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Onderwerp

: Beantwurding skriftlike fragen oer it brOken fan it Frysk yn de rjochtseal

Achte mefrou De Jong,
Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 24 maaie
2019, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding:
Strafrjochtadvokaat Van der Goot bepleitet in rommer wet//k rjocht om Frysk te sprekken yn
de rjochtseal buten Fryslan (1). Hieltyd mear sjogge wy dat Fryske' saken mei
Frysksprekkende fertochten en/of tsjagen fanwegen de Onderwerpen ferwiisd wurde nei
spesjalisearre rjochtbanken bOten Fryslan. It wet//k rjocht om it Frysk te brOken is no beheind
ta it wurkgebiet fan de rjochtbank Noord-Nederland en it Gerjochtshof Amhem-Ljouwert (2).
Fraach 1:
Kloppet dat baten boppeneamd wurkgebiet allinne as immen him yn it Nederlansk net goed
uterje kin, in tolk oproppen wurdt? En sa ja: binne der rjochtlinen/ hifkingskriteria wat Under
"net goed uterje" ferstien wurdt?
Antwurd fraach 1:
Yn de Wet GebrOk Fryske taall stiet in 'Kest 13, dat as in Fryske fertochte of tsjuge him by it

Cindersyk op de rjochtsitting yn in strafsaak buten de rjochtbank Noard-Nederlan of it
gerjochtshof Arnhem-Ljouwert fan it Frysk betsjinje wol, dit kin.

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17562.html
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In fertochte of tsjuge moat yn sa'n gefal oannimlik meitsje dat er him yn it Nederlansk net
goed genoch utdrukke kin. Ferfolgens makket de rjochter ut oft bystan jCin wurdt troch in tolk.
Kest 276 fan it VVetboek fan Straffoardering is fan tapassing.
De wet jout oan de rjochter dy't de sitting liedt Otmakket oft der bystan jun wurdt troch in tolk,
mar net op grCin fan hokker kritearia. Yn de praktyk docht derby faak bliken dat as in tsjOge of
fertochte in tolk Frysk hawwe wol dit ek bOten Fryslan wol tasein wurdt. Hjirfan wurdt allinne
troch fertochten of tsjOgen net in protte gebrOk makke. Ek as der op fersyk wol in tolk
oanwezich is wurdt hjir faak gjin gebruk fan makke. Faak gean Friezen yn in Nederlanske
kontekst dochs oer op it Nederlansk.

Fraach 2:
Binne Jo it mei Van der Goot lens dat, om it Frysk yn de rjochtbank rommer brake te kinnen,
de wet feroare wurde moat ? Sjogge Jo ek oare opsjes om itselde te berikken?
Antwurd fraach 2:
VVy sjogge ek it belang fan de mooglikheden it Frysk yn de rjochtbank rommer bruke te
kinnen. Yn de nijste Bestjoersofspraak Fryske taal en Kultuer 2019 — 2023 hawwe wy dan ek
ofsprutsen om hjiroer fierder yn oerlis te gean mei de rjochtbank en it hof. Feroaring fan de
wet hjirfoar is op dit stuit neffens Os net oan de oarder.

Fraach 3:
Kin it kolleezje oanjaan hokker rol hja spylje kin en wol yn Den Haach, om dizze "mesk" yn
de wet te tichtsjen?
Antwurd fraach 3:
Troch it fan kreft wurden fan de Wet gebruk Fryske taal op 1 jannewaris 2014, is it wetlike
funemint foar it gebruk fan de Fryske taal yn it rjochtsferkear yn earsten fuortsterke. Mei each
foar de steatsrjochtlike posysje fan de rjochtspraak sille wy fan de provinsje Ot sa as wy dat
ofsprutsen hawwe yn de nije Bestjoersofspraak Fryske taal en kultuer 2019 -2023 mei de
Rechtbank Noord-Nederland en it Hof Arnhem -Leeuwarden oerlizze oer it kommen ta
taalbelied oangeande it Frysk. Ofspraken dy't hjirby tusken de provinsje en de rjochtspraak
makke wurde, wurde hjirnei apart festlein. Hjiroer sille wy dernei ek oerlis hawwe mei it
Ministearje fan Justitie en Veiligheid (J&V).

Fraach 4:
Kin it kolleezje oanjaan of de nije BFTK (3) noch romte jout foar ferbetteringen oangeande it
bruken fan it Frysk yn de rjochtbank ?
Antwurd fraach 4:
Yn de BFTK 2019 - 2023 jouwe wy ek oan te stribjen nei it fanselssprekkend gebruk fan de
Fryske taal by it gerjocht. Graach wolle wy besprekke hoe't yn 2030 it Frysk net allinne
mooglik mar ek fanselssprekkend weze kin. VVy sille yn de rin fan dit jier mei de presidinten
fan de rjochtbank Noard-Nederlan en it Hof Arnhem-Ljouwert yn oerlis gean hoe't wy de
Otgongspunten fan de nije BFTK neier ynfolje kinne. Hjirby moat eksplisyt opmurken wurde
dat de rjochtbank en it gerjochtshof hjirby fansels Onofhinklik binne yn it kommen ta harren
eigen belied.
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Fraach 5a:
a. Binne Jo it mei de FNP lens, dat rjochtsaken dy't har yn Ftyslan ofspylje of der't meast
ynwenners fan Fryslan by belutsen binne, yn it foarste plak yn Ljouwert behannele wurde
moatte?
Antwurd fraach 5a:
Ja, dat fine wy perfoarst ek. Wy sille de kommende tiid, sa as oanjOn yn it
taalskippersdokumine, ek ynsette op foarljochting. Friezen moatte sels in berop dwaan op
harren rjocht Frysk te praten, ek by saken baten Fryslan. Yn de praktyk is it net mooglik om
alle saken yn Ljouwert te behanneljen troch de opset fan it rjochterlike systeem, werby't
bygelyks ekonomyske strafsaken en miljeu-saken troch in Onderdiel yn Swolle behannele
wurde. Problemen mei tabak en mestsilo's altyd yn Rotterdam en seesaken yn Amsterdam.

Fraach 5b:
b. Hoe sjogge Jo yn dat ferban oan tsjin de tendins fan hieltyd fierder geande spesjalisaasje
fan it rjocht nei ynstansjes op oare plakken yn Nederlan?
Antwurd fraach 5b:
Sa as by fraach 5a oanjan hat it Os foarkar ek om saken mei Friezen sa folle mooglik yn
Fryslan te behanneljen. Yn de praktyk is dat allinne net altyd mooglik.

Fraach 5c:
c. Hokker prikken hawwe Jo op dit stuit yn it wurk om it earder taseine behald fan Ljouwert as
folweardige justysjested te bewurkmasterjen?
Antwurd fraach 5c:
Der wert it mooglik is, sil der yn oerlis omtinken foar frege wurde. Yn de mande mei de
boargemaster fan de gemeente Ljouwert wurdt hiel geregeld oerlis fierd mei de anderskate
departeminten om Ljouwert as folweardige justysjested te behalden. Ek de lobby fan SNN
hat dy ynstek. It argumint fan it belang fan it Frysk yn it rjochtsferkear wurdt der alle kearen
by behelle.
Mel rju achtinge,
DeputeaRe Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.IVI\ Brok, f

R.E. BojefiTs - Rieerg-rsma, MBA MCM, sekretaris
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/12/21/de-taalskipper-frysk
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