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Geachte heer Plasterk, 
 

Recentelijk heeft een Friese belastingplichtige telefonisch contact opgenomen met de 
Belastingdienst met een vraag over de inkomstenbelasting. Tijdens het gesprek 
bleek dat de medewerkster ook Fries is, op de vraag of het gesprek dan ook in het 
Fries voortgezet kon worden, antwoordde de medewerkster dat dit niet mocht, ook de 
beller mocht geen Fries spreken. Dit alles ondanks dat de beller eerder een 
aangiftebrief inkomstenbelasting 2015 had ontvangen afkomstig van een inspecteur 
die Leeuwarden als werkplek heeft. 
 
Navraag bij de Belastingdienst door een journalist van de Leeuwarder Courant, de 
heer Willem Bosma, leerde dat er volgens het bij de Belastingdienst geldende boekje 
was gehandeld. Er werd aangegeven dat de Belastingtelefoon een landelijk werkend 
onderdeel van de Belastingdienst is en daardoor niet aan te merken zou zijn als 
bestuursorgaan dat gevestigd is in de provincie Fryslân. En daarom niet verplicht zou 
zijn om ervoor te zorgen dat burgers de Friese taal kunnen gebruiken.1 
 
Het bestuur van DINGtiid is hier door verrast. Iets meer dan twee jaar geleden 
ondervond de politieke partij FNP iets soortgelijks. De Belastingdienst reageerde 
afwijzend op een in het Fries opgesteld bezwaarschrift van de FNP, met de 
opmerking dat een vertaling aangeleverd moest worden omdat het bezwaarschrift in 
een vreemde taal zou zijn opgesteld. Gelukkig heeft de Belastingdienst later 
aangegeven dat er sprake was van een omissie en het verzoek om een vertaling 
ingetrokken. 
 
In uw brief aan de FNP van 15 januari 2014 (uw kenmerk 2014-0000022247) noemt 
u deze zaak ook betreurenswaardig. U geeft verder aan dat een ruimhartig gebruik 
van de in de wet vervatte regels ter bescherming en stimulering van het gebruik van 
de Friese taal wenselijk is. En dat de in de wet geformuleerde uitzonderingen op het 
gebruik van het Fries – artikel 3, lid 2 – daadwerkelijk de uitzondering zijn.  
 
 
 

                                                      
1 Leeuwarder Courant, 12-03-2016, “Belastingdienst doet ‘t wéér”. 



 

Naar aanleiding van deze omissie heeft de Belastingdienst gemeld maatregelen te 
zullen treffen om herhaling te voorkomen. U heeft in uw brief aan de FNP 
aangegeven ten aanzien van de gedeconcentreerde rijksdiensten die de provincie 
Fryslân als werkterrein hebben, het verzoek neer te leggen om voor 1 juli 2014 regels 
te stellen over het gebruik van het Fries. 
 
Uit deze recente gebeurtenis met de Belastingtelefoon blijkt dat er nog onvoldoende 
maatregelen getroffen zijn. En wordt DINGtiid gesterkt in haar opvatting dat er te 
vrijblijvend omgegaan wordt met de Wet gebruik Friese taal en er grote behoefte is 
aan meer sturing, zoals door DINGtiid ook beschreven in het advies “verandering en 
verbetering” van september 2015. 
 
Wij vragen u dan ook om samen met uw collega-bewindspersonen het recht om het 
Fries te gebruiken in contact met bestuursorganen en gedeconcentreerde 
rijksdiensten in de provincie Fryslân blijvend onder de aandacht te brengen en er bij 
deze bestuursorganen en gedeconcentreerde rijksdiensten op aan te dringen dat 
maatregelen getroffen worden en beleid wordt ontwikkeld overeenkomstig de Wet 
gebruik Friese taal. 
 
We willen u daarnaast adviseren in de tussenevaluatie van de Bestuursafspraak 
Friese taal en cultuur (2016) nadrukkelijk een analyse te maken van de status van de 
implementatie van de Wet gebruik Friese taal bij al de betrokken bestuursorganen, 
inclusief een specifiek uitvoeringsplan per bestuursorgaan hoe de wet daadwerkelijk 
te implementeren en vervolgens jaarlijks te monitoren. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Klaas Sietse Spoelstra 

Voorzitter DINGtiid 

 


