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Fries in de Grondwet/Statuut 
De FNP is blij dat het College van Gedeputeerde Staten in de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP1 
duidelijk gemaakt heeft dat de Friese regering nog steeds van 
mening is dat het Fries een plek in de Grondwet verdient.  
 
Enkele antwoorden roepen echter nog wel enkele 
aanvullende vragen op. Ondanks dat de FNP het enigszins 
bijzonder vindt dat sommige partijen die eerder zelf de 
procedure hebben stopgezet, nu in verkiezingstijd opnieuw 
roepen dat ze het Fries willen opnemen in de Grondwet, is de 
FNP wel van mening dat men het ijzer moet smeden als het 
heet is. Datzelfde geldt voor de samenwerking met de andere 
landen in ons Koninkrijk, met Curaçao, Aruba en St. Maarten. 
 

Fraach / fragen 
 
 

 
Het college heeft bij vraag 5:  
‘Wil het College zich er voor inzetten dat het voornemen om 
het Fries in de hoogste wettelijke regeling van ons land te 
verankeren tijdens de vorming van een nieuw kabinet 
opnieuw in het regeerakkoord komt?’  

geantwoord dat er: 
‘Er bij de totstandkoming van het regeerakkoord een aantal 
belangrijke zaken zijn die wij vanuit Fryslân zullen 
inbrengen. Het opnemen van het Fries in de Grondwet, als 
dat voor het Nederlands ook gebeurd, zal daar onderdeel 
van zijn.’ 

 
1. De FNP vindt dat net wat te bescheiden. Wij lezen het 

antwoord zo als dat het College pas in actie zal komen 
wanneer het opnemen van de dominante taal in de 
Grondwet aan de orde is. Kan het College ons toezeggen 
dat onze eigen Friese regering in aanloop naar de 
verkiezingen opnieuw in actie komt en proactief de lobby 
zal voeren?  

 
2. Kan het College verder duidelijk maken aan welke acties 

het denkt om het Fries in de Grondwet te krijgen? 
 
 
Het College heeft bij vraag 6:  
‘Wil het College de mogelijkheden onderzoeken om het 
Fries op te nemen in het Statuut en is het College bereid om 
daarvoor contact op te nemen met de regeringen van 
Curaçao, Aruba en St. Maarten?’  

 

 
1 Antwoordbrief College van Gedeputeerde Staten, ‘Beäntwurding skriftlike fragen oer Frysk yn de 
Grûnwet/Statút’, 1 december 2020; ‘Skriftlike fragen fan de FNP oer it Frysk yn de Grûnwet/Statút’, 3 november 
2020; 



 
het antwoord gegeven dat: 
‘Wij ons als College willen inzetten om het Fries in de 
Grondwet op te nemen, daar ligt volgens ons de kans. Het 
Statuut regelt meer de onderlinge relaties tussen de delen 
van het Koninkrijk als een soort ‘reglement van de 
vereniging’. Wij willen samen met de regeringen van de 
andere delen van ons Koninkrijk wel bekijken hoe zij daar 
tegenover staan, maar voor ons is de Grondwet de meer 
natuurlijke plaats.’ 

 
3. De FNP vindt het mooi dat het College contact wil 

opnemen met de andere landen van ons Koninkrijk. Is dat 
intussen al gedaan? Indien ja, wanneer was dat? Wat is 
er uit het overleg gekomen? Indien nee, wanneer zal dat 
dan gebeuren?  

 
4. Is het College het met de FNP eens dat een actieve lobby 

in samenwerking met de andere landen van ons 
Koninkrijk sterker zal zijn? Temeer, omdat door het 
opnemen van zowel het Fries als ook het Engels en 
Papiaments in de Grondwet de bezwaren van de Raad 
van State2 op het eerdere voorstel uit 2010 worden 
ondervangen.  
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2 Kamerstukken II, Vergaderjaar 2010/11, 32 522, nr. 4, p. 7, Advies Raad van State en Nader Rapport. 


