Nederlandse Taalunie

Verslag

n e vergadering van het Comité van Ministers
Datum: 21 november 2012
Locatie: kabinet minister Smet, Brussel

Comité van Ministers
Aanwezig
•
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
(voorzitter);
• Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
•
Jet Bussemaker, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Verhinderd
•
Sander Dekker, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
• Shirley Sitaldin, Surinaams minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.
Betrokken ambtenaren, kabinetsmedewerkers en diplomaten
Aanwezig
•
Natalie Verstraete, afdelingshoofd, afdeling Horizontaal Beleid, Departement
Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid;
•
Frank Van Dessel, beleidsmedewerker, kabinet van de Vlaamse minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
•
Tim Lodens, adjunct van de directeur, agentschap Kunsten en Erfgoed,
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid;
•
Anke Buiteveld, directeur, directie Internationaal Beleid, Nederlands Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
•
Dick van der Neut, senior beleidsmedewerker, directie Internationaal Beleid,
Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Sonja Huijgens, afdeling Politiek, Pers en Cultuur, Nederlandse ambassade in
Brussel.
Verhinderd
•
Sien Van den Hoof, adjunct van de directeur, afdeling Horizontaal Beleid,
Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid;
•
Gerda Van der Plas, adjunct-kabinetschef Cultuur, kabinet van de Vlaamse
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
•
Hugo De Greef, raadgever Internationaal Cultuurbeleid, kabinet van de Vlaamse
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
•
Jan Verlinden, directeur, agentschap Kunsten en Erfgoed, Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid;
•
Filip D'havé, Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Den Haag;
•
Liesbet Servranckx, adjunct van de Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering
in Den Haag;
•
Sander Cohen, plaatsvervangend ambassadeur, Nederlandse ambassade in Brussel;
•
Friso Wijnen, beleidscoërdinerend medewerker, Eenheid Internationaal
Cultuurbeleid, Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken;
• Chantal R. Doekhie, zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Den Haag.
Algemeen Secretariaat
•
Marc Ie Clercq, waarnemend algemeen secretaris;
•
Michel Penders, waarnemend algemeen secretaris;
•
Kevin De Coninck, beleidsmedewerker (verslag).
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Van 16.00 uur tot 16.30 uur vindt een overleg plaats met de aanwezige leden van
het Comité van Ministers, de waarnemend algemeen secretarissen, de heer Van
Dessel, de heer Lodens en mevrouw Buiteveld.

1 Opening en mededelingen door de voorzitter
De heer Smet opent de vergadering om 16.30 uur. Hij heet mevrouw Bussemaker van
harte welkom op haar eerste vergadering van het Comité van Ministers. Hij verduidelijkt
dat er normaal in Breda wordt vergaderd, maar dat er nu naar Brussel is uitgeweken
omdat de voorziene vergadering van 6 november in Breda niet kon doorgaan. Tot slot
bedankt hij mevrouw Schauvliege om hem op 3 december aanstaande te vervangen
tijdens de openbare vergadering van de Interparlementaire Commissie in Den Haag.

2 Bespreek- en beslispunten
2.1 Actieplan 2013 en bijbehorende begroting
Het Comité van Ministers keurt het Actieplan 2013 goed en stelt de bijbehorende
begroting vast. Het ontwerpbesluit wordt besluit.
2.2 Projectplan instelling Taalunie Jongerenraad

Het Comité van Ministers stemt in met het projectplan voor de instelling van de
Taalunie Jongerenraad, maar vraagt extra aandacht voor het bereiken van jongeren
op lagere opleidingsniveaus, zowel voor de Inktaap als voor de Taalunie Jongerenraad.
Die doelgroep is misschien moeilijker te bereiken, maar er kunnen zeker inspanningen
voor worden geleverd. Het Comité van Ministers suggereert samenwerking met andere
partijen en het gebruikmaken van de onderwijstijdschriften Klasse en Prima en nieuwe
communicatiemiddelen zoals sms en Twitter. Het ontwerpbesluit wordt besluit.
2.3 Evaluatie Fonds voor Ontmoeting en Uitwisseling

Het Comité van Ministers stemt in met de voortzetting van het Fonds voor Ontmoeting
en Uitwisseling. Het ontwerpbesluit wordt besluit.

