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Betreft In het Fries gesteld bezwaarschrift van de FNP aan de Bijlage(n)

Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden

Geachte heer H

Ik heb recent uw brief d.d. 30 december 2013 ontvangen, waarin u aandacht
vraagt voor het feit dat een door uw partij gesteld bezwaar aan de
Belastingdienst! Kantoor Leeuwarden niet in behandeling is genomen, omdat het
niet in de Nederlandse taal maar in de Friese taal is gesteld. In uw brief vraagt u,
refererend aan bestaande wet- en regelgeving en verdragen, aandacht voor het
instrueren van de Rijksdiensten met betrekking tot het recht om het Fries te
gebruiken.

Het is betreurenswaardig dat uw in het Fries gestelde bezwaar niet in behandeling
is genomen door de Belastingdienst. Artikel 3 lid 1 van de Wet gebruik Friese taal
stelt dat een ieder de Friese taal kan gebruiken in het verkeer met
bestuursorganen voor zover deze in de provincie Fryslân zijn gevestigd. In het
tweede lid is een uitzondering op deze verplichting opgenomen in het geval het
gebruik van de Friese taal tot een onevenredige belasting van het gebruik van het
Fries in het bestuurlijk verkeer zou leiden.

Naar mijn overtuiging is een ruimhartig gebruik van de in de wet vervatte regels
ter bescherming en stimulering van het gebruik van de Friese taal aangewezen.
De systematiek zou van dien aard moeten zijn dat de in de wet geformuleerde
uitzonderingen op het gebruik van het Fries, in casu het tweede lid van artikel 3,
daadwerkelijk de uitzondering zijn.

Inmiddels heeft de Belastingdienst gemeld dat er sprake was van een omissie en
dat de FNP ten onrechte is gevraagd om een vertaling van het bezwaarschrift. De
Belastingdienst heeft ook gemeld maatregelen te zullen treffen om herhaling te
voorkomen en in contact met u te treden om de zaak op te helderen.
Vanzelfsprekend verwelkom ik deze stappen en maatregelen en ik vertrouw erop
dat hiermee dit specifieke geval naar een ieders tevredenheid wordt opgelost.

Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil ik van de
gelegenheid gebruik maken om deze casus breder te bezien. Enerzijds om er
lering uit te trekken en anderzijds om verbeteringen aan te brengen bij de
toepassing van de wet- en regelgeving inzake het gebruik van de Friese taal.
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Zo lijkt het mij zinvol als preciezer wordt omschreven wanneer er uitzonderingen
op het gebruik van het Fries zijn toegestaan en hoe deze in concrete gevallen
dienen te worden toegepast. Art. 6 eerste en tweede lid van de Wet gebruik Friese
taal bieden aanknopingspunten om voor onderdelen van de centrale overheid,
waarvan het werkterrein zich uitstrekt tot de provincie Fryslân of een deel ervan,
regels te stellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in
het mondeling verkeer.

Om gevolg te geven aan bovenstaande zal ik het Orgaan voor de Friese taal
vragen om een modelregeling en een modelbeleidsplan voor de Friese taal op te
stellen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Wet gebruik Friese taal.
Tevens zal ik contact opnemen met de verschillende bewindspersonen om het
recht om het Fries te gebruiken in contact met bestuursorganen en
gedeconcentreerde rijksdiensten in de provincie Fryslân nog eens onder de
aandacht te brengen. Ten aanzien van de gedeconcentreerde rijksdiensten die de
provincie Frysl~n als werkterrein hebben, zal ik het verzoek neerleggen om voor 1
juli 2014 regels te stellen over het gebruik van het Fries. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van de modelregeling en het modelbeleidsplan die het Orgaan
voor de Friese taal vervaardigt.

Als verantwoordelijk minister voor de Friese taal zal ik het proces monitoren en,
zoals te doen gebruikelijk is in kwesties aangaande het Fries, nauw contact met de
provincie Fryslân onderhouden. Uw verzoek om te verkennen welke taken — evt.
bij wijze van experiment — toebedeeld zouden kunnen worden aan de provincie
Fryslân houd ik in gedachten in dit proces en betrek ik waar mogelijk.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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dr. Plasterk
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