Besluitenlijst

Nederlandse Taalunie

66e vergadering van het Comité van Ministers
Datum: 23 april 2007
Plaats: Breda
1. Laureaat van de Prijs der Nederlandse letteren 2007
Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie,
gelet op
•

de overdracht per 1 januari 1986 van de Prijs der Nederlandse Letteren aan de
Nederlandse Taalunie,

•

zijn besluit van 10 mei 1988 inzake de vaststelling van het reglement van de
Prijs der Nederlandse Letteren,

•

zijn besluit van 25 april 2005 tot herziening van het reglement van de Prijs der
Nederlandse Letteren,

•

de voordracht door de jury voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2007,

besluit
om tot laureaat voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2007 uit te roepen:
Jeroen Brouwers
2. Meerjarenbeleidsplan en conceptbegroting 2008-2012
Het Comité van Ministers stelt 'Nederlands zonder drempels; meerjarenbeleidsplan
2008 - 2012' van de Nederlandse Taalunie vast. De bijbehorende begroting wordt
vastgesteld onder voorbehoud van de jaarlijkse begrotingsvaststelling.
Oriëntaties
Gebruikers van de Nederlandse taal mogen niet op communicatieve en informatieve drempels stuiten. De Nederlandse Taalunie ziet zich in de komende periode
voor de taak gesteld de taal en haar gebruikers zodanig te faciliteren dat aan dit
uitgangspunt tegemoet gekomen kan worden. Het Comité van Ministers acht de
volgende oriëntaties als richtinggevend in de komende periode:
A taalgebruiker én taal centraal; functioneel georiënteerd;
B denken en werken vanuit de taalgebruikers; doelgroep- en publieksgeoriënteerd;
C resultaten die aanslaan; doel- en effectgeoriënteerd;
D leren van anderen; omgevingsgeoriënteerd;
E inhoudelijke oriëntatie
•

(laten) ontwikkelen, ontsluiten, onderhouden van een infrastructuur van en
over het Nederlands;

•

meertaligheid;

•

dwarsverbanden tussen werkterreinen.

Uiteraard blijft het Taalunieverdrag aan de basis liggen van alle activiteiten. Dit
impliceert onder andere dat activiteiten steeds vanuit een Nederlands-VlaamsSurinaams perspectief bezien worden.
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Begroting
De begroting in de periode 2008-2012 wordt constant gehouden met de begroting
in de periode 2003-2007. Op twee punten stemt het Comité van Ministers in met
een (tijdelijke) uitbreiding van de begroting:
•

de Verdragspartijen leveren voor de duur van de meerjarenbeleidsperiode op
projectbasis een extra inspanning voor het werkterrein onderwijs binnen het
taalgebied van in totaal € 69.000,- (€ 46.000 voor Nederland, € 23.000 voor
Vlaanderen) op jaarbasis;

•

de Verdragspartijen hogen de begroting van de Taalunie structureel op voor
het (versneld) vullen van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(DBNL) met een geoormerkt bedrag van € 600.000 (€ 400.000 voor Nederland, €
200.000 voor Vlaanderen) op jaarbasis.

