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Door middel van deze brief stellen wij de Nederlandse regering in gebreke voor het niet tijdig in
werking doen treden van het nieuwe artikel 14 van de Wet gebruik Friese taal'.

De regering heeft verzuimd om de nieuwe regels over het gebruik van de Friese taal in het
rechtsverkeer, meer specifiek over het vastleggen van hetgeen in de Friese taal is gesproken,
tijdig in te laten gaan. Bij de behandeling van de wet heeft de regering beloofd dat het bewuste
artikel uiterlijk vijf jaar na totstandkoming van de Wet gebruik Friese taal in werking zou treden.

Omdat de regering inmiddels sinds 1 januari 2019 in verzuim is, sommeren wij u om binnen een
redelijke termijn van zes maanden een besluit te nemen en dat besluit tot inwerkingtreding in het
Staatsblad te publiceren, zodat de nieuwe regels van artikel 14 alsnog van toepassing worden.

De Wet Gebruik Friese Taal is krachtens het Besluit van 3 december 2013 tot vaststelling van bet
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taar op 1 januari 2014 in werking
getreden. Daarbij word de invoering uitgesteld van nieuwe regels over het in een proces-verbaal
vastleggen van wat in de Friese taal is gesproken. De regering wilde op deze wijze de
gerechtelijke instanties de mogelijkheid geven om zich via cursussen dan wel anderszins voor to
bereiden op een effectieve implementatie van de wet.
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Volgens de memorie van toelichting' zou de inwerkingtreding van dit specifieke artikel
plaatsvinden op een later tijdstip, en wel uiterlijk 5 jaar na totstandkoming van de Wet gebruik
Friese taal. De leden van de SGP-fractie hebben destijdsiv expliciet gevraagd waarom de termijn
van 5 jaar niet is opgenomen in de wet, zodat het tijdelijke karakter van de oude tekst
uitdrukkelijk blijkt. Daarop was het antwoord van de regering dat het de nodige flexibiliteit wilde
behouden. Flexibiliteit mag echter geen excuus zijn om de invoering van een dennocratisch
vastgestelde wet na te laten.

In het overleg van 30 september 2021 tussen de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met
u, de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft u gezegd dat u vindt dat er in de
rechtbanken de mogelijkheid moet zijn cm in de Friese taal je zaak te bepleiten, met of zonder
tolk, al naar gelang het nodig is. U vindt — net als wij — dat dat goed geregeld moet zijn. U heeft
gezegd dat u daar verantwoordelijk voor bent en daarvoor staat en dat u signalen heeft gekregen
dat dit geregeld kan worden.v

Het is daarom de hoogste tijd dat ook het deel van de wet over het proces-verbaal wordt
ingevoerd. Wij vertrouwen erop dat u deze zaak met voortvarendheid zult aanpakken.

FNP Steatefraksje
Sijbe Knol, voorzitter
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