Besluitenlijst van de zeventiende bijeenkomst van het Comité van
Ministers, Bergen op Zoom, 13 februari 1989
Besluit 1
Het Comité van Ministers neemt enige maatregelen, die tot doel
hebben de interne mobiliteit van de beleidsmedewerkers te
bevorderen.
In de voorstellen die de Algemeen Secretaris heeft gedaan voor de
werving en selectie van de medewerkers in de huidige
rechtspositionele overgangsfase brengt het Comité van Ministers na
een toelichting van de Algemeen Secretaris over de verdragsaspecten
enige wijzigingen aan:
- (op voorstel van de voorzitter:) in plaats van
bemanningsaanstellingsteam (BAST) kan beter worden gesproken
van aanstellingsteam (AST), in plaats van
bemanningsadviesteam(BAT) van aanstellingsadviesteam (AAT);
- (op voorstel van de beide Vlaamse ministers:) het Comité
beslist zelf over de aanstellingen (d.w.z. het Comité van
Ministers is het aanstellingsteam) en elk lid van het Comitédat
zulks wenst kan een vertegenwoordiger in het
aanstellingsadviesteam aanwijzen; desgewenst wijst het Comité
nog een lid uit de wetenschappelijke wereld aan;
- (op voorstel van de voorzitter:) ten aanzien van personen die
voor de Raad werken onderhoudt de Algemeen Secretaris contacten
met de Raad.
Besluit 2
Het Comité van Ministers stelt een procedure vast voor de wijze
waarop in de huidige rechtspositionele overgangsfase de werving en
selectie van de medewerkers van het Algemeen Secretariaat plaats
zullen vinden. Deze procedure komt erop neer dat het Comité zelf
over de aanstelling van alle medewerkers zal beslissen. Het zal
daarbij geadviseerd worden door een voor de betreffende vacature te
formeren aanstellingsadviesteam. Voor dit team kan elk lid van het
Comité van Ministers desgewenst een vertegenwoordiger aanwijzen.
Voorts kan het Comité van Ministers nog een deskundige uit de
wetenschappelijke wereld aanwijzen en heeft de Algemeen Secretaris
in dit team zitting.
Besluit 3
De werkgroep-Van Boven wordt opgedragen zo mogelijk voor de volgende
vergadering met een conclusief stuk te komen inzake de regeling van
de rechtspositie van de medewerkers van het Algemeen Secretariaat.
Besluit 4
Het Comité van Ministers stelt de tekst vast van een ontwerpbesluit
inzake de wijze waarop het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse
Taalunie zijn werkzaamheden ten dienste van de overige
Taalunieorganen verricht. Dit ontwerpbesluit wordt voor commentaar
voorgelegd aan de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren. Daarbij wordt aangetekend dat het
Comité voornemens is de regeling vooralsnog voor een proefperiode
van twee jaar vast te stellen.

Besluit 5
Het Algemeen Secretariaat stelt een ontwerpnota op voor een door de
Nederlandse Taalunie te voeren woordenboekenbeleid. Na vaststelling
door het Comité van Ministers zal deze ontwerpnota voor advies
worden voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Besluit 6
Het Algemeen Secretariaat ontwerpt een nieuw concept voor een door
het Comité van Ministers vast te stellen concreet beleids- en
prioriteitenkader voor het onderwijs in de Nederlandse taal,
letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland, op basis waarvan
toekomstige beslissingen kunnen worden genomen.
Besluit 7
De ministers Coens en Deetman laten in onderling overleg
inventariseren in welke gevallen er sprake is van ongelijke
voorwaarden voor toegang tot het Nederlandstalig onderwijs in het
buitenland voor kinderen van Nederlanders en Vlamingen. Tevens laten
zij uitzoeken wat nodig is voor gelijkberechtiging.
Besluit 8
Het docentschap Nederlands in Boekarest zal dit jaar op hetzelfde
niveau worden gecontinueerd. De positie van het docentschap zal aan
de orde worden gesteld op de met Roemenië inzake het Cultureel
Verdrag te voeren bilaterale besprekingen.
Ingeval het docentschap vacant raakt, zal het opnieuw in het Comité
van Ministers aan de orde komen.
Besluit 9
In verband met de mogelijke opheffing van het docentschap Nederlands
te Aarhus zullen de ministers Coens en Deetman interveniëren bij hun
Deense collega en hem wijzen op het ontbreken van tweezijdigheid ten
aanzien van het onderwijs Nederlands in Denemarken en het onderwijs
Deens in Vlaanderen en Nederland.
Besluit 10
De Nederlandse Taalunie zal bij wijze van startsubsidie gedurende de
studiejaren 1989-1990 en 1990-1991 de helft van de kosten van de
cursus Nederlands aan de Universiteit van Tel Aviv subsidiëren,
zodra vaststaat dat de universiteit de andere helft zal betalen en
instaat voor de continuïteit.
Besluit 11
De Nederlandse Taalunie zal bij wijze van startsubsidie gedurende
twee jaar bijdragen in de kosten van een tweede docentschap
Nederlands in Keulen, zodra vaststaat dat de universiteit de andere
helft zal betalen en instaat voor de continuïteit.
Besluit 12
Het Ministerie van WVC neemt het initiatief voor een overleg van
vertegenwoordigers van dit ministerie, het Vlaamse Ministerie van
Cultuur en het Algemeen Secretariaat met vertegenwoordigers van de
Stichting voor Vertalingen. In dit overleg worden mede aan de hand
van door de Stichting te verstrekken informatie de modaliteiten voor
de overheveling van de subsidiëring aan de Stichting naar de
Nederlandse Taalunie besproken. Tevens worden de wensen van de

Stichting nader onderzocht en besproken. De conclusies van dit
overleg met de adviezen van de beide ministeries en het Algemeen
Secretariaat zullen op de eerstvolgende vergadering van het Comité
op 3 april 1989 worden besproken. Het Bestuur van de Stichting wordt
op 3 april 1989 uitgenodigd om de conclusies van het Comité te
vernemen.
Besluit 13
Het Comité van Ministers besluit op voordracht van de jury de Prijs
der Nederlandse Letteren 1989 toe te kennen aan de dichter Gerrit
Kouwenaar.