2.4 Heroverweging prijzenbeleid Nederlandse Taalunie
Het Comité van Ministers stemt in met het voorstel van het Algemeen Secretariaat
voor de heroverweging van het prijzenbeleid van de Nederlandse Taalunie, maar
vraagt om de termijn voor de overdracht van de Taalunie Toneelschrijfprijs aan andere
partijen scherper te stellen. De nieuwe taalprijs kan pas worden ingesteld als de
Taalunie Toneelschrijfprijs buiten de deur is gezet. Voor de nieuwe taalprijs verwacht
het Comité van Ministers in het voorjaar van 2013 een voorstel met verschillende
opties, met alle voor- en nadelen daarbij aangegeven. Het Comité van Ministers wil
voor de taalprijs in elk geval ook mensen van onderop in aanmerking laten komen,
zoals een motiverende leerkracht, de ontwikkelaar van een succesvol lesboek of de
schrijver van een prachtig Nederlandstalig lied. De taalprijs moet dus niet zozeer voor
beroemdheden zijn bestemd als wel voor mensen uit het veld. Het publiek kan inspraak
worden gegund, maar het Comité van Ministers wil wel zelf kunnen beslissen. Het
ontwerpbesluit wordt besluit met invoeging van "korte" bij de termijn voor de overdracht
van de Taalunie Toneelschrijfprijs aan andere partijen.

2.5 Lancering vernieuwd Taalunieversum en bekendmaking MJBP 2013-2017
Het Comité van Ministers is tevreden met de bekendmaking van het MJBP 2013-2017
op donderdag 15 november jongstleden en feliciteert het Algemeen Secretariaat met
de mooi vormgegeven nieuwsbrief en folder.
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2.6 Werving nieuwe algemeen secretaris
Tijdens het vooroverleg heeft het Comité van Ministers ingestemd met de benoeming
van de heer Geert Joris als nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie.
Zijn benoeming zal op maandag 26 november aanstaande worden bekendgemaakt
door minister Smet en minister Bussemaker tijdens een korte persconferentie op de
Nederlandse ambassade in Brussel, tussen 13.00 uur en 14.00 uur.
2.7 Vergoeding voor buitenlandse medewerkers van het Algemeen Secretariaat
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan het Nederlandse
Ministerie van Financiên laten weten dat er geen bezwaren zijn om de Nederlandse
Taalunie in Nederland te erkennen als internationale organisatie en het statuut van de
medewerkers van het Algemeen Secretariaat in die zin aan te passen. Zodra het
Nederlandse Kabinetsbesluit uit 2005 hieraan is aangepast, zal het Comité van
Ministers hierover een besluit kunnen nemen met terugwerkende kracht, dus vanaf 1
januari 2013. Op dit moment wordt de huidige situatie stilzwijgend verlengd.
2.8 Huishoudelijk reglement van de Raadgevende Commissie
Het Comité van Ministers stemt in met het ontwerp van huishoudelijk reglement van de
Raadgevende Commissie en mandateert zijn voorzitter om vervangers te benoemen
wanneer dat nodig blijkt te zijn. Het ontwerpbesluit wordt besluit.
2.9 Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Het Comité van Ministers stemt in met het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het ontwerpbesluit wordt besluit.

