
 

 

 

 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken  

en Koninkrijksrelaties 

De heer dr. R.H.A. Plasterk, 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

 

 

Leeuwarden, 30 december 2013 

 

Onderwerp: Bezwaar tegen de weigering van de Belastingdienst/KantoorLeeuwarden om 

een in de Friese taal gesteld Bezwaarschrift van de FNP in behandeling te nemen. 

 

Geachte heer Plasterk, 

 

Hierbij maakt de FNP (Fryske Nasjonale Partij) bezwaar tegen de weigering van de 

Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden, om een door de FNP in de Friese taal opgesteld 

bezwaarschrift tegen een belastingaanslag,in behandeling te nemen (zie bijlage). Op basis 

van het door de Nederlandse Regering ondertekende ‘Kaderverdrag voor Nationale 

Minderheden voor de Friezen’ en het ‘Europees Handvest voor regionale en talen van 

minderheden voor het Fries deel III’, is de FNP van mening dat Rijksdiensten, gevestigd in de 

provincie Fryslân, in de Friese taal benaderd moeten kunnen worden, dus ook een 

Bezwaarschrift gericht aan de Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden.  

 

Afgelopen jaar heeft u twee keer de Provincie Fryslân bezocht voor het ondertekenen van 

een overeenkomst betreffende de Friese taal en cultuur. De eerste keer was op maandag 22 

april 2013 in Leeuwarden, toen u als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

samen met gedeputeerde Jannewietske de Vries van de Provincie Fryslân, de 

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur hebt getekend. Op 1 oktober 2013 ging ook de 

Eerste kamer  - de Tweede Kamer was eerder al akkoord – met deze ‘Wet gebruik Friese taal’ 

akkoord. Met het aannemen van deze wet wordt van rijkswege in de provincie Fryslân 

(Friesland) het recht van iedereen gegarandeerd om in de rechtszaal en het contact met 

bestuursorganen zijn of haar eigen taal, Nederlands of Fries, te gebruiken. 

 

De tweede keer was op maandag 4 november 2013, eveneens in het Provinciehuis te 

Leeuwarden, toen u het convenant taalbeleid hebt getekend met de gemeenten die opgaan 

in de Friese Meren (Lemsterland, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat) en Boarnsterhim, 

Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. Boarnsterhim gaat op in de drie 

laatstgenoemde gemeenten. Voor de gemeenten tekenden de betreffende burgemeesters. 

Commissaris van de Koning, John Jorritsma tekende namens de provincie Fryslân. Volgens de 

Commissaris ‘moeten de Friezen wel de mogelijkheid hebben om zich te uiten in de taal die 

hen het meest aanspreekt. Dit convenant regelt dat ze in de nieuwe gemeenten ook die 

vrijheid hebben. 
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Wij gaan er van uit dat u als verantwoordelijk ministervan het door de Regering 

ondertekende ‘Kaderverdrag voor Nationale Minderheden’ en het ‘Europees Handvest voor 

regionale talen en talen van minderheden’, alle Rijksdiensten in de provincie Fryslân , en dus 

ook de Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden, niet alleen van de ‘Wet gebruik Friese taal’ en 

de ‘Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur’ op de hoogte hebt gebracht, maar deze 

Rijksdiensten ook geïnstrueerd hebt hiernaar te handelen. 

 

En tenslotte zou de FNP het toejuichen, wanneer u in samenspraak met het Provinciaal 

bestuur van Fryslân zou willen inventariseren welke taken die nu nog bij het Rijk berusten, 

kunnen worden gedecentraliseerd (zie uw brief d.d. 26 april 2013 -kenmerk: 2013-

0000265619- aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal). Daarbij kan 

verkend worden of deze taken bij wijze van experiment uniek kunnen worden toebedeeld 

aan de provincie Fryslân. Op deze wijze zal de gewenste versterking van het ‘middenbestuur’ 

van de Provincie Fryslân plaatsvinden en hoeven wij u niet weer lastig te vallen over 

onwillige Rijksdiensten. 

Niet voor niets is de verkiezingsslogan van de FNP ‘Minder Den Haach, mear Fryslân’!  

 

Uw bericht zie ik met vertrouwen tegemoet. 

 

Hoogachtend,  

namens de Fryske Nasjonale Partij 

 

 

Drs. U.G. Hosper 

(voorzitter) 

 

p/a FNP-hûs 

Obrechtstrjitte 32 

8916 EN Ljouwert 

 

I.a.a.: Gedeputeerde Jannewietske de Vries, Commissaris John Jorritsma en de Inspecteur 

Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden, allen te Leeuwarden. 

 

Bijlage: Brief Inspecteur Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden d.d. 11 december 2013. 
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