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Fries is een officiële 
rijkstaal

• Staat in de provincie Fryslân op 
gelijke voet staat met het 
Nederlands.

• Rijksoverheid lijkt dit niet altijd te 
beseffen.

• Friese maatschappelijke 
organisaties wordt niet altijd 
toegestaan het Fries te gebruiken.

• Strijdt met nationale en 
internationale verplichtingen die de 
Nederlandse overheid is 
aangegaan.



Fries in de rechtszaal

• Mede vanwege angst voor 
een Friese afscheiding 
besloot de Minister van 
Justitie daags na 
Kneppelfreed dat Fries in 
zeer beperkte mate in de 
rechtszaal gebruikt mocht 
worden.

• 1956: gebruik van Fries in de 
rechtszaal wettelijk geregeld.



Fries in communicatie met (andere) overheidsorganen

• 1995 wettelijk vastgelegd voor 
verkeer met in Friesland gevestigde 
bestuursorganen (sinds 2014 in 
artikel 3 Wet gebruik Friese taal).

• Voor onderdelen van de centrale 
overheid waarvan het werkterrein 
zich uitstrekt tot de provincie 
Fryslân kunnen regels worden 
gesteld over het gebruik van het 
Fries (sinds 2014 in artikel 6 Wet 
gebruik Friese taal).

• Op basis hiervan niet altijd Fries te 
gebruiken.



Maar: 1996 Nederland ratificeert het Europees 
Handvest voor Regionale of Minderheidstalen

• In 1998 voor Nederland in werking 
getreden

• Fries voor dit verdrag als minderheidstaal 
aangewezen

 Nederland moet de verplichtingen uit dit 
verdrag nakomen (o.a. niet zonder 
gerechtvaardigde reden gebruik van Fries 
beperken of verbieden en zich verzetten 
tegen het ontmoedigen van het gebruik 
van het Fries).



Niet alle overheidsinstanties lijken zich van deze 
verplichtingen bewust: ANBI-websites

• Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten bepaalde 
informatie op hun website zetten: donateurstransparantie.

• 2016: Belastingdienst accepteerde websites in het Fries niet 
(Engels, Duits en Frans mocht wel): Stichting Fryske 
Oekumenyske Tsjerketsjinsten yn Súdwest-Fryslân (FOET) 
dreigde ANBI-status te verliezen.

• Richtlijnen werden aangepast en FOET behield status.
• Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023: 
 Gebruik van de Friese taal in het economische en sociale domein 

in faciliterende zin door het Rijk en de provincie actief 
gestimuleerd. 

 “In de provincie Fryslân gevestigde ANBI-instellingen mogen in 
de Friese taal aan de Belastingdienst verantwoording afleggen, 
zonder dat het van invloed is op hun ANBI-status. De in Fryslân 
gevestigde instellingen met ANBI-status zullen van dit recht 
schriftelijk door de provincie op de hoogte gesteld worden.”



Belastingdienst communiceert hier nog steeds niet over 
(en stimuleert het Fries evenmin)

• ANBI-informatiepagina op www.belastingdienst.nl
vermeldt niet dat website in het Fries mag.

• Aanvraagformulier ANBI noemt als alternatieven 
voor de Nederlandse taal nog steeds alleen Engels, 
Duits en Frans.

• Nieuwe verplichte formulier waarmee grote ANBI’s 
sinds 2021 de informatie op de website moeten 
zetten alleen in het Nederlands beschikbaar.

• De Belastingdienst voldoet hiermee niet aan de 
verplichtingen uit het Europees Handvest en de 
afspraken in de Bestuursafspraak.



Voorbeeld 2: Wetsvoorstel transparantie 
maatschappelijke organisaties

• Balans en resultatenrekening stichting in het 
Nederlands, Frans, Duits of Engels deponeren. 
Maar niet in het Fries!

• Komt overeen met eisen Burgerlijk Wetboek voor 
NVs en BVs en ondernemende stichtingen en 
verenigingen.

• Komt niet overeen met Handvest en 
bestuursafspraak: rechtvaardiging waarom Fries 
verboden zou moeten zijn ontbreekt.

• Betreft kleinere stichtingen, stimuleren gebruik 
van het Fries logischer dan verbieden.

• Artikel 42 Wet op het notarisambt staat wel toe 
dat verenigingen en stichtingen met zetel in 
Fryslân statuten in het Fries hebben: versterking 
van de Friese taal in het rechtsverkeer.



Conclusie: 70 jaar na Kneppelfreed zijn we er nog niet

• Wetgevingsjuristen en ambtenaren bij 
uitvoeringsorganisaties lijken zich 
onvoldoende bewust van de status van het 
Fries in Nederland en de verplichtingen die de 
Rijksoverheid zowel nationaal als 
internationaal jegens het gebruik van Fries is 
aangegaan: stimuleren en niet verbieden in 
het sociale en economische leven.

• Geldt te meer voor in Fryslân gevestigde 
maatschappelijke organisaties: juist als zij zich 
op Friesland richten moeten zij zich in het 
Fries kunnen verantwoorden via website en 
jaarstukken.

• Het Fries mag wel weer wat prominenter op 
de Haagse agenda!



Tankewol!
De gebruikte krantenartikelen (en meer!) zijn gratis te vinden via www.delpher.nl 
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