Besluitenlijst

61e vergadering van het Comité van Ministers
Datum: 11 oktober 2004
Plaats: Breda
1. Besluit van het Comité van Ministers over het actieplan
2005 en de begroting 2005
Het Comité van Ministers stelt het Actieplan en de begroting
2005 van de Nederlandse Taalunie vast.
•

2005 is het derde jaar waarin uitvoering wordt gegeven aan
het meerjarenbeleidsplan 2003-2007. De inhoudelijke
prioriteiten waaraan in dit meerjarenbeleidsplan gewerkt
wordt, worden in het Actieplan 2005 verder geconcretiseerd:
1. ondersteuning van het onderwijs Nederlands in het
buitenland;
2. beheer en onderhoud van digitale taalkundige materialen;
3. sociaal taalbeleid en het gebruik van ICT in het
onderwijs Nederlands binnen het taalgebied;
4. de ontwikkeling van een meer gemeenschappelijk
letterenbeleid.

•

De begroting 2005 van de Nederlandse Taalunie is
samengesteld uit € 8.764.000 bijdragen en
€ 637.576 overige inkomsten.

•

van de bijdragen wordt € 5.664.000 ter beschikking gesteld
door het Koninkrijk der Nederlanden en € 3.100.000 door de
vlaamse Gemeenschap.

•

opdat de Taalunie aan haar verplichtingen zou kunnen
voldoen, zullen de bijdragen door het Koninkrijk der
Nederlanden en door de vlaamse Gemeenschap conform de
`Regeling Financieel Beheer van de Nederlandse Taalunie'
worden overgeschreven.

2. Besluit van het comité van Ministers over de nadere
standpuntbepaling over uitkomsten evaluatie Nederlandse
Taalunie op basis van reacties RNTL en IPC
Het Comité van Ministers heeft met dank kennis genomen van de
reactie van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de
Interparlementaire commissie op de uitkomsten van de evaluatie
van de Nederlandse Taalunie. Het Comité van Ministers
constateert dat de bevindingen van de Raad en de
Interparlementaire commissie overeenkomen met de standpunten
van het comité van Ministers, zoals vastgelegd in de
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besluitenlijst van de 60e vergadering van het Comité. Het
verheugt het comité dat de Raad en de IPC de intentie hebben
uitgesproken om naar aanleiding van de aanbevelingen van de
evaluatiecommissie die betrekking hebben op de werking van
beide organen, de eigen werkwijze kritisch te zullen bekijken
en de bereidheid hebben aangegeven om stappen te nemen die de
werkwijze kunnen verbeteren. Het Comité van Ministers is ervan
overtuigd dat dit de gehele werking van de Nederlandse
Taalunie ten goede zal komen.
Het Comité van Ministers ziet in de reacties van de Raad en de
IPC geen aanleiding tot een nadere standpuntbepaling.
3. Besluit van het Comité van Ministers over het vierde
voortgangsrapport van de werkgroep spelling van de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren
Het comité van Ministers heeft kennis genomen van de vierde
lijst met aanvullingen, aanpassingen en correcties aan de
woordenlijst Nederlandse taal 1995 ter voorbereiding van de
tweede editie door de werkgroep spelling van de Raad voor
Nederlandse Taal en Letteren en zal de werkgroep meedelen aan
welke voorstellen het instemming verleent.
4. Besluit van het Comité van Ministers over subsidie Institut
Néerlandais Parijs
Het Comité van Ministers besluit de lessen Nederlands van het
Institut Néerlandais met ingang van 2004 te subsidiëren voor
een bedrag van €17.000perjaar. Het bedrag zal jaarlijks worden
geïndexeerd, volgens de door de Nederlandse Taalunie
gehanteerde indexatiesystematiek. Het toegekende bedrag is
gebaseerd op het eerder (1998) toegekende jaarlijkse
subsidiebedrag van f 30.000 (€13.700) en is gecorrigeerd voor
loon- en prijsstijgingen sinds 1998.
De subsidie wordt toegekend tot de afloop van huidige
meerjarenbeleidsperiode 2003-2007 die op 31 december 2007
eindigt. Bij de voorbereiding van het nieuwe
meerjarenbeleidsplan wordt in het licht van het dan vast te
stellen beleid bekeken of de subsidie na 2007 wordt
voortgezet. De beoordeling van een eventuele nieuwe aanvraag
en de wijze van verstrekking voor de periode na 2007 wordt
ingepast in de reguliere systematiek van de Nederlandse
Taalunie.
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