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Besluit

í:

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie onderstreept het
Comite van Ministers de waarde van een gezamenlijke beleids- en kennisorganisatie voor het
Nederlands. Het is belangrijk dat Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het vlak van
de luister van de taal en haar uitstraling. Daarbij gaat de Taalunie uit van de kracht van een gedeelde

standaardtaal met ruimte voor variatie tussen de landen waar het Nederlands gesproken wordt.
De Taalunie zal haar veertigste verjaardag waar mogelijk verder in de media aan bod laten komen.

Visitatie Nederlandse Taalunie en lnstituut voor de Nederlandse Taal
Besluit 2: Het Comite van Ministers geeft opdracht tot de visitatie van de Nederlandse Taalunie 2021
met de volgende randvoorwaarden;
- Het opdrachtdocument en de samenstelling van de visitatiecommissie worden, rekening houdend
met de tijdens het Comite goedgekeurde uitgangspunten, voorbereid in een werkgroep waarin de
bij de Taalunie betrokken ministeries vertegenwoordigd zijn, gecoórdineerd door het Vlaamse

-

departement Ondenivijs en Vorming.
Het opdrachtdocument en de samenstelling van de commissie worden uiterlijk op 31 maart2021
goedgekeurd in een schriftelijke procedure.

-

De secretaris-generaal c.q. directeur-generaalvan elk van de respectieve departementen vormen
een begeleidingscommissie, waar de visitatiecommissie pre en post de visitatie mee afstemt.
Het visitatierapportzal eind 2021 worden aangeboden aan het Comité van Ministers.
Besluit 3: Het Comite van Ministers geeft opdracht aan de algemeen secretaris om een visitatie van

-

het lnstituut voor de Nederlandse Taal te organiseren, begeleid door een werkgroep waarin de bij de
Taalunie betrokken ministeries vertegenwoordigd zijn. Het rapport zal eind 2021 worden aangeboden

aan het Comite.

Begroting 2021
Besluit 4: Het Comité van Ministers keurt de begroting 2021 goed
Neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied
Besluit 5: Het Comité van Ministers neemt kennis van de samenstelling van het neerlandistiekoverleg
en vezoekt dit overleg om voor zijn 94ste vergadering een ontwerp van actieplan voor te leggen.
Besluit 6: Het Comite van Ministers keurt de actiepunten in de notitie "Dwarsverbanden tussen
neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied" goed, en geeft de algemeen secretaris de opdracht om
deze actiepunten, binnen de begroting, uit te voeren.
Besluit 7: Het Comite van Ministers neemt kennis van de notities "lnternationalisering van het
Nederlands", "Contouren voor geografische prioritering" en "Toekomstperspectief'.
Taalcompetentie met inbegrip van lezen
Bcsluit B: llet Oomité van Ministers neemt kennis van:
- de notitie "Lezen en leesbevordering", met een ovezicht van de lopende activiteiten van het
Algemeen Secretariaat en de Taalraad Begrijpend Lezen;
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de notitie "Ondersteuning bij de vernieuwing van het curriculum voor het onderwijs Nederlands",
over de betrokkenheid van de Taalunie bij curriculumhervormingen in beide landen.

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Besluit 9: Het Comite van Ministers keurt het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 van de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren goed.

lnvulling associatieovereenkomst met Suriname
Besluit í0: Het Comite van Ministers neemt kennis van de voornemens tot samenwerking tussen
Suriname en de Taalunie binnen het huidige meerjarenbeleidsplan.
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Besluit í í: Op basis van de brieven van de Raad van Nederlandse Taal en Letteren van 14 januari,
2 juni en 5 november 2020 en de gedane voordrachten beslist het Comite van Ministers het volgende:

-

Marc Cosyns, Lenny van Oeveren en Massimiliano Spottiworden benoemd voor een tweede
zittingstermijn van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022;

-

Khalid Boutachekourt, Hilde Hacquebord en lnger Leemans worden benoemd voor een tweede

-

zittingstermijn van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2023;
Matthias HUning wordt benoemd voor een eerste zittingstermijn van
december 2023.

1

januari 2021 tot en met

31

Besluit í2: Op vraag van de Vlaamse Ministers, gaat het Comite van Ministers over tot een nietherbenoeming. Voor de twee vacante lidmaatschappen uit Vlaanderen wordt de Raad verzocht om qua
profiel aan te sluiten bij het meerjarenbeleidsplan.
Geschillencommissies
Besluit í3: Het Comité van Ministers benoemt Theo Simons (voozitter), Lex de Lange en Remko
Koopman als lid van de Raadgevende Commissie voor een nieuwe zittingstermijn die loopt tot en met
31 december2023.
Besluit 14: Het Comite van Ministers benoemt Geert van Haegendoren (voozitter), Bert Tahitu en
Leen van Dyck als leden van de REGES-Commissie voor een nieuwe zittingstermijn die loopt tot en
met31 december2023.
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