Nederlandse Taalunie

Besluiten lijst
71 e vergadering van het Comité van Ministers
Datum: 18 november 2009
Locatie: Brussel

1. Actieplan 2010 met bijbehorende begroting
Het Comité van Ministers stelt de begroting 2010 van de Nederlandse Taalunie vast
en keurt het Actieplan 2010 goed.
De begroting is opgebouwd uit € 11.517.500 bijdragen en € 625.524 overige inkomsten.
Van de bijdragen wordt € 7.899.000 ter beschikking gesteld door het Nederlandse
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en € 3.618.500 door de Vlaamse
overheid. De Vlaamse overheid plaatst nog een voorbehoud bij € 125.500 van haar
totale bijdrage. Dit bedrag zal in principe worden voorzien tijdens de geplande
herziening van de Vlaamse begroting begin 2010.
Opdat de Nederlandse Taalunie aan haar verplichtingen kan voldoen, zullen de
bijdragen door het Koninkrijk der Nederlanden en door de Vlaamse overheid conform
de 'Regeling Financieel Beheer van de Nederlandse Taalunie' worden overgeschreven.
In aansluiting op de associatieovereenkomst tussen de Nederlandse Taalunie en de
Republiek Suriname 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 gericht zijn op Suriname.
2. Extra steun aan de IVN voor de jaren 2011-2012
Tijdens zijn 70 e vergadering heeft het Comité van Ministers besloten om in 2010,
op basis van de ingediende meerjarenbegroting van de Internationale Vereniging
voor Neerlandistiek (IVN) voor de periode 2008-2012 en in aanvulling op de reguliere
jaarlijkse subsidie van de Nederlandse Taalunie in diezelfde periode, aan de IVN een
bijkomend bedrag tot een maximum van € 50.000 ter beschikking te stellen. Dit
bedrag is bedoeld als extra impuls voor de activiteiten van de vereniging.
Daarnaast heeft het Comité van Ministers tijdens zijn 70e vergadering aangegeven
zich tijdens zijn 71 e vergadering te zullen buigen over het verzoek van de IVN om ook
voor de jaren 2011 en 2012 extra middelen toegekend te krijgen.
Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van het plan dat de IVN heeft
ingediend voor de besteding van de extra toegekende middelen in 2010 en van de
wens van de IVN om ook in 2011 en 2012 € 50.000 extra te kunnen besteden.
Omwille van de beperkte bewegingsruimte in de huidige begroting van de Nederlandse
Taalunie en de onzekerheid over de toekomstige begrotingen van de Verdragsluitende
partijen, kan de Nederlandse Taalunie in 2011 en 2012 niet opnieuw een bijkomend
bedrag tot een maximum van € 50.000 ter beschikking stellen aan de IVN.
Om de uitgave van een 4 e nummer op jaarbasis van het tijdschrift Internationale
Neerlandistiek tot en met 2012 te verzekeren, kan de Nederlandse Taalunie in 2011 en
2012 wel nog een bijkomend bedrag tot een maximum van € 5.000 ter beschikking
stellen aan de IVN. Daarnaast kan de driejaarlijkse bijdrage van de Nederlandse
Taalunie voor de organisatie van het 18 e Colloquium Neerlandicum in 2012 worden
verhoogd van € 105.000 naar € 120.000, net zoals dat is gebeurd voor de organisatie
van het 17e Colloquium Neerlandicum in 2009. In een addendum dat integraal deel
uitmaakt van deze besluitenlijst, wordt een nadere toelichting gegeven bij dit besluit.
De voorwaarden die aan de toekenning van de extra middelen in 2010 werden
gekoppeld, blijven gelden en gelden ook voor de toekenning van de extra middelen
om de uitgave van een 4e nummer op jaarbasis van het tijdschrift Internationale
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Neerlandistiek tot en met 2012 te verzekeren. Aan de verhoging van de driejaarlijkse
bijdrage voor de organisatie van het 18e Colloquium Neerlandicum in 2012, kunnen
nadrukkelijk geen garanties worden ontleend voor de toekomst.
De IVN wordt gevraagd haar bestedingsplan voor de extra toegekende middelen in
2010 en haar begrotingen voor 2011 en 2012 in overeenstemming te brengen met dit
besluit en de nodige afspraken te maken met de algemeen secretaris.
3. Vraag van UCL naar een aanbevelingsbrief en een richtbedrag
Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van de reactie van University College
London (UCL) op het besluit dat het tijdens zijn 70e vergadering heeft genomen. Ter
ondersteuning van de zoektocht naar derden om de leerstoel `Contemporary Dutch
Studies' mee te financieren, zal het Comité van Ministers het besluit dat het tijdens
zijn 68e vergadering heeft genomen, laten vertalen en aan UCL doen toekomen.
Omwille van de beperkte bewegingsruimte in de huidige begroting van de Nederlandse
Taalunie en de onzekerheid over de toekomstige begrotingen van de Verdragsluitende
partijen, kan geen richtbedrag worden genoemd. Het Comité van Ministers mandateert
de algemeen secretaris tot het verder opvolgen en het afhandelen van dit besluit.
4. Opstarten van een afdeling Nederlands in India
Het Comité van Ministers mandateert de algemeen secretaris om zich, conform de
doelstelling die in het meerjarenbeleidsplan 2008-2012 van de Nederlandse Taalunie
is vastgelegd, te oriënteren op de mogelijkheden om nog tijdens de vigerende
meerjarenbeleidsperiode, op initiatief van betrokkenen ter plaatse, een eerste
afdeling Nederlands te starten in India. Voor de jaren 2011 en 2012 samen kan de
Nederlandse Taalunie daarvoor nog een bedrag tot een maximum van € 75.000 ter
beschikking stellen.
5. Naar een actielijn Burger, taal & overheid
Het Comité van Ministers besluit om, conform de doelstelling die in het meerjarenbeleidsplan 2008-2012 van de Nederlandse Taalunie is vastgelegd, in het taalbeleid
van de Nederlandse Taalunie bijzondere aandacht te verlenen aan taal en taalgebruik
bij de overheid. Met de actielijn Burger, taal Et overheid zal de Nederlandse Taalunie
de publieke sector ondersteunen door bestaande kennis en diensten gebundeld aan
te bieden en te ontsluiten.
Concreet zal de actielijn Burger, taal Et overheid zich richten op: a) het faciliteren
van e-government door bestaande taal- en spraaktechnologie in te zetten, b) het
bevorderen van de integratie van bestaande taalbronnen in opensourcesoftware, en
c) het ontsluiten van bestaande taaladviezen voor ambtenaren ter ondersteuning van
correct, begrijpelijk en burgergericht taalgebruik.
Het Comité van Ministers verzoekt de algemeen secretaris om in overleg met de
betrokken overheden een plan van aanpak uit te werken en mandateert de algemeen
secretaris tot het verder opvolgen en het afhandelen van dit besluit.
6. Viering van het dertigjarig bestaan van de Nederlandse Taalunie in 2010
Het Comité van Ministers wil het dertigjarig bestaan van de Nederlandse Taalunie in
2010 aangrijpen om de Nederlandse taal extra in de schijnwerpers te plaatsen onder
het motto 'Nederlands, wereldtaal'. In de loop van 2010 zal een aantal bestaande
activiteiten van de Nederlandse Taalunie extra voor het voetlicht worden gebracht
en in het najaar zal een aantal nieuwe activiteiten worden gepresenteerd.
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Het Comité van Ministers stelt vast dat het merendeel van de bestaande en de
nieuwe activiteiten binnen de reguliere begroting van de Nederlandse Taalunie past.
Daarnaast zegt het Comité van Ministers toe zich volgens de verhouding 2/3-1/3
(Nederland-Vlaanderen) garant te stellen voor de laatste € 100.000 die door de
Nederlandse Taalunie moet worden geworven bij derden voor de ontwikkeling van
een nieuwe jongerenwebsite. Tot slot verklaart het Comité van Ministers zich bereid
om in 2010 een aantal bijkomende inspanningen te leveren om de Nederlandse taal
bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.
7. Nadere samenwerking met Zuid-Afrika
De algemeen secretaris is gemandateerd om zich, in afstemming met het Comité van
Ministers, te oriënteren op een nadere samenwerking met Zuid-Afrika binnen het
kader van de Nederlandse Taalunie. Afhankelijk van de wensen en de behoeften over
en weer, kan in de loop van 2010 samen met de Zuid-Afrikaanse regering naar een
concreet samenwerkingsverband worden gezocht.

