84 M4 045

Bijlage 1.

Lijst van de door het Comité van Ministers genomen beslissingen tijdens de
vergadering van 15 november 1983 (bijlage bij het verslag van de derde bijeenkomst).
-

[1]

Het Comité constateert dat het verslag van de tweede bijeenkomst van
14 juni 1983, na een schriftelijke procedure, op 3 oktober is vastgesteld
(doc. 83 M2 017).

[2]

Het Comité heeft besloten voor de overheveling van gelden voor bestaande
activiteiten volgende uitgangspunten te hanteren.
- De voor bestaande activiteiten over te hevelen bedragen zullen bestaan
uit de voor de bedoelde
activiteiten op de nationale begrotingen
aanwijsbare bedragen, uit gelden voor personeelslasten en uit gelden
voor overheadkosten.
De hoogte van het bedrag voor personeelslasten zal voor elke activiteit
worden aangegeven door de nationale dienst die deze tot nu toe beheert,
in overeenstemming met het betrokken lid van het Comité van Plaatsvervangers. Het bedrag voor overheadkosten zal bestaan uit een door het
Comité van Plaatsvervangers vast te stellen percentage van de personeelslasten;
- De over te hevelen bedragen mogen niet hoger zijn dan voor de bedoelde
activiteit op de nationale begroting is uitgetrokken;
- De overhevelingen kunnen pas van kracht worden na goedkeuring
van de begrotingen 1984 door de nationale parlementen;
- Er moet op toe gezien worden dat wanneer taken naar de Taalunie worden
overgebracht, bij de nationale administraties geen overtollige personeelslasten ontstaan (doc. 83 M3 020).

[3] - Het Comité heeft besloten deel A van de begroting 1984 (de dotaties) vast
te stellen zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit (doc 83 M3 021-bijlage
,

-

-

-

- De begroting 1984 mag verhoogd worden met het eventuele batige saldo 1983
op voorwaarde dat dit geen precedent schept. (De Vlaamse leden van het
Comité verlenen hun instemming onder voorbehoud van goedkeuring door de
Vlaamse Executieve).
- De Algemeen Secretaris wordt opgedragen de goedgekeurde bedragen en de
toelichting in de eerder door het Comité goedgekeurde kaderbegroting 1984
te verwerken en deze namens het Comité ter kennis te brengen van de
Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.

[4] Het Comité heeft besloten met betrekking tot de delen B (over te hevelen
activiteiten-aanwijsbare bedragen) en C (over te hevelen activiteitenimpliciete bedragen) van de begroting 1984, dat in principe de Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren, net Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal, de Neerlandistiek extra muros en enige specifieke subsidiebedragen in 1984 operationeel onder de Taalunie zullen worden gebracht.

•
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Het Comité heeft kennis genomen van de terzake in deel B van de begroting 1984 genoemde bedragen.
Het Comité van Ministers draagt het Comité van Plaatsvervangers op tegen
ultimo maart 1984 een uitgewerkt voorstel inzake deze overhevelingen aan
het Comité van Ministers voor te leggen.
In dit voorstel moet rekening worden gehouden met de hoogte van de bedragen zoals die door de wetgevende lichamen in beide landen zullen zijn
vastgesteld.
Ook zal het Comité van Plaatsvervangers in zijn voorstellen aanwijzingen
moeten geven voor de praktische uitwerking van de overheveling alszodanig
(doc. 83 M3 022-023).

[5]

Het Comité heeft besloten. ingevolge artikel 14 lid 3 van het Verdrag de
personeelssamenstelling 1984 van het Algemeen Secretariaat vast te
stellen op 13 personen.
- In verband met het definitief worden van de Nederlandse Taalunie per
ultimo 1 juli 1984 wordt aan de Algemeen Secretaris opdracht gegeven
zo spoedig mogelijk regels te ontwerpen voor benoeming, schorsing en
ontslag van het overige personeel van het Algemeen Secretariaat (ingevolge artikel 14 lid 5). Hangende de goedkeuring van het Personeelsstatuut kunnen deze regels een tijdelijk karakter hebben (doc. 83 M3 024
+ 2 besluiten met name betreffende de personeelssamenstelling 1982/83
en 1984 - bijlage 3).

[6]

Het Comité heeft besloten dat de Nederlandse ministers groep 1
(Nederlandse leden van de Raad) vaststellen zoals aangegeven in bijlage;
dat de Vlaamse ministers groep 2 (Vlaamse leden van de Raad) vaststellen
zoals aangegeven in bijlage; groep 3 (Nederlandse en Vlaamse leden)vast
te stellen zoals aangegeven in bijlage (doc. 83 M3 026 + 3 bijlagen + 3
besluiten - bijlage 4).

