Besluitenlijst van de 42e vergadering van het Comité van Ministers,
Breda, 24 oktober 1994

Besluit 1 van het Comité van Ministers:
Het Comité van Ministers stelt het actieplan 1995 vast. Dit plan is tot stand gekomen gehoord de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren en de Interparlementaire Commissie. Met betrekking tot het beleid buiten het
taalgebied zijn twee belangrijke accenten in 1995: de positie van het Nederlands in Europa en de versterking
van het culturele aspect van de neerlandistiek in het buitenland. De positie van het Nederlands binnen het
taalgebied blijft een aandachtsgebied, met name in het onderwijs en op het gebied van de letteren.
Het Comité van Ministers stelt de begroting 1995 vast gehoord de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
en de Interparlementaire Commissie De totale begroting is ten opzichte van de ontwerp-begroting van april
gestegen tot f 14.441.000 (BFr. 265.021.000). Deze stijging komt ten goede aan het beleid buiten het taalgebied, dat daarmee stijgt naar f 4.074.000 (BFr. 74.766.000). Daarnaast stijgt de begroting met f 4.117.000
(BFr. 75.555.000) doordat de gelden voor de Commissie lexicografische vertaalvoorzieningen vanaf 1995 zijn
opgenomen in de begroting van de Taalunie.
Besluit 2 van het Comité van Ministers:
Ten aanzien van het advies 'Uitgangspunten voor de inrichting van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal'
op 21 juni 1994 uitgebracht door de Taaladviescommissie van de Nederlandse Taalunie besluit het Comité
van Ministers als volgt:
Het Comité van Ministers dankt de Taaladviescommissie voor het uitgebrachte advies, dat op de
1
essentiële punten beantwoordt aan de opdracht en de verwachtingen van het Comité van Ministers. Het
Comité van Ministers waardeert de snelheid en zorgvuldigheid waarmee aan de opdracht is voldaan.
Het Comité van Ministers gaat akkoord met de voorstellen van de commissie ten aanzien van artikel
2
1 van de opdracht van 21 maart 1994, namelijk de afbakening van de woorden in de voorkeurspelling van
1954 die voor het wegwerken van de innerlijke tegenstrijdigheden in aanmerking komen.
Het Comité van Ministers gaat akkoord met de voorstellen van de commissie ten aanzien van artikel
3
2 van de opdracht van 21 maart 1994, namelijk de uitgangspunten die bij het wegwerken van de
bovengenoemde tegenstrijdigheden gehanteerd moeten worden.
Het Comité van Ministers gaat akkoord met de voorstellen van de commissie ten aanzien van artikel
4
3 van de opdracht van 21 maart 1994, namelijk de herformulering van de spellingvoorschriften die krachtens
het spellingbesluit van 21 maart 1994 een wijziging ondergaan, met dien verstande dat:
a wat de voorschriften voor het gebruik van de diacritische tekens betreft inzake het gebruik van de apostrof
gekozen wordt voor het voorstel dat aansluit bij het spellingbesluit van 21 maart 1994, namelijk het voorstel
dat is vermeld in het aanhangsel bij het advies;
b wat het gebruik van het afbreekteken betreft, gekozen wordt voor het voorkeuradvies van de
Taaladviescommissie;
c wat het gebruik van het trema en het liggend streepje betreft, het trema wordt gehandhaafd in getallen die
voluit worden geschreven (tweeëntwintig in plaats van twee-entwintig);
d wat de formulering van het geheel van de voorschriften betreft, vaktermen als digraaf, morfeem en
desambiguering worden vervangen.
5
Het Comité van Ministers besluit ten aanzien van het advies inzake artikel 4 van de opdracht van 21
maart, namelijk de woordcategorieën die van toepassing van de voorschriften inzake het gebruik van de
tussenletters -e- en -en- uitgezonderd moeten worden, akkoord te gaan met de tweede, vierde en vijfde
categorie uit het advies van de commissie. De eerste, derde en zesde categorie zijn overbodig omdat ze reeds
voortvloeien uit de regel.
6
Bij de samenstelling van de officiële spellinglijst en de daarbij behorende leidraad met de beginselen
van de Nederlandse spelling zal worden uitgegaan van het spellingbesluit van 21 maart 1994, aangevuld met
het 'Besluit ten aanzien van de uitgangspunten voor de samenstelling van de spellinglijst en van de nadere
herformulering van de voorschriften, voortvloeiend uit het spellingbesluit van 21 maart 1994' en van de
adviezen van de Taaladviescommissie die zijn aangenomen krachtens het onderhavige besluit.
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Besluit 3 van het Comité van Ministers:
Voor het besluit van het Comité van Ministers over de uitgangspunten voor de samenstelling van de
spellinglijst en van de nadere herformulering van de voorschriften, voortvloeiend uit het spellingbesluit van
21 maart 1994, wordt verwezen naar bijlage 1.

`s-Gravenhage/Brussel, 9 december 1994

de voorzitter van het
omité van
sters,

(drs. Nuis)

(drs. M.F.M. v den Bergh)
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