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Besluitenlijst van de elfde bijeenkomst van het Comité van Ministers gehouden
op het Ministerie van Onderwijs en wetenschappen te Zoetermeer op 14 april
1987.

.21~. = ==.1.== == ==.======= = === = ======== = === === ================= = =======..=====
[1] Het Comité van Ministers besluit tot de instelling van een werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken departementen, van het
Comité van Plaatsvervangers en van het Algemeen Secretariaat, die aan het
Comité van Ministers vóór zijn eerstvolgende vergadering voorstellen moet
doen voor projecten die aan het imago van de Nederlandse Taalunie meer
gestalte kunnen geven, dit uiteraard onverlet de bevoegdheden van de
Algemeen Secretaris en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Deze
werkgroep zal daarbij rekening moeten houden met reeds door de Taalunie
uitgebrachte rapporten en aan de departementen gedane voorstellen. De
Algemeen Secretaris en de voorzitter van het Comité van Plaatsvervangers
worden belast met de uitvoering van dit besluit.
[2] Het Comité van Ministers stemt in met de overheveling door het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen naar de Nederlandse Taalunie per 1 januari
1988 van enige taken, de daarbij behorende bevoegheden en middelen op het
terrein van het universitair onderwijs Nederlands in Indonesië. Deze taken
en middelen worden beschreven in brief IB/BB 236.489 d.d. 19 februari
1987 onder IV en V. Over de overige, niet-structurele activiteiten zal met
de Nederlandse Taalunie op de gebruikelijke wijze afstemming plaatsvinden.
[3] De voorzitter van het Comité van Ministers zal tijdig vóór de
eerstvolgende vergadering van de Interparlementaire Commissie met zijn
collega Brinkman contact opnemen over diens standpunt dat het amendement
tot verhoging van het WVC-deel van de Nederlandse bijdrage aan de
begroting 1986 van de Nederlandse Taalunie met f 200.000 een
niet-structureel karakter had. Leidt dit contact niet tot een oplossing
dan wordt de kwestie geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het
Comité van Ministers op 21 september 1987, hetgeen bij overeenstemming kan
leiden tot een herziene begroting 1987. Dan zal het Algemeen Secretariaat
alsnog uitgaven blokkeren ter grootte van genoemde f 200.000 en tevens
voorzichtigheid betrachten ten aanzien van verplichtingen met doorwerking
in 1988 (*).
[4] Het Comité van Ministers stelt de ontwerpbegroting 1988 van de Nederlandse
Taalunie vast behoudens voorlopig de doorwerking van de verhoging met 3 x
f 200.000 uit 1986 en behoudens voorlopig een verhoging met f 277.000 ten
behoeve van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Zodra over het
eerste voorbehoud omstreeks begin mei 1987 uitsluitsel bestaat zal de
ontwerpbegroting aan de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren worden toegezonden. Het streven is er op
gericht om in overeenstemming met de regeling financieel beheer de
begroting 1988 in september 1987 vast te stellen.
[5] Het Comité van Ministers zal op 21 september 1987 een besluit nemen over
de relatie tussen de Nederlandse Taalunie en de Stichting Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Dit besluit zal zijn gebaseerd op een door de
ambtenaren van de betrokken Nederlandse en Vlaamse bewindslieden voorbereid voorstel dat voor de zomervakantie 1987 zal worden uitgebracht en
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op het commentaar van het Algemeen Secretariaat bij dit voorstel. Het
Comité van Ministers zal, mede in het kader van de begroting 1988, voorts
op 21 september 1987 een besluit nemen over een verhoging van het budget
van het instituut uit hoofde van eerdere Vlaamse toezeggingen tot herstel
van de verdeelsleutel Nederland (2/3) - Vlaanderen (1/3). Ook deze
verhoging zal in het ambtelijk overleg worden besproken.
[6] Het Comité van Ministers neemt kennis van de tussen de Vlaamse
Gemeenschapsminister van Cultuur en de Nederlandse Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur inzake de Stichting voor Vertalingen bereikte
overeenstemming die er op neerkomt dat
de Stichting niet onder de vleugels van de Taalunie komt, maar wel bij
de Taalunie aanvragen voor projectsubsidies kan indienen
de Vlaamse Gemeenschap haar bijdrage zal ophogen tot Bfr. 4,2 mln. (1/3)
de Stichting meer aandacht zal besteden aan specifiek Vlaamse markten
de betrokken ministers waarnemers in het bestuur hebben
] Het Comité van Ministers besluit de statuten van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren vast te stellen in overeenstemming met het
door de Raad aangeboden concept.
[8] Omdat de afschriften van de ingekomen commentaren op het Voorlopig advies
inzake wetenschappelijk onderzoek van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen reeds
op 23 februari 1987 zijn uitgezonden zonder voorafgaande standpuntbepaling
door het Comité van Ministers, wordt door het Comité van Ministers geen
commentaar aan de Raad in het vooruitzicht gesteld. Aan de Raad wordt
gevraagd het voorlopig advies aan de hand van de uitgebrachte commentaren
bij te stellen.
[9] De leden van het Comité van Ministers en de Nederlandse Minister van
Buitenlandse Zaken zenden vóór 1 juli a.s. op hun departementen voorbereid
commentaar op het meerjarenperspectief van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren in. In dat commentaar wordt vooral ook aandacht besteed
aan de langere-termijnaspecten. Het Algemeen Secretariaat bundelt en
rubriceert deze commentaren. Het Comité van Ministers discussieert op zijn
volgende vergadering van 21 september 1987 over het meerjarenperspectief
aan de hand van deze gebundelde en gerubriceerde commentaren. Het nodigt
daarbij de beide voorzitters van de Raad uit om een toelichting te geven.
[10] Het Comité van Ministers verzoekt het Comité van Plaatsvervangers helder
te willen aangeven welke problemen een adequate regeling van de
rechtspositie van het personeel van het Algemeen Secretariaat in de weg
staan.
[11] Het Comité van Ministers stemt in met het voorstel dat de Vlaamse
Gemeenschap de volgens haar boeken nog voor 1983 t/m 1985 aan de
Nederlandse Taalunie verschuldigde bedragen-aan de Taalunie overmaakt
onder de afspraak dat de Taalunie de over die jaren nog verschuldigde
afdrachten voor het ter beschikking gestelde Vlaamse personeel tracht te
regelen. Uiteraard kan de Taalunie hierbij niet meer afdragen dan wat met
haar balans in overeenstemming is.
[12] Het Comité van Ministers zal er op toezien dat de jaarrekening 1985 zo
spoedig mogelijk wordt goedgekeurd. Het zal maatregelen treffen opdat ook
de vaststelling van de jaarrekening 1986 tijdig zal geschieden.
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[13] Het Comité van Ministers draagt de Algemeen Secretaris op zaken die hij
niet in overeenstemming acht met het Taalunieverdrag aan te melden bij de
voorzitter van het Comité van Ministers. Deze zal dan nagaan, zo nodig in
overleg met de overge leden van het Comité van Ministers, of verdere
actie moet worden genomen.
(*) Dit overleg heeft inmiddels tot een oplossing geleid: minister Brinkman
zal vanaf 1987 genoemd bedrag van f 200.000 structureel op zijn begroting
opnemen.
mei 1987.
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