Besluitenlijst van de 39e bijeenkomst van het Comité van Ministers, Breda
d.d. 13 september 1993
Besluit 1 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers stelt de jaarrekening 1992 van de Nederlandse Taalunie vast en verleent
decharge aan de Algemeen Secretaris. De jaarrekening 1992 met het accountantsverslag wordt
bezorgd aan beide regeringen, de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Belgisch Rekenhof,
alsmede aan de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Het Comité van Ministers besluit om het overschot 1992 ten bedrage van f 8.176 (BFr. 154.536)
te reserveren voor de kosten van de reorganisatie van het Algemeen Secretariaat in 1993.
Besluit 2 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers stelt de begroting 1994 van de Nederlandse Taalunie vast, gelet op de
adviezen van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de beraadslagingen in de
Interparlementaire Commissie, en met inachtneming van onderstaande bepalingen:
(1)
De begroting van de Nederlandse Taalunie bestaat aan inkomstenzijde uit de volgende
onderdelen:
[a]
f 3.459.000 (BFr. 65.376.000) structureel ter beschikking gestelde middelen;
f 5.860.000 (BFr. 110.754.000) ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van
(b)
overgehevelde taken;
[c]
f
110.000 (BFr. 2.079.000) uit overige inkomsten (voornamelijk uit de verkoopopbrengsten van publikaties en rente-inkomsten).
(2)
Het onder letter [a] genoemde bedrag wordt in uitvoering van het artikel 17 van het
Taalunieverdrag voor éénderde deel opgebracht door de Vlaamse Gemeenschap en voor
tweederde deel door het Koninkrijk der Nederlanden.
Van het onder letter [b] genoemde bedrag wordt f 1.860.000 (BFr. 35.154.000) opgebracht
(3)
door de Vlaamse Gemeenschap en f 4.000.000 (BFr. 75.600.000) door het Koninkrijk der
Nederlanden.
(4)
Opdat de Nederlandse Taalunie aan haar verplichtingen kan voldoen, zullen de bijdragen
genoemd onder 2 en 3 van dit besluit door de Nederlandse verdragspartij in vier gelijke delen aan
het begin van elk kwartaal van 1994 aan de Nederlandse Taalunie ter beschikking worden gesteld
en door de Vlaamse Gemeenschap in twee gelijke delen op 1 april en 1 juli 1994.
Besluit 3 van het Comité van Ministers:

Het Comité van Ministers stelt het actieplan 1994 vast. Dit plan is tot stand gekomen na overleg
met de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Interparlementaire Commissie.
Overeenkomstig de uitgangspunten in het 'Meerjarenbeleidsplan 1993-1997' is het accent in 1994
komen te liggen op het Nederlands als bestuurs- en cultuurtaal in Europa, de culturele uitstraling
van de extra murale docentschappen, taaltechnologie, het onderwijs Nederlands voor migranten en
de leesbevordering onder jongeren. Ten aanzien van de organisatie zal in 1994 het streven naar
effectieve werkwijzen en het creëren van een breder publiek draagvlak centraal staan.
Besluit 4 van het Comité van Ministers:

Het Comité van Ministers neemt kennis van het antwoord van de Spellingcommissie op de
opmerkingen en suggesties van het Comité van Ministers en besluit ten aanzien van de voorstellen
hetgeen volgt:
(1)
Over de voorstellen van de commissie wordt advies gevraagd aan de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Nederland),
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Nederland) en de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (België). De adviesaanvrage is voornamelijk
gericht op de maatschappelijke aspecten en haalbaarheid.
(2)
Bij een aantal gespecialiseerde wetenschappelijke instituten wordt op korte termijn een
offerte gevraagd voor een onderzoek naar de economische kosten en baten verbonden aan een
eventuele aanpassing van de officiële spelling;
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Zo spoedig mogelijk na beschikking over de in (1) bedoelde adviezen en na kennisname
(3 )
van de conclusies van het in (2) bedoelde onderzoek zal het Comité van Ministers tijdens een
volgende vergadering een principebesluit nemen inzake het gevolg dat aan de wijzigingsvoorstellen van de Spellingcommissie wordt gegeven.
Besluit 5 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers besluit in principe akkoord te gaan met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de NTU, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Uitgeverij
SDU, met het doel de ontwikkeling van een nieuwe officiële Woordenlijst van de Nederlandse
Taal, eventueel aangevuld met andere spellinghulpmiddelen. Na verdere onderhandelingen met de
genoemde partijen en na juridische advisering terzake zal de Algemeen Secretaris een voorstel
inzake de juridische en financiële vorm van de samenwerking ter vaststelling voorleggen aan het
Comité van Ministers.
Besluit 6 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers heeft aan de Interparlementaire Commissie notities over het vertalingenbeleid, het Vlaams-Nederlands Huis in Brussel, en de samenwerking met Suriname, de Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika toegezegd. Deze notities worden na bijstelling vastgesteld, en
bezorgd aan de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.

Brussel/'s-Gravenhage,
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