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Fries in de Grondwet/Statuut 
Nu het seizoen van de verkiezingsprogramma’s voor de 
Tweede Kamer weer is begonnen, brengen sommige partijen 
opnieuw het voorstel naar voren om het Fries in de 
Nederlandse Grondwet te verankeren. De FNP vindt dat een 
goede zaak. 
 
Helaas heeft de huidige regering van VVD, CDA, ChristenUnie 
en D66 twee jaar geleden besloten1 om het eerdere voorstel 
voor het Fries in de Grondwet in te trekken, dat de regering 
Balkenende IV in 2010 had ingediend.  
 
In 2007 hebben Provinciale Staten unaniem besloten dat dat 
het Fries op moet worden genomen in de Grondwet en daartoe 
het ‘Steatekomitee Frysk yn de Grûnwet’2 opgericht, om de 
belangen fan de Friese taal en de gelijkwaardigheid met nadruk 
onder de aandacht te brengen in Den Haag. Het College van 
Gedeputeerde Staten deelde toen dit standpunt, zo blijkt uit het 
bestuursakkoord van die tijd.3  
 
De FNP wil dat het College van Gedeputeerde Staten zich 
sterk maakt om het Fries in de hoogste wettelijke regelgeving 
van ons land te verankeren en vraagt het College daarom actie 
te ondernemen richting Den Haag, zodat dit volgend jaar bij de 
vorming van een nieuwe regering kan worden geregeld.  
 
De FNP wil dat het College daarbij ook naar de mogelijkheden 
kijkt om het Fries in de allerhoogste regeling van ons Koninkrijk 
vast te leggen, in het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden.4  
  

Fraach / fragen 
 
 

 
1. Is het College het met de Statenfractie van de FNP eens 

dat het Fries een plek moet krijgen in de hoogste wettelijke 
regelgeving van ons land?  

 
2. Vindt het College, net als de FNP, dat het jammer is dat de 

huidige regering twee jaar geleden heeft besloten om het 
wetsvoorstel voor het Fries in de Grondwet in te trekken? 

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 32 522, nr. 7, Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 februari 2018 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 32 522, 
nr. 8, Verslag van een schriftelijk overleg, 22 mei 2018; 
2 Provinciale Staten, Inisjatyffoarstel ‘Ynstallaazje Steatekomitee Frysk yn de Grûnwet’, 31 oktober 
2007. Het ‘Steatekomitee Frysk yn de Grûnwet’ is later het ‘Steatekomitee Frysk’ geworden, met een 
bredere taak ten opzichte van het Fries dan het bevorderen van het Fries in de Grondwet. 
3 Coalitieakkoord 2007-2011, Minsken, ‘Verder willen wij dat het Fries als tweede rijkstaal wordt 
opgenomen in de Grondwet.’, p. 4; 
4 C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk, Wolters-Kluwer, derde druk, Deventer 2012; H.G. 
Hoogers, De normenhiërarchie van het Koninkrijk der Nederlanden – Een bijdrage aan het 
constitutionele koninkrijksrecht, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009; 



3. Wat vindt het College van de argumentatie van de regering 
Rutte III, die volgens de Kamerbrief van 2018 niet overtuigd 
is van de noodzaak van het wetsvoorstel, omdat er geen 
dringende maatschappelijke behoefte en ‘voldoende 
constitutionele rijpheid’ zou zijn?  
In 2010 was de vorige regering nog van mening dat er 
grond was om de Grondwet op dit punt aan te passen. 
Heeft het College van de regering Rutte III te horen 
gekregen waarom deze daar nu anders over denkt? 

 
4. Is het College het met de FNP eens dat er in Fryslân wel 

degelijk en nog steeds een dringende maatschappelijke 
behoefte is om het Fries ook in de hoogste wettelijke 
regelgeving van ons land te verankeren? Als dat het geval 
is, kan het College dat dan onderbouwen? Als dat niet het 
geval is, waarom dan niet? 

 
5. Wil het College zich ervoor inzetten dat dit punt bij de 

vorming van een nieuw kabinet opnieuw in het 
regeerakkoord komt? 

 
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is niet zo 
bekend, maar het is de allerhoogste regeling van ons Koninkrijk 
en staat als norm boven de Grondwet. Met een aanpassing van 
het Statuut zouden in één keer naast het Fries ook de talen van 
de Antillen (Papiaments en Engels) mee-opgenomen kunnen 
worden. Dat was eerder een punt van kritiek bij de 
voorgestelde Grondwetswijziging van 2010.  
 
Om de Grondwet te wijzigen moet een zware procedure 
worden doorlopen, met twee lezingen in zowel de Eerste als de 
Tweede Kamer en een twee derde meerderheid in tweede 
lezing. De procedure5 van het Statuut is een stuk minder 
moeilijk: voor aanpassing van het Statuut zijn naast een 
gewone meerderheid in de Nederlandse Eerste en Tweede 
Kamer uiteindelijk drie gewone meerderheden in de 
parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten nodig. 
 
6. Wil het College de mogelijkheden onderzoek om het Fries 

op te nemen in het Statuut, de hoogste wettelijke regeling 
van ons land? Is het College bereid om naast de reguliere 
overleggen met Den Haag hiervoor contact op te nemen 
met de regeringen van de andere landen van ons Koninkrijk 
(Curaçao, Aruba en St. Maarten) en op dit punt met hen 
samen te werken?  
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5 Artikel 55 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 


