Besluitenlijst van de vijftiende bijeenkomst van het Comité van
Ministers, Bergen op Zoom, 31 oktober 1988
Besluit 1
Het Comité van Ministers is voornemens op zijn vergadering van 5
december 1988 een besluit te nemen over de met de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek over taken en middelen te maken
afspraken.
Besluit 2
De Algemeen Secretaris is onder de volle verantwoordelijkheid van
het Comité van Ministers belast met de voorbereiding van het door
het Comité vast te stellen beleid en de uitvoering van de door het
Comité genomen besluiten. Hij verstrekt hiertoe aan het Comité alle
noodzakelijke informatie. Ook de verstrekking door de Algemeen
Secretaris van informatie aan de Interparlementaire Commissie
geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het Comité.
Besluit 3
Het Comité van Plaatsvervangers krijgt een andere taak. Het zal niet
langer de besluitvorming van het Comité van Ministers voorbereiden,
maar dienen als ambtelijk v6óroverlegorgaan dat technische
knelpunten moet oplossen.
Besluit 4
Het Comité van Ministers stelt een besluit over de regeling
tendienstestelling uit tot 5 december 1988, wanneer het van
gedachten zal wisselen over een aantal resterende organisatorische
kwesties.
Besluit 5
Het Comité van Ministers zal op zijn vergadering van 6 februari 1989
van gedachten wisselen over de afstemming tussen Nederland,
Vlaanderen en de Taalunie bij de subsidiëring van de neerlandistiek
in het buitenland. Beide Ministeries van Onderwijs zullen hiertoe
overzichten beschikbaar stellen van de door hen op dit terrein
verstrekte subsidies.
Besluit 6
Het Comité van Ministers stelt de standpuntbepaling vast over het
"Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid, Advies van de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren". Het zendt deze
standpuntbepaling toe aan voornoemde Raad en aan de
Interparlementaire Commissie. Het laat deze standpuntbepaling
plaatsen in het Publikatieblad van de Taalunie.
Besluit 7
Onder begrotingsartikel 2.12 Diversen wordt een nieuw deelartikel
"5h4 Tolkenkosten" gecreëerd bestemd voor tolkenkosten op
ministersconferenties van de Raad van Europa, die aan taal of
cultuur zijn gewijd.
Besluit 8
Het Comité van Ministers zal met de Interparlementaire Commissie op
haar vergadering van 14 november 1988 van gedachten wisselen over

het nauwer aanhalen van de banden tussen de Nederlandse Taalunie en
de Stichting voor Vertalingen.
Besluit 9
Het Algemeen Secretariaat bereidt met medewerking van de betrokken
departementen een beleidsnota voor over de gevolgen van het Europa
van 1992 op de nationale steunmaatregelen voor taal en letteren in
brede zin.
Besluit 10
Het Algemeen Secretariaat krijgt de opdracht de mogelijkheid te
onderzoeken van een lesbrief die aansluit bij de in 1989 door BRT en
KRO uit te zenden en door de Taalunie meegefinancierde TV- en
Radioserie "De geschiedenis van een Taal" en waarin ook aan de
Nederlandse Taalunie aandacht wordt besteed.
Besluit 11
Het Algemeen Secretariaat krijgt de opdracht uit te zoeken of het
mogelijk is de Vlaamse FEMI-opleiding voor scenarioschrijvers in de
Taalunie te integreren en mede vanuit Nederland te financieren.
Tevens dient te worden onderzocht of het wenselijk en/of mogelijk is
concrete scenario-opdrachten te verlenen.
Besluit 12
Het Comité van Ministers stelt de begroting 1989 vast. Het zendt die
ingevolge de regeling financieel beheer toe aan de beide regeringen,
de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren. Het plaatst de begroting in het Publikatieblad.
Besluit 13
Het vergaderschema
16e bijeenkomst, 5
17e bijeenkomst, 6
18e bijeenkomst, 3
19e bijeenkomst, 5
20e bijeenkomst, 3
21e bijeenkomst, 2
22e bijeenkomst, 4

voor 1988 en 1989 wordt als volgt vastgesteld
december 1988, 14.30 uur
februari 1989, 14.30 uur
april 1989, 14.30 uur
juni 1989, 14.30 uur
juli 1989, 14.30 uur
oktober 1989, 14.30 uur
december 1989, 14.30 uur