2.10 Werking en toekomst van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Het Comité van Ministers stemt in met de onderbrenging van de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren (DBNL) bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek (KB)
en een nader te bepalen Vlaamse partner, bijvoorbeeld de Erfgoedbibliotheek. De
aansturing zal gebeuren door de Taalunie en een wetenschappelijke adviescommissie.
Het Comité van Ministers neemt hierover geen besluit, maar mandateert de huidige
waarnemend algemeen secretarissen en de toekomstige algemeen secretaris om de
transitie in goede orde te laten verlopen.
2.11 Tussentijdse rapportage over de uitgave van een Groen Boekje vanaf 2015
Het Comité van Ministers stelt zijn keuze uit tot de volgende vergadering. Het Algemeen
Secretariaat wordt gevraagd alle achtergrondinformatie nog eens voor te leggen, een
vergelijking te maken met de ons omringende landen en te onderzoeken of de titel
Woordenlijst Nederlandse Taal wel rechtmatig kan worden vastgelegd als merk. Het
Comité van Ministers hoort graag het advies van de nieuwe algemeen secretaris.
3 Mededelingen
3.1 Associatie met Suriname
3.2 Samenwerking met de Caribische eilanden
3.3 Samenwerking met Zuid-Afrika
De heer Le Clercq wijst op de hoorzitting van de Interparlementaire Commissie over
het Afrikaans op maandag 3 december aanstaande in Den Haag.
3.4 Samenwerking met het INL en herpositionering van de TST-Centrale
3.5 Verslag van de werkgroep (landelijke) digitale bibliotheken
De heer De Coninck deelt mee dat dit verslag is uitgesteld naar de volgende vergadering.

L

Verslag

n e vergadering Comité van Ministers -

Brussel, 21 november 2011 - p. 3/4

ru

Nederlandse Taaluni
3.6 Digitalisering, ontsluiting en bewaring van het Nederlandstalig erfgoed
3.7 Afspraken voor de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 2012
De heer Smet zal spreken namens het Comité van Ministers en zal tevens optreden als
ceremoniemeester. De kledingvoorschriften worden toegelicht en de afspraken overlopen.

3.8 Comité van Ministers (samenstelling en correspondentie)
3.9 Interparlementaire Commissie (samenstelling, aanbevelingen en vragen)
3.10 Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (samenstelling, brieven en adviezen)
3.11 Algemeen Secretariaat (personeelsbewegingen en samenstellingen commissies)
4 Punten voor de volgende vergadering
(1) Jaarverslag 2012, (2) krijtlijnen Actieplan 2014 en bijbehorende ontwerpbegroting,
(3) exploitatiemogelijkheden Woordenlijst Nederlandse Taal vanaf 2015, (4) notitie
eigen inkomsten genereren, (5) verslag van de werkgroep (landelijke) digitale bibliotheken,
(6) gezamenHjk gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse, (7) woordvoeringslijnen
voor beleidszaken en maatschappelijke taalvraagstukken (terugkerend agendapunt)
e

5 N.a.v. de 76 vergadering van het Comité van Ministers op 15 mei 2012
6 IPC-vergadering op 3 december 2012
Mevrouw Schauvliege zal aanwezig zijn namens Vlaanderen en de heer Smet
vervangen als voorzitter. Mevrouw Bussemaker zal aanwezig zijn namens Nederland.
De heer De Coninck deelt mee dat er twee mondelinge vragen zijn ingediend, één van
mevrouw Khadija Zamouri (Open VLD) over TenPages.com en één van de heer Johan
Verstreken (CD&V) over de samenwerking met Suriname, en dat de heer Wilfried
Vandaele (I'J-VA) e.a. een (louter symbolische) aanbeveling zullen indienen over het
grensoverschrijdend grensverkeer tussen Nederland en Vlaanderen. De voorbereiding
van het Comité van Ministers op de openbare vergadering van de Interparlementaire
Commissie wordt begin volgende week bezorgd (eerst digitaal en dan op papier).

7 Rondvraag I Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Schauvliege stelt voor dat de bevoegde ministers aan de letterenfondsen
vragen om samen te zitten om een gezamenlijk gastlandschap op de Frankfürter
Buchmesse in 2016 voor te bereiden. Minister Bussemaker stemt hiermee in.

8 Sluiting
De heer Smet dankt allen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 17.30 uur.
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