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Geachte mevrouw Ter Horst, 

 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene 

Zaken en Huis der Koningin heeft op 30 september jl. uw brief van 12 september 2008 

inzake afdoening van toezeggingen aan de Eerste Kamer besproken. De commissie is u 

erkentelijk voor het door u verstrekte overzicht. Naar aanleiding van het overzicht wil de 

commissie twee vragen stellen.  

 

In uw brief van 24 juni 2008 (26389, C) zegde u toe een nieuwe editie van het monito-

ringsrapport over de toepassing in Nederland van het Europees Handvest voor regionale 

talen of talen van minderheden direct na publicatie aan de Eerste Kamer te doen toeko-

men. Inmiddels is gebleken dat dit rapport gepubliceerd is en dat er op een aantal punten 

nog tekortkomingen worden gesignaleerd door het expertcomité van de Raad van Europa. 

De commissie wil hierbij het belang van  

adequate uitvoering van de aanbevelingen uit het monitoringsrapport onderstrepen.  

 

De commissie meent dat de uitvoering van de aanbevelingen effectief ter hand zou kunnen 

worden genomen in het kader van de afspraken over de Friese taal in het bestuursakkoord 

rijk-provincies 2008-2011. De Commissie verzoekt u daarom de Eerste Kamer op de hoog-

te te houden van de stappen die u naar aanleiding van het akkoord neemt. De commissie 

ontvangt in ieder geval graag informatie over de taakomschrijving en de verrichtingen van 

de tijdelijke stuurgroep die binnen een half jaar na het sluiten van het akkoord voorstellen 

zal doen voor een samenhangende decentralisatie en coördinatie voor taken die verband 

houden met de Friese taal.  

 

Ten tweede, wenst de commissie te vernemen of u - zoals u reeds suggereerde in uw brief 

van 21 maart 2008 aan de Tweede Kamer (30 415, nr.17) -  voornemens bent een eigen 

initiatief te nemen, nu duidelijk is geworden dat de Tweede Kamer in de gewijzigde motie-
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incriminatie alsmede van de binnentredingsbevoegdheid (EK 30415, J) geen aanleiding ziet 

de Wet op de parlementaire enquête te wijzigen.  

 

De commissie wacht uw antwoorden met belangstellig af. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Drs. L.M.L.H.A. Hermans 

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / 

Algemene Zaken en Huis der Koningin 

 

 


