart geldt voor gemeenteraden en staten in het
Nedersaksische gebied als maond van de streektael. Men
spreekt dan vaak Nedersaksisch – meer daartoe ‘opgewekt’ voor
de gelegenheid dan heel spontaan. De rest van het jaar is het
gebruik meestal voorbij – wat niet zou moeten.

Conclusie
Het bestuurlijke domein is en blijft gesloten voor de regionale
talen, afgezien van uitzonderlijke gevallen. Het gebruik geldt als
een gunst, niet als een recht. In reguliere situaties en
vergaderingen worden de regionale talen Limburgs en
Nedersaksisch zelden gesproken, laat staan geschreven.

Noodzakelijke aanbeveling: pas AWB aan
met een wettelijk voorschrift !
De Nederlandse overheid wil evenwel geen nieuwe
wetgeving, maar een wettelijk voorschrift is relatief
eenvoudig. Aanbeveling aanpassing AWB lid 2:
Provinciale en gemeentelijke overheden en onder hun
verantwoordelijkheid werkzame personen mogen naast
het Nederlands de in hun gebieden erkende regionale
talen gebruiken.
Deze bestuurlijke maatregel komt tegemoet aan de
aanbeveling in het rapport van de Raad van Europa dat
lokale en regionale autoriteiten vrij moeten zijn om ook
‘niet-officiële talen’ te gebruiken in de uitvoering van hun
taken.

Argumenten om de AWB te wijzigen
1. Nedersaksisch en Limburgs zijn erkend als volwaardige
talen – en horen dus ook zo te (kunnen) functioneren. De
AWB vormt een formele hindernis voor degenen die het
Nedersaksisch / Limburgs vrij willen gebruiken.
2. Een taal heeft minder aanzien als die buitengesloten is
van bepaalde domeinen, geldt dan als minder belangrijk,
niet volwaardig. Handvest en Convenanten willen juist
een beter imago en volwaardigheid.

3. Alle betrokkenen willen versterking en stimulering ook
in het bestuurlijke domein, conform de convenanten.

Argumenten om de AWB te wijzigen
4. In contacten van de burgers met de overheid heeft de
regionale taal vaak een voordeel: het gebruik wekt vaak
meer vertrouwen, leidt vaak tot een duidelijker, direkter
communicatie. Een sterke aanbeveling in een recent
rapport van de Raad van Europa is dan ook: lokale en
regionale autoriteiten moeten vrij zijn om ook ‘nietofficiële talen’ te gebruiken in de uitvoering van hun
werk, om op die manier zo effectief mogelijk te zijn.
5. Tot de emancipatie van de taal en de sprekers hoort
dat die zich volop kunnen uiten in alle levensdomeinen,
dus ook in het bestuurlijke verkeer / de organen van onze
democratie.

Durven we het aan? De kroon op de
regionale talen, opnemen in de grondwet?
Limburgs, Nedersaksisch en Fries worden door de
overheden gesteund, maar moeten voortdurend op de
agenda om te monitoren, om ze verder vooruit te brengen.
Dit moet anders. De regionale talen zijn een onlosmakelijk
deel van ons land en vertegenwoordigen een historische
waarde.
Onze regionale talen verdienen een grondwetsartikel, als in
Sleeswijk-Holstein. Die deelstaat, en ook Zwitserland /
Graubünden zien hun talen als volwaardig, in grondwet en
andere wetten verankerd. Ons voorstel voor de
Nederlandse grondwet luidt naar analogie dan ook
(toevoeging bij art. 1 van de grondwe):
Nederland beschermt en bevordert zijn regionale talen
(Nedersaksisch, Limburgs en Fries)

Een onsje meer, en positief denken!
Dr. Yuri Michielsen-Tallman, vz. van de
Limbörgse Akademie:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
Dit is Artikel 1 van de Grondwet.
Het gaat om zogeheten grondrechten, ook door de
formulering ‘op welke grond dan ook’. Taal hoort daar
zeker bij. Conclusie: sprekers van het Limburgs (en
Nedersaksisch) kan niet worden onthouden datgene wat
voor Friestaligen wel goed geregeld is. Niet alles zal vergelijkbaar zijn, wel valt te concluderen dat onze positieve
voorstellen voor AWB en Grondwet ook met het oog op
het beschermen van grondrechten heel redelijk zijn.

Hoe nu verder met AWB en Grondwet?
- Onze voorstellen leggen we gedurende een korte
periode vanaf deze conferentie voor aan de
instellingen, clubs en verenigingen voor regionale
talen en culturen, d.w.z. voor Limburgs en
Nedersaksisch
- Daarna en met steun van die organisaties worden
onze voorstellen tot een oproep aan alle politieke
partijen in de Tweede Kamer (sommige hebben in hun
programma’s voorstellen die aansluiten)
- Daarbij komen de voorstellen op een site (petitie)
- Onze voorstellen zijn in de vorm van een tekst voor de
AWB, een tekst die in principe wat ons betreft al o.k.
is, en in de vorm van een voorstel voor een
grondwetsartikel, zoals getoond.

Steun voor onze
voorstellen is buitengewoon welkom
Het gaat om de best mogelijke toekomst

voor onze regionale talen