Rekening houdend met de (tijdelijke) uitbreiding wordt als financiële basis voor de
jaarlijkse begroting uitgegaan van € 9.461.000, naar rato bij te dragen door
Nederland (€ 6.128.000) en Vlaanderen (€ 3.333.000).
Daarnaast is er sprake van overige inkomsten, zoals inkomsten uit royalty's of
bijdragen door derden. Deze 'overige inkomsten' variëren van jaar tot jaar.
De bijdrage van Suriname bestaat uit de noodzakelijke capaciteit en huisvesting
om de plannen te kunnen realiseren. Daarnaast draagt Suriname op projectbasis bij
aan onder andere de uitvoering van het onderwijsprojecten in Suriname.
3. Conceptactieplan en conceptbegroting 2008
Het Comité van Ministers stelt de conceptbegroting 2008 van de Nederlandse
Taalunie vast en keurt het conceptactieplan 2008 goed. De conceptbegroting is
opgebouwd uit € 9.741.000 bijdragen en € 3.005.000 overige inkomsten. Van de
bijdragen wordt € 6.309.000 ter beschikking gesteld door het Nederlandse
ministerie van OCW en € 3.432.000 door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Beide ministeries reserveren dit bedrag voor het werkjaar 2008 alvast op
hun begroting.
Daarnaast stelt het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van de Republiek
Suriname capaciteit beschikbaar voor het realiseren van activiteiten in het kader
van de Nederlandse Taalunie die zijn gericht op Suriname.
Het conceptactieplan en de conceptbegroting 2008 van de Nederlandse Taalunie
worden voor commentaar voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren en de Interparlementaire Commissie.
4. Spellingcommissie - samenstelling en opdracht
Het Comité van Ministers is de mening toegedaan dat met de laatste, relatief
bescheiden aanpassingen in de Woordenlijst Nederlandse Taal, de spelling van het
Nederlands nagenoeg volledig beschreven is. Dit impliceert dat nu het accent kan
komen te liggen op beheer, onderhoud en het volgen van de natuurlijke
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ontwikkeling van de taal (actualisering). Tegen deze achtergrond en rekening
houdend met de conclusies uit de Evaluatie van de Werkgroep Spelling en de
aanbevelingen uit de brief van de Raad der Nederlandste Taal en Letteren van 16
februari 2007, besluit het Comité van Ministers:
•

niet eerder dan in 2010 een opdracht te formuleren voor een pas dan te
benoemen nieuwe Commissie Spelling van de Raad voor Nederlandse Taal en
Letteren, ter voorbereiding van de in 2015 te verschijnen geactualiseerde
editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal;

•

de leden van de zittende Commissie Spelling te verzoeken:
een eindversie van de zogenoemde Technische Handleiding tot stand te
brengen die zich leent voor openbaarmaking en
zich beschikbaar te houden voor advisering over interpretatieproblemen
binnen de huidige spellingregels;

•

door het Algemeen Secretariaat in kaart te laten brengen welke problemen in
het basis- en secundair/voortgezet onderwijs Nederlands worden ervaren bij
het spellingonderwijs en op welke manier men bij het oplossen daarvan zou
kunnen en willen worden ondersteund;

•

door het Algemeen Secretariaat in kaart te laten brengen welke technische
problemen media en uitgevers ervaren bij het toepassen van de officiële
spelling en op welke manier men bij het oplossen daarvan zou kunnen en willen
worden ondersteund;

•

de geactualiseerde Woordenlijst 2015 in digitale vorm als basisdocument
beschikbaar te maken; de Nederlandse Taalunie zal niet als auteur van een
commerciële uitgave in boekvorm optreden.

5. Evaluatie EFNIL
Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van het evaluatierapport van het
Algemeen Secretariaat over de doelstellingen en verwezenlijkingen van de
Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) en over de positie van
de Nederlandse Taalunie daarbinnen.
Het Comité van Ministers heeft ook kennis genomen van het voorstel voor de
samenstelling van een externe evaluatiecommissie. Het vraagt de algemeen
secretaris:
•

de eigen evaluatie aan te vullen met een beperkte enquête onder de andere

•

lidorganisaties van EFNIL over hun motieven voor toetreding tot EFNIL, hun
ervaringen tot nu toe, hun verwachtingen voor de toekomst en hun perceptie
van rol en positie van de Nederlandse Taalunie in het geheel;

•

een evaluatiecommissie ad hoc samen te stellen. De commissie moet
voorafgaande aan de najaarsvergadering van het Comité een rapport met
aanbevelingen voorbereiden, op basis van de notitie van het Algemeen
Secretariaat, van de enquête onder andere lidorganisaties van EFNIL en
eventuele eigen contacten.
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Op basis hiervan zal het Comité in oktober 2007 besluiten over de positionering van
de Taalunie ten aanzien van de Federatie gedurende de nieuwe beleidsperiode
2008 - 2012.
Breda,
22 oktober 2007
de voorzitter van het Comité van Ministers

D
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