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: Frysktafich beswierskrift FNP by Belêstingstjinst

Achte hear Hosper,

Op 6 jannewaris 2014 0ntfongen wy jo br ief  ,  by Ís ynboekt Onder dokumintn0mer 0'1 107849.
Yn jo skriuwen jouwe jo oan dat it beswierskrift fan de FNP tsjin in opleine boete net yn
behannel ing nommen waard troch de Belêst ingtsj inst  om't  hja stelden dat 'het bezwaarschr i f t
is gesteld in een vreemde taal. Voor een goede behandeling van het bezwaarschrift is een
vertaling noodzakeli jk'. Dit antwurd is j im logyskerwiis, ek mei it each op de nije Wet gebr0k
Frysk taal, yn it ferkearde kielsgat sketten. Mei dit brief wolle wy graach op jo brieÍ en dy
kasus reagearje.

Us kollee4e is it folslein mei jo iens dat it antwurd dat jo op 11 desimber fan de
Belêstingstj inst krigen hawwe, net yn oerienstimming wie mei de wetl ike ófspraken dy't der
binne oangeande it gebr0k fan it Frysk. De minister fan Ynlànske Saken hat jo yntusken ek
skrift l ik te witten dien dat hy it 'betreurenswaardig'fynt dat jo Frysktalich beswierskrift net yn
behanneling nommen is troch de Belêstingtsjinst. Wy binne mei de minister fan miening dat
de oanbelangjende kasus s0nder mis falt Onder kêst 3lid 1 fan de Wet gebrOk Fryske taal en
dat dit beswierskrift net in 0nevenredige belêsting foarmet, lykas stelt Onder l id 2 fan kêst 3.
Dat betsjut dat it Frysk br0kt wurde kin yn it ferkear mei bestjoersorganen, Íoar safier't dizze
yn Fryslàn festige binne en ek mei de 0nder harren ferantwurdlikheid wurksume persoanen.
Wy hawwe begrepen dat de Belêstingtsjinst 0nderwilens erkend hat dat in Frysktalich
beswierskrift nea wegere wurde mocht hie. De antwurden fan de Belêstingtsjinst en de
minister fan Ynlánske Saken binne foar Ís kolleezje foldwaande om oangeande jo spesif ike
melding gj in f ierdere aksje te Ondernimmen.
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It hat foar Ís lykwols wol oanlieding west om mei ferskate parti jen neier kontakt te hawwen
om te sjen hoe't soksoarte fan meldings yn de takomst tefoaren kommen wurde kinne. Yn it
foarste plak is der mei it ministearje fan Ynlànske Saken bepraat hoe't de ymplikaasjes fan
de Wet gebr0k Fryske taal better kommunisearre wurde kinne mei de bestjoersorganen dy't
0nder de bepal ings fan de taalwet fal le.  Wy si l le hj i r  de kommende per ioade f ierder mei
teset. Twads hat der kontakt west mei de foarsitter fan it ni je Orgaan foar de Fryske taal om
te sjen hokker rol i t Orgaan yn dizzen fedolje kin. De minister hat it Orgaan yntusken ek
benadere en fersocht om in modelregeling en in modelbeliedsplan op te stellen, konfoarm
kêst 6 fan de taalwet. As lêste hawwe wy oerlis hàn mei T0mba, om't dêr faker klachten
telàne komme oer it gebr0k Ían it Frysk by (dekonsintrearre) rykstj insten en oare ynstànsjes.

Al dy ynformaasje wolle wy bel0ke by it opskerpjen fan de belutsen parti jen, sadat der tenei
rjocht dien wurde sil oan de wetl ike ófspraken dy't der oangeande it br0ken fan de Fryske
taal  makke binne.

Jo saak is yn behannel ing by H. Akerboom telefoann0mer 058 -  292 8136, by wa' t  jo neiere
ynformaasje kr i je k inne.

Wy geane der fan Ét jo sa foldwaande ynformearre te hawwen.

Mei r ju acht inge,

Deputearre Steaten fan Fryslàn,

drs. A.J. van den Berg, sekretaris

foar dlzze O, Biilsma, loko'sekretari
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