Brussel/Den Haag, 2 december 2009,
r van het Comité van Ministers,

de algemeen secretaris,

Lin e 4'an den Bosch
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Addendum bij de besluitenlijst
Nadere toelichting bij de extra steun aan de IVN voor de jaren 2011-2012
In haar brief van 30 oktober 2009 aan de algemeen secretaris van de Nederlandse
Taalunie, heeft de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) het volgende
totaaloverzicht opgenomen van haar bestedingsvoorstel voor de extra toegekende
middelen in 2010 en voor het gewenste vervolgtraject in 2011 en 2012:

Internationale Neerlandistiek
Dutch Studies / Neerlandica
Digitaal platform

2010

2011

2012

12.500
14.610

7.840

9.600
18.140
10.700
38.440
11.560

50.000

50.000

9.800
18.420
10.900
39.120
10.880
50.000

15.050
42.160

Reservering 18e Colloquium
Totaal extra subsidie

Het Comité van Ministers biedt de IVN de gelegenheid om het bedrag van € 7.840 dat
het in 2010 wil reserveren voor de organisatie van het 18 e Colloquium Neerlandicum
in 2012, in 2011 en 2012 gespreid in te zetten voor de uitgave van een 4e nummer op
jaarbasis van het tijdschrift Internationale Neerlandistiek. Door de toekenning van
een bijkomend bedrag tot een maximum van € 5.000 in zowel 2011 als 2012, kunnen
de kosten voor de uitgave van dat 4e nummer op jaarbasis vrijwel volledig worden
gedragen tot en met 2012:

2010
2012
2011
Internationale Neerlandistiek
12.500
8.920*
8.920*
Dutch Studies / Neerlandica
14.610
Digitaal platform
15.050
42.160

Reservering 18 e Colloquium
Totaal extra subsidie

42.160

8.920

8.920

8.920

8.920

* Berekening:
Verdeling 'Reservering 18 e Colloquium' 2010 over 2011-2012: 2 x
Extra toegekende middelen voor 2011-2012: 2 x
Totaalbedrag Internationale Neerlandistiek voor 2011-2012: 2 x

3.920**

5.000
8.920

** Berekening:
De reservering voor het 18e Colloquium Neerlandicum in 2012 bedroeg in 2010
7.840. Verdeeld over de jaren 2011 en 2012, is dat twee keer C 3.920.
Voor de organisatie van het 17 e Colloquium Neerlandicum in 2009 werd de
driejaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie eenmalig verhoogd van
€ 105.000 naar € 120.000. Het Comité van Ministers stelt voor om de driejaarlijkse
bijdrage van de Nederlandse Taalunie voor de organisatie van het 18 e Colloquium
Neerlandicum in 2012 nogmaals te verhogen van € 105.000 naar € 120.000. Op die
manier wordt de voorgestelde reservering in 2010 volledig gecompenseerd en wordt
enigszins tegemoetgekomen aan de beoogde reserveringen in 2011 en 2012. De IVN zal
haar programma en begroting voor het 18 e Colloquium Neerlandicum in 2012 verder
moeten afstemmen op de beschikbare subsidies en sponsorgelden.
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