NEDERLANDSE TAALUNIE
R.J. Schimmelpennincklaan 12-2517 JN 's -GRAVENHAGE
MEMORANDUM VAN

de voorzitter van het
Comité van Ministers

AAN het Comité van Ministers
het Comité van Plaatsvervangers
de Interparlementaire Commissie
de Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren

Datum 14 juni 1985, CM-2949
Betreft: Besluitenlijst van de CM-vergadering van 4 juni 1985 te Dordrecht.
Besluiten ingevolge het Ministerieel vooroverleg
(1) Er zal geen opdracht worden verstrekt aan een externe instantie om te komen tot een beoordeling van het functioneren van het Taaluniegebeuren. Eerst
moeten de verschillende organen van de Taalunie hun onderlinge verstandhouding nader hebben uitgeprobeerd.
(2) Het Comité van Ministers heeft kennis genomen van de mededeling dat het
ontwerp-protocol inzake voorrechten en immuniteiten voorshands door de beide
ministeries van Buitenlandse Zaken is afgewezen. Gezien de beperkte vorm van
de samenwerking (beperking tot twee landen) wordt dat door het Comité van Ministers ook niet onterecht gevonden.
(3) De door het Algemeen Secretariaat ontworpen brief-met-vragen aan de raden
van State van de beide landen is wellicht constitutioneel onwenselijk. In verband hiermee wordt afgezien van deze brief.
(4) Het Comité van Plaatsvervangers wordt opgedragen nadere voorstellen uit
te werken inzake de financiële verhouding OWWVC/Vlaamse Gemeenschap. Bij het
uitwerken van deze financiële verhouding moet rekening worden gehouden met de
overhevelingsproblematiek.
(5) De vergaderingen van het Comité van Ministers zullen in het vervolg altijd
worden voorafgegaan door vooroverleg van de ministers alleen.
(6) Het Comité van Ministers heeft de volgende samenstelling: (a) de vier ministers, (b) de vier plaatsvervangers, (c) de waarnemers Verstraeten en Mourik, (d) de Algemeen Secretaris, (e) een notulist. Soms kunnen op ad hoc basis bepaalde personen extra voor de vergadering worden uitgenodigd.
(7) Het Comité van Plaatsvervangers heeft dezelfde samenstelling als het Comité van Ministers, zonder de ministers.
(8) Het Comité van Plaatsvervangers heeft tot taak de besluiten van het Comité van Ministers voor te bereiden en op de tenuitvoerlegging van die besluiten toe te zien. Het voorzitterschap van het Comité van Plaatsvervangers berust bij de plaatsvervanger van de Voorzitter van het Comité van Ministers.
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(9) Wat betreft de data waarop de Interparlementaire Commissie vergadert, zal
de voorzitter van de Interparlementaire Commissie zelf contact opnemen met de
voorzitter van het Comité van Ministers. De verhoudingen moeten goed in acht
genomen worden. Dat betekent, dat het Comité van Ministers ook tijd moet hebben zich voor te bereiden.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

(10) Het Comité van Ministers wacht af wat de Raad zal opmerken (eind 1985/
begin 1986) inzake de door de Raad ingestelde interne evaluatie van het eigen
functioneren en dat van de Conferentie.
(11) Het Comité van Ministers is van mening dat de Raad zich veel meer zou
moeten uitspreken over middelbare en lange-termijnbeleid in plaats van de korte termijnzaken waarin de Raad zich thans sterk verdiept.
Rechtspositie van het personeel

(12) Het Comité van Plaatsvervangers wordt opgedragen zo spoedig mogelijk te
komen met voorstellen voor een goede regeling van de rechtspositie van het
personeel van het Algemeen Secretariaat.

Besluiten ingevolge de CM-vergadering
Verslag van de zesde CM-vergadering. - Dit verslag werd reeds eerder vastge-

steld.
Vlaamse bijdrage 1983. - Het Comité van Ministers handhaaft zijn vroegere be-

sluit en dringt er bij de Vlaamse gemeenschap op aan het genoemde bedrag geheel te voldoen. Minister Poma deelt mee, dat het probleem door middel van
een bijkrediet zal worden opgelost.
Jaarrekening 1984. - Het Comité van Ministers gaat akkoord met de voorgestel-

de schriftelijke goedkeuringsprocedure, tenzij tijdens die procedure blijkt dat
er bijzondere moeilijkheden bestaan. In dat geval moet de jaarrekening eerst in
het Comité van Plaatsvervangers worden besproken.
Verslag 1980-1984. - Aan de Algemeen Secretaris wordt opgedragen er naar te

streven het voorgestelde verslag klaar te hebben in oktober 1985. In het kader van de interne evaluatie van de organen ten opzichte van elkaar moeten bij
de goedkeuring van dit verslag ook de Interparlementaire Commissie en de Raad
betrokken worden.
Begroting 1985. - (a) Het voorgestelde besluit wordt overgenomen (85 M7 113).

(b) Het Comité van Plaatsvervangers wordt opgedragen voorstellen uit te werken over de overhevelingen van de zijde van WVC en de Vlaamse Gemeenschap. In
deze voorstellen moeten de personeels- en overheadkosten onverkort worden
doorberekend.
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Voorzitter van het
Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, tekent in zijn brief
van 13 juni 1985, IB U 219.227 II, hierbij aan, dat er geen sprake kan
zijn van een heropening van het debat over een eventuele doorberekening
van personeels- en overheadkosten betreffende de Algemene Conferentie.
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De ter zake door zijn departement over te dragen gelden zijn en blijven
derhalve beperkt tot het bedrag van f 25.000 (vijfentwintigduizend gulden).
Liguiditeitspositie. - Het overzicht gaf geen inzicht in de beschikbare middelen, maar bood de mogelijkheid van controle op het nakomen van de verplichtingen van de deelnemers 0&W, WVC en Vlaamse Gemeenschap. Het overzicht zal
voortaan per kwartaal worden gemaakt. De deelnemers zullen ook per kwartaal
betalen.
Begroting 1986. - Het Comité van Ministers besluit voor de begroting 1986 uit
te gaan van een stabiel begrotingsniveau, en van eenzelfde dotatie per contribuant als in 1985. Aan het Comité van Plaatsvervangers wordt opgedragen
een voorstel uit te werken. In dat voorstel moeten de werkveldprioriteiten
zijn afgewogen.
Meerjarenraming 1987-1990. - In verband met de verkiezingen in de beide landen moet het meerjarenperspectief worden uitgesteld tot de eerste CM-vergadering in nieuwe samenstelling.
Samenwerking diplomatieke vertegenwoordigers. - Met één tekstverandering, afkomstig van de heer Riezenkamp, wordt ingestemd met de ontwerp-brief.
Vaste boekenprijs. - Het voorgestelde besluit (85 M7 118) wordt overgenomen.
Frans-Vlaanderen. - Het voorgestelde besluit (85 M7 119) wordt niet overgenomen. Vanuit Vlaanderen zal minister Poma in ieder geval bilateraal contact
onderhouden. Voorts zal de Voorzitter van het Comité van Ministers de Interparlementaire Commissie benaderen en haar onder andere de in het Frans gestelde brochure van de Stichting Ons Erfdeel aanbieden, met het verzoek langs
informele parlementaire contacten op verandering van "Vlaams" in "Nederlands"
aan te dringen.
Plaats en datum volgende vergadering. - De volgende vergadering wordt in oktober gehouden. De plaats (in België) wordt nader afgesproken.

De Voorzitter van het
Comité van Ministers,

(Mr.drs. L.C. Brinkman)

