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De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 7, vierde lid, van het
Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden (Trb.
1993, 1 en 199; 1998, 20);
Gelet op artikel 9, tiende lid, van de
Bestuursafspraak Friese taal en cul-
tuur 2001 (Stcrt. 2001, nr. 125);

Besluit:

A. Artikel 2 van het Instellingsbesluit
consultatief orgaan Friese Taal (ver-
der te noemen: Instellingsbesluit)
wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘ Minister
van Binnenlandse Zaken’ vervangen
door: Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
2. Onder vernummering van het twee-
de lid tot derde lid wordt een nieuw
tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Het orgaan heeft voorts tot taak
aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties advies
uit te brengen over de uitvoering van
de Bestuursafspraak Friese taal en
cultuur 2001 en de daarbij behorende
uitvoeringsconvenanten, in relatie tot
het in het eerste lid bedoelde
Europees Handvest.
B. Artikel 3 van het Instellingsbesluit
wordt als volgt gewijzigd:
Er wordt een nieuw vijfde lid inge-
voegd, luidende:

5. Het orgaan kan waarnemers toe-
laten.
C. Artikel 5 van het Instellingsbesluit
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder letter
a ‘f 450,-’ vervangen door: € 205,-.
2. In het eerste lid wordt onder letter
b ‘f 225,-’ vervangen door: € 102,50.
3. In het tweede lid wordt ‘f 0,60’
vervangen door: € 0,28.
D. Artikel 6 van het Instellingsbesluit
komt als volgt te luiden:
Het beheer van de bescheiden
betreffende de werkzaamheden van
het orgaan geschiedt met inachtne-
ming van de beheersregeling van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, op grond van de
Archiefwet (Stb.1995, 276) en het
Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De
bescheiden worden na het beëindigen
van de werkzaamheden overgedragen
aan het archief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de
datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1
januari 2002.
Een afschrift van dit besluit wordt
gezonden aan de Algemene
Rekenkamer en aan de secretaris van
het orgaan. 

’s-Gravenhage, 14 maart 2002.
De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
G.M. de Vries.

Toelichting

In 1998 heeft de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken besloten tot de
instelling van een consultatief orgaan
ten behoeve van de Friese taal.

Blijkens het Instellingsbesluit (Stcrt.
1998, nr. 33) moet het orgaan de
Minister van Binnenlandse Zaken
rapporteren over de behoeften en de
wensen ten aanzien van de Friese taal
en cultuur in relatie tot het Europees
Handvest voor regionale talen of
talen van minderheden. Met de
ondertekening van de
Bestuursafspraak Friese taal en cul-
tuur 2001 is aan het orgaan tevens
een adviserende rol gegeven inzake de
uitvoering van genoemde bestuursaf-
spraak. Deze nieuwe taak wordt tot
uitdrukking gebracht met de invoe-
ging van een tweede lid in artikel 1
van het Instellingsbesluit. In artikel 3
is voorzien dat waarnemers kunnen
worden toegelaten tot vergaderingen
of andere activiteiten van het orgaan.
Tot waarnemers worden gerekend een
of meer vertegenwoordigers namens
ministeries en de provincie Fryslân
die verantwoordelijk zijn voor het
beleid inzake de Friese taal. Verder
ziet deze bepaling ook op vertegen-
woordigers uit de Friese samenleving
ten einde uitvoering te geven aan het
bepaalde in artikel 2, eerste lid, van
het Instellingsbesluit. Tevens was het
nodig de vergoedingen genoemd in
artikel 4 aan te passen in verband
met de vervanging van de gulden
door de euro. Ten slotte is artikel 6
van het Instellingsbesluit in overeen-
stemming gebracht met het bepaalde
in de Archiefwet.

De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
G.M. de Vries.
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