Besluitenlijst van de zestiende bijeenkomst van het Comité van
Ministers, Bergen op Zoom, 5 december 1988
Besluit 1
Het Comité van Plaatsvervangers wordt opgedragen ten behoeve van de
eerstvolgende vergadering van het Comité een voorstel uit te werken
voor de bij (externe) werving en selectie te volgen procedures.
Besluit 2
Ten aanzien van de bestaande vacatures kan de Algemeen Secretaris
met werving door middel van advertenties beginnen; ook interne
kandidaten kunnen op die advertenties solliciteren.
Besluit 3
De Algemeen secretaris ontwerpt ten behoeve van de volgende
vergadering een korte notitie over de vraag hoe de
beleidsmedewerkers in de loop der tijd het beste met het geheel van
de Taaluniematerie kunnen worden geconfronteerd en intern kunnen
doorstromen.
Besluit 4
Het Comité van Ministers vraagt de Algemeen Secretaris voor de
volgende vergadering om een nieuw concept van de regeling
tendienstestelling, waarin met de gemaakte opmerkingen is rekening
gehouden.
Besluit 5
Het Algemeen Secretariaat ontwerpt ten behoeve van de volgende
vergadering van het Comité van Ministers een nieuwe versie van de
discussienota over het woordenboekenbeleid.
In die nieuwe versie wordt rekening gehouden met de vanuit het
Comité van Ministers gestelde wagen en gemaakte kanttekeningen.
Besluit 6
Het Algemeen Secretariaat organiseert een gesprek en bereidt dit
voor tussen de ministers Coens en/of Deetman en een delegatie van
het Bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
Doel van dit gesprek van gedachten te wisselen over een (nieuwe)
wijze van subsidiëring van deze vereniging vanaf 1990.
Besluit 7
De subsidiëring van de Stichting voor Vertalingen zal door de twee
betrokken bewindslieden naar de Nederlandse Taalunie worden
overgeheveld. De Algemeen secretaris wordt opgedragen om deze
overheveling in overleg met de betrokken ambtenaren en de stichting
voor te bereiden.
Besluit 8
Het Comité van Ministers besluit tot de oprichting van een werkgroep
die een onderzoek zal doen naar de gevolgen van het Europa van 1992
voor de nationale steunmaatregelen voor de taal en letteren. Deze
werkgroep staat onder voorzitterschap van de Algemeen
Secretaris van de Nederlandse Taalunie of een door deze aangeduide
verantwoordelijke medewerker. Elk lid van het Comité van Ministers
zal een lid van deze werkgroep aanwijzen.

Deze leden zullen de punten aandragen die naar het oordeel van hun
minister voor behandeling door de werkgroep in aanmerking komen. De
werkgroep zal tussentijds rapporteren en uiterlijk op 31 mei een
verslag uitbrengen.
Besluit 9
Het Comité van Ministers neemt de voordracht van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren inzake de samenstelling van de jury van
de Prijs der Nederlandse Letteren 1989 over. Het draagt de Algemeen
Secretaris op de betreffende personen uit te nodigen, een door de
voorzitter van het Comité van Ministers te ondertekenen
instellingsbesluit op te stellen en de jury de nodige secretariële
ondersteuning te geven.
De jury zal worden verzocht uiterlijk 31 maart 1989 met een
juryrapport te komen, zodat het Comité van Ministers op zijn
vergadering van 3 april 1989 de laureaat kan aanwijzen.
Besluit 10
Het Comité van Ministers stelt de antwoorden vast op een tweetal
vragen van het lid der Interparlementaire Commissie, de heer De
Beul.
Besluit 11
Het Comité van Ministers conformeert zich aan het door Nederland en
België ten aanzien van Zuid-Afrika gevoerde beleid. In dit kader
wordt aan de beide Ministeries van Buitenlandse Zaken advies
gevraagd over wat de opstelling van de Taalunie moet zijn ten
aanzien van Zuidafrikaanse deelname aan het Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal.
Besluit 12
In verband met de toekomst van het docentschap Nederlands in
Boekarest, Roemenië wordt aan de waarnemers van de beide Ministeries
van Buitenlandse Zaken gevraagd, of er buiten de Taalunie gelegen
redenen zijn om de subsidiëring van dit docentschap te continueren.
Het Algemeen Secretariaat zal onderzoeken, of er voldoende studenten
zijn.
Een beslissing wordt in afwachting van het antwoord op beide vragen
aangehouden.
Besluit 13
De Algemeen Secretaris wordt opgedragen de situatie van het Deens in
Nederland en van het Nederlands in Denemarken te inventariseren.
Indien die vergelijking voor het Nederlands ongunstig uitvalt, zal
met het oog op tweezijdigheid door de ministers Coens en Deetman bij
hun Deense collega worden geïntervenieerd.
Besluit 14
In het kader van een aanmoedigingsbeleid voor literaire
tijdschriften met een gemengde inhoud en verspreiding over de grens
besluit het Comité van Ministers om voor 1988, te realiseren in
1989, voor Nederland een bedrag van f 5000 toe te kennen aan het
tijdschrift "De Tweede Ronde" voor een themanummer over de
Nederlandstalige literatuur uit Vlaanderen en Nederland en voor

Vlaanderen een bedrag van Bfr. 100.000 toe te kennen aan het
tijdschrift "Dietsche Warande en Belfort" voor een themanummer rond
"de integratie van de Nederlandstalige literatuur".
Besluit 15
Het personeel krijgt toestemming om op rekening van de Taalunie een
Vlaamse en een Nederlandse deskundige in te schakelen, die een
antwoord kunnen geven op alle gerezen en nog te rijzen vragen in
verband met het door de Werkgroep Rechtspositie opgestelde, van het
Nederlandse ambtelijke rechtspositiereglement afgeleide,
personeelsstatuut.
Daarnaast krijgt het Algemeen Secretariaat de opdracht een andere
optie voor de rechtspositie van het personeel, die gebaseerd is op
detachering van een ambtelijke cel bij de Vlaamse Gemeenschap en op
een Nederlands analogon, nader uit te werken.

