Besluitenlijst van de 38e bijeenkomst van het Comité van Ministers, Breda
d.d. 26 april 1993
Besluit 1 van het Comité van Ministers:

Tijdens de eerste vergadering van de voorzitter van het Comité van Ministers, van de Interparlementaire Commissie, van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Algemeen
Secretaris d.d. 10 mei 1993 zal de werkwijze en de structuur van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren worden besproken.
Besluit 2 van het Comité van Ministers:

Overwegende dat het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie op 8 september 1992
heeft besloten om binnen het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie een reorganisatie te laten plaatsvinden waarbij de inrichting van de werkzaamheden, zowel naar functies als naar
organisatiestructuur, zal worden gewijzigd:
- gelet op de artikelen 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 van het op 1 juni 1990 door het Comité van
Ministers van de Nederlandse Taalunie vastgestelde personeelsstatuut van de Nederlandse
Taalunie;
- gelet op de ingevolge artikel 36 van dat statuut vereiste en verkregen instemming van het personeelscomité;
- overwegende dat de Algemeen Secretaris een uiterste inspanning zal doen om gedwongen ontslagen te voorkomen;
- overwegende dat de Algemeen Secretaris bij de invulling van de personele bezetting ten behoeve
van de nieuwe organisatie zoveel mogelijk zal uitgaan van de medewerkers clie reeds in dienst zijn;
besluit het Comité van Ministers het voorliggende Sociaal Plan vast te stellen.
Besluit 3 van het Comité van Ministers:

In het besluit van het Comité van Ministers met betrekking tot de vaststelling van de nieuwe
reorganisatiestructuur wordt de onder punt 2. genoemde datum van 1 februari 1993 vervangen
door 26 april 1993.
Besluit 4 van het Comité van Ministers:

Een herziening van het Personeelsstatuut, in het bijzonder wat betreft de vergoedingen voor
expatriatie en suppleties, zal voor de vergadering van het Comité van Ministers van 13 september
1993 geagendeerd worden.
Besluit 5 van het Comité van Ministers:

- gelet op artikel 4, lid c van het Verdrag;
- gelet op artikel 5, lid e van het Verdrag;
- gelet op de Spellingwet van 1947 en het Spellingbesluit van 1946;
- gelet op de resoluties 6 en 13 van de 'Fifth United Nations Conference on Standardization of
Geographical Names';
- gehoord de reacties uit de bevolking op het voorstel van 4 juli 1989;
- gehoord de reactie van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie op het voorstel van 4 juli 1989;
- gehoord de reactie van de Raad op het voorstel van 4 juli 1989;
- kennis genomen hebbend van het definitieve voorstel van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van 15 maart 1993;
- gehoord de reactie van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie op het voorstel van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen;
- gehoord de reactie van de Raad op liet definitieve voorstel van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen;
besluit het Comité van Ministers de door de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen
vastgestelde Lijst van Landnamen aan te bevelen voor het algemeen gebruik in de geschreven taal.
In een later stadium zullen de voorstellen van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige
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Namen als appendix worden toegevoegd aan de woordenlijst van de woordenlijstcommissie.
Besluit 6 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers neemt met enkele wijzigingen de hoofdlijnen Actieplan 1994 en de Be-

groting 1994 over.
Tijdens de vergadering van de voorzitter van het Comité van Ministers, van de Interparlementaire
Commissie, van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Algemeen Secretaris d.d. 10
mei 1993 zal op de kanttekeningen van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren bij het
Actieplan 1994 worden gereageerd.
Besluit 7 van het Comité van Ministers:

De voorzitter zal op korte termijn over het rapport van de Spellingcommissie met de heer Ritzen
overleg plegen.
Over de onderdelen waarover overeenstemming bestaat, zal een schriftelijke besluitvormingsprocedure worden gevolgd.
Besluit 8 van het Comité van Ministers:

Het Comité van Ministers heeft tijdens zijn 38e bijeenkomst d.d. 26 april 1993 kennis genomen
van de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van een Elektronische Woordenlijst. Het
Comité van Ministers ziet in dit programma het centrale strategische hulpmiddel voor het
permanent actueel houden van een officiële Woordenlijst van het Nederlands, zodat omvangrijke
herzieningen van de Woordenlijst in de toekomst worden vermeden. Bovendien beschouwt het
Comité van Ministers het programma als een geschikte basis voor de ontwikkeling van een
eigentijds gamma spelling-hulpmiddelen voor de taalgebruiker. Het Comité van Ministers geeft de
Algemeen Secretaris opdracht een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de vorming van een
samenwerkingsverband met partners uit de marktsector, waarin de Nederlandse Taalunie
participeert. Deze studie moet op korte termijn leiden tot een concreet projectplan voor de
ontwikkeling van het bovenbedoelde produktengamma.
Besluit 9 van het Comité van Ministers:

Het Comité van Ministers besluit:
- gelet op de artikelen 3 a en b en 5 c van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie;
- gelet op aanbeveling 1 van de Algemene Conferentie van de Nederlandse taal en letteren 1989;
- gelet op resolutie 3 van de Landelijke Vereniging van Neerlandici van 25 november 1991;
- gelet op het antwoord van 12 mei 1992 van het Comité van Ministers op die resolutie;
tot het instellen van een Taaladviescommissie, die de volgende taak heeft:
Gevraagd adviezen verstrekken aan andere instanties (o.a. aan woordenboekenredacties en
taaladviesdiensten) die zich bezighouden met normeringskwesties, maar die daarbij voor niet door
henzelf op te lossen problemen komen te staan.
De adviesaanvragen zullen de Taaladviescommissie gewoonlijk bereiken via het Taaladviesoverleg
(TAO).
Voorzitter van de TC is: prof. dr. M.C. van den Toorn,
Leden zijn: prof. dr. Th. Janssen, K. Middelhoff, prof. dr. A. Neijt-Kappen, prof. dr. Th. Pollmann
en prof. dr. P. van Sterkenburg (allen Nederlanders);
prof. dr. F. Daems, prof. dr. G. Geerts, prof. dr. S. Verrept, prof. dr. P. de Wispelaere en L. van
Woestenburg (allen Vlamingen).
Bijzonderheden omtrent taken en middelen zijn vastgelegd in de instellingsbeschikking (bijlage
440/8).
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Besluit 10 van het Comité van Ministers:
Na ontvangst van nadere gegevens met betrekking tot het: programma van het colloquium
neerlandistiek in Zuid-Afrika en de openheid van de organiserende universiteit, zal het subsidieverzoek in principe worden gehonoreerd.

Brussel/'s-Gravenhage, 16 juni 1993
de voorzitter van het
Co é an Minis

de Alge

(M.F.M.,van den B rgh)
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