[7]

Het Comité heeft besloten om de heer 0. de Wandel, Plaatsvervangend
Algemeen Secretaris, per 1 april 1984 voor te dragen voor de benoeming
tot Algemeen Secretaris. Dit voornemen zal, in uitvoering van hetgeen
bepaald is in artikel 14 lid 4 van het Verdrag, voor advies aan de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren voorgelegd worden (doc. 83 M3 027).

[8]

Het Comité van Ministers heeft besloten het Comité van Plaatsvervangers te
machtigen om, in samenwerking met het Algemeen Secretariaat, in overleg
te treden met deskundigen in Vlaanderen en Nederland, tot vervolmaking
van het ontwerppersoneelsstatuut. Er zal een brief geschreven worden aan
de betrokken Nederlandse en Vlaamse administraties met volgende inhoud:
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Door beide landen dient uiterlijk 4 maanden voor 1 juli 1984 een bestel
geschapen te zijn waaronder medewerkers van de Nederlandse Taalunie
kunnen worden gedetacheerde aangezien dit een noodzakelijke voorwaarde
is om te komen tot een bemanning van het Algemeen Secretariaat door
Nederlandse en Vlaamse ambtenaren (doc. 83 M3 028-029).

[9]

Het Comité heeft besloten zijn goedkeuring te hechten aan de voorlopige
regeling financieel beheer, onder verwijzing naar artikel 17 van het
Verdrag, en met inachtneming van de goedgekeurde wijzigingen aan de
artikelen 4-2 en 7-1 en de schrapping van artikel 7-3 en de toevoeging
aan artikel 13 dat de voorzitter van het Comité van Ministers belast is
met het toezicht op het financiëel beheer (doc 83 M3 030-bijlage 5).

[10]

Het Comité heeft besloten dat vanuit de administraties van de beide landen
de hand wordt gehouden aan het bij dit besluit gevoegde schema van betalingen. Het schema geeft de data aan waarop de betalingen de Nederlandse
Taalunie moeten hebben bereikt. Het schema is voor goedkeuring onderworpen
aan een beslissing van de Vlaamse Executieve (doc 83 M3 031 - bijlage 6).

[11]

Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van de uitkomsten van het
Vlaams-Nederlands ambtelijk overleg inzake de Stichting Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Het Comité is verheugd over de bereikte beleidsovereenstemming inzake een gegarandeerde formatie van 43 personen die
thans bij de Stichting werkzaam zijn. Het Comité heeft besloten dat
de Ministers Deetman en Poma verder overleg zullen plegen over de
fasering van de subsidiëring (doc. 83 M3 032).

[12]

Het Comité van Ministers heeft besloten dat indien er ten aanzien van de
agendering van bepaalde onderwerpen onder de leden enig meningsverschil rijst, bedoeld onderwerp alsnog op de agenda van de volgende bijeenkomst wordt gezet,
teneinde het Comité in staat te stellen hierover
eventueel een eensluidend standpunt te bepalen (doc 83 M3 033).

[13]

Het Comité heeft besloten, hangende de procedures voor de Europese
Commissie en het Hof in Luxemburg, geen formele uitspraak te doen over
de totstandkoming van een wettelijke regeling aangaande de prijsbinding bij
boekverkoop. Het Comité is zich wel bewust van de belangrijkheid van dit:
onderwerp voor de Taalunie. Het draagt de Algemeen Secretaris op een nieuw
concept van antwoord op te stellen op de parlementaire vraag die daarover
door een lid van de Interparlementaire Commissie gesteld werd. Het draagt
de Algemeen Secretaris eveneens op om zich op de hoogte
...... te stellen van de
juridische positie van de Taalunie. ten aanzien van de Wettelijke-reglementering van de prijsbinding bij boekenverkoop (doc 83 M3 034).

[14]

Het Comité heeft besloten dat de Algemeen Secretaris erop toeziet dat de
boekhouding op verantwoorde wijze wordt ingericht en dat de door de
accountant bedoelde procedures uiterlijk op 31 december 1983 zijn ontwikkeld,
geformaliseerd en toegepast.
Overigens wordt de Algemeen Secretaris kwijting verleend over het financieel
beheer 1982.
Het rapport wordt aan de regeringen van beide landen, de Interparlementaire
Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren aangeboden (doc.
83 M3 035).
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[15] Het Comité heeft besloten met ingang van 16 november 1983 minister
K. Poma aan te wijzen tot voorzitter van het Comité van Ministers
voor het jaar 1984, ongeacht hetgeen wordt bepaald in artikel 9
lid 2 van het Verdrag (doc. 83 M3 038).
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