Besluitenlijst van de 43e vergadering van het Comité van Ministers,
Breda, 25 september 1995
Besluit 1 van het Comité van Ministers: raadsadvies over subsidiecriteria voor buitenlandse docentschappen
Het Comité van Ministers besluit om het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van 9 maart
1995 over de subsidiecriteria voor de buitenlandse docentschappen over te nemen. Het Comité van Ministers
voegt daaraan toe dat de accrediteringscommissie beargumenteerd kan afwijken van de voorgestelde criteria.
Over de situatie van de neerlandistiek in de Verenigde Staten wordt momenteel met deskundigen uit het veld
overleg gepleegd. In het voorjaar 1996 zal een werkbezoek aan enkele universiteiten in de Verenigde Staten
plaatsvinden. Over de wenselijkheid van een raadsadvies zal daarna worden besloten.
Het Comité van Ministers wil de volgende doelstellingen bereiken:
een doeltreffende en efficiënte besteding van het beschikbare budget voor het onderwijs Nederlands buiten
het taalgebied;
professionele activiteit van gekwalificeerde docenten Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen.
Besluit 2 van het Comité van Ministers: raadsadvies over de hoofdlijnen voor het Actieplan 1996
In het advies dat de Raad heeft uitgebracht over de hoofdlijnen voor het Actieplan 1996 spreekt de Raad zijn
bezorgdheid uit over de ontwikkeling van de positie van de neerlandistiek op universitair niveau binnen het
Nederlandse taalgebied.
De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het Comité van Ministers ervan in
kennis gesteld dat ook hem brieven hebben bereikt waarin uiting werd gegeven aan bezorgdheid inzake de
positie van de neerlandistiek en van de vertaalwetenschap aan Nederlandse universiteiten. De minister heeft
daarop inmiddels schriftelijk een eerste reactie gegeven. Van de inhoud van deze reactie wordt de Raad in
kennis gesteld door middel van een afschrift van de brief aan het Landelijk Overlegorgaan Neerlandistiek.
Besluit 3 van het Comité van Ministers: tekst 'Woord vooraf' bij Woordenlijst
Het Comité van Ministers stelt de tekst van het 'Woord vooraf' bij de Woordenlijst vast. De tekst maakt een
integraal onderdeel uit van de