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Lijst van de door het Comité van Ministers genomen beslissingen tijdens de
vergadering van 1 maart 1984 (bijlage bij het verslag van de vierde
bijeenkomst)
[1]

Het verslag van de derde bijeenkomst wordt door het Comité ongewijzigd
vastgesteld. Het geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.

[2]

- Het Comité besluit dat in verband met de vaststelling door het Comité van Ministers op 15 november 1983 van het batig saldo 1982 op
f 275.812,00, de bijdrage 1982 van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur f 600.000,00 dient te bedragen.
- De financiering van de Nederlandse Taalunie geschiedt onder de vorm
van bijdragen vanwege het Koninkrijk der Nederlanden en onder de vorm
van dotaties vanwege het Koninkrijk België c.q. de Vlaamse Gemeenschap. Voor Nederland is dit effectief sedert 1982. Het Comité
dringt er bij de Vlaamse Executieve op aan tijdig de nodige maatregelen te treffen waardoor met ingang van 1985 aan de Nederlandse Taalunie een dotatie wordt verleend.

[3]

Het Comité van Ministers neemt kennis van de goedgekeurde begroting
1984, deel A (Dotaties) en hecht zijn goedkeuring aan de door de Algemeen Secretaris aangehouden onderverdeling alsmede aan de voorgestelde
projecten. De formatie moet bij gelijkblijvende middelen van 13 op 15
personen, gebracht worden in verband met de toewijzing aan de Raad van
een secretaris en een adjunctsecretaris. De goedgekeurde begroting
1984 (met bijlagen) wordt thans zo spoedig mogelijk ter kennisneming
aangeboden aan de Interparlementaire Commissie en aan de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren.

[4]

Het Comité van Ministers handhaaft zijn besluit van 15 november 1983
inzake de eerste overheveling van bevoegdheden en middelen. Met
betrekking tot de overheveling van bevoegdheden en middelen van beide
verdragsluitende partijen naar de Nederlandse Taalunie is het Comité
van mening dat indien de totaalproblematiek te groot van omvang is,
per onderdeel moet worden aangegeven welke moeilijkheden zich voordoen.
Vóór 1 mei 1984 verwacht het Comité een voorstel tot oplossing van de
technische en desgevallend van de politieke problemen die zich zouden
stellen.
In dit voorstel dient rekening gehouden te worden met de zowel
praktische als principeel politieke elementen op het gehele door de
Nederlandse Taalunie bestreken gebied.

[5] - Het Comité van Ministers is van mening dat het in dit stadium van de
procedures tot vaststelling van de onderscheidenlijke nationale
begrotingen nog niet mogelijk is voldoende zicht te hebben op de begrotingen van de betrokken departementen zodat thans nog geen goede
indicatie kan gegeven worden met betrekking tot de financiën en het
beleid voor het begrotingsjaar 1985.
- Het Comité draagt de Algemeen Secretaris op om een begroting op te
stellen waarin verhogingsvarianten tussen 0 en 20% worden toegepast
die omstandig gemotiveerd dienen te zijn. Op de aanwending van de
financiële middelen die samen met de over te dragen activiteiten
naar de Nederlandse Taalunie overgaan, dient een goed zicht te worden verkregen. De Algemeen Secretaris dient erop te letten dat deze
overdrachtsactiviteiten niet uit de middelen die aan de Taalunie
terbeschikking gesteld worden, worden gefinancierd.
- Het Comité machtigt de Algemeen Secretaris om de ontwerpbegroting
1985 separaat voor te leggen aan het Comité van Ministers, aan de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en bij uitzondering vooraf
aan de Interparlementaire Commissie. Na een voorlopige discussie in
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zijn juni-vergadering, zal het Comité van Ministers uiterlijk in september/oktober 1984 de begroting 1985 vaststellen, daarbij rekeninghoudend met advies respectievelijk oordeel van de Raad respectievelijk
Interparlementaire Commissie, alsook de Algemeen Secretaris belasten
met de uitvoering. Daarna wordt de vastgestelde begroting ter kennisneming aangeboden aan de Interparlementaire Commissie en aan de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
[6] - Met betrekking tot een tijdelijk rechtspositioneel bestel van het Algemeen Secretariaat neemt het Comité van Ministers kennis van het
voortgangsverslag met betrekking tot de uitvoering van zijn beslissing van 15 november 1983.
Het Comité van Ministers stemt ermede in dat, mochten de nieuw te
ontwerpen detacheringsregelingen niet tijdig klaar zijn, nog zal worden gewerkt conform de in artikel 3 van het oprichtingsbesluit van
de Taalunie i.o. genoemde regelen. De Algemeen Secretaris wordt gemachtigd tot het uitwerken van een minimaal rechtspositioneel bestel. In verband met diverse aspecten met betrekking tot de rechtspositie van zowel de Nederlandse als de Belgische c.q. Vlaamse personeelsleden kan te zijner tijd een autonome rechtspositieregeling
worden uitgewerkt waarvoor nu reeds het nodige vooronderzoek begonnen kan worden in overleg met het Comité van Plaatsvervangers.
- Met betrekking tot de detacheringsovereenkomst met de Nederlandse
ambtenaren stelt het Comité van Ministers vast dat de met Onderwijs
en Wetenschappen uitgewerkte detacheringsovereenkomst slechts voor
een driejarige periode geldt maar blijkens mededeling van Minister
Deetman voldoende duidelijk is en de nodige zekerheid biedt. Het
Comité neemt zich voor te zijner tijd een regeling te treffen voor het
personeel dat bij de Nederlandse Taalunie werkzaam is.
- Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van Belgische c.q.
Vlaamse ambtenaren neemt het Comité kennis van de voortgangsrapportage t.a.v. het probleem van de door de Belgische c.q. Vlaamse overheid ter beschikking gestelde ambtenaren.
- Het Comité van Ministers draagt het Comité van Plaatsvervangers op
om, in samenwerking met de Algemeen Secretaris het nodige te doen om
voor de betrokken rijksambtenaren, c.q. ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap de opdracht bij de Nederlandse Taalunie te doen erkennen
als zijnde van algemeen belang.
Het Comité van Ministers draagt het Comité van Plaatsvervangers op
om, in samenwerking met de Algemeen Secretaris het nodige te doen om
voor de leden van het rijksonderwijzend personeel de Nederlandse
Taalunie met name te laten inschrijven bij de instellingen waarop in
het K.B. ,van 18 januari 1974 de beperkingen van de periode van terbeschikking niet van toepassing zijn.
[7]

Het besluit houdende de vaststelling van enige bepalingen bij het operationeel worden van de Nederlandse Taalunie per 1 april 1984 wordt
door het Comité van Ministers vastgesteld. Na ondertekening van het
besluit door de voorzitter van het Comité van Ministers is de Algemeen
Secretaris met de uitvoering ervan belast.

[8]

Het Comité van Ministers neemt kennis van het advies van 29-02-1984
van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren terzake. Het Comité
besluit de benoeming van de heer 0. de Wandel tot Algemeen Secretaris
van de Nederlandse Taalunie per 1 april 1984 te laten ingaan. De benoemingsprocedure zal door de voorzitter van het Comité van Ministers
schriftelijk worden afgehandeld.
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[9]

Het functie-overzicht van het Algemeen Secretariaat, zoals het gebaseerd is op de toegestane formatie 1984 van 15 personen, wordt door
het Comité van Ministers vastgesteld.
Met verwijzing naar artikel 14, vijfde lid, van het Verdrag is de Algemeen Secretaris belast met de tenuitvoerlegging van het personeelsbeleid dat met dit functie-overzicht gepaard gaat.
Voor het thans zittend personeel wordt uitgegaan van de reeds gemaakte
afspraken, ongeacht het thans vastgestelde functie-overzicht.
Het Comité van Plaatsvervangers is belast met de bepaling van de
wedden en de invulling van de vacatures in overleg met de Algemeen Secretaris.

[10]

1. Het Comité besluit nog niet over te gaan tot het ontwerpen van regelen als voorzien in artikel 14, eerste lid, van het Verdrag.
2. Aan de Raad wordt medegedeeld dat hij kan rekenen op de capaciteit
van twee personen (exclusief algemene overhead secretariaat).
3. Als secretaris van de Raad zal voorlopig fungeren de heer De Vroomen; als adjunct van de Raad zal voorlopig fungeren Mw. J. Waerebeek. Een en ander tot nader order.
4. De inhoudelijke autonomie van de Raad wordt gewaarborgd; budgettair
moet de Raad uitkomen met de hem ter beschikking gestelde gelden.

[11] Het Comité van Ministers neemt kennis van de voorgenomen structuur van
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Namens het Comité zal
een brief gezonden worden aan de Voorzitter van de Raad waarin met
nadruk gewaarschuwd wordt tegen een te zwaar bestel van de Raad. Met
name wenst het Comité uiting te geven van zijn bezwaar tegen de
instelling van een subcommissie cultuurgeschiedenis en archiefwezen en
tevens te waarschuwen voor het uitstellen van een teveel aan commissies en subcommissies.
Het Comité verzoekt zijn leden die verantwoordelijk zijn voor de cultuur
over te gaan tot de opheffing van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren.
[12]

- Het Comité van Ministers stemt ermee in dat de rechtspositionele situatie van het personeel van de Nederlandse Taalunie en de plaats
van vestiging in onderlinge samenhang dienen te worden behandeld.
- Het Comité stemt ermee in dat de Algemeen Secretaris, in nauwe samenwerking met het Comité van Plaatsvervangers, een preadvies zal
opstellen waarin de desiderata van het personeel van het Algemeen
Secretariaat en de voorstellen van de in aanmerking komende gemeenten zijn verwerkt. In het preadvies van de Algemeen Secretaris zal
rekening moeten worden gehouden met aspecten als: capaciteit voor
kantoorruimte en vergaderzalen, representativiteit van het gebouw,
ligging aan weg of spoor, kostprijs enz.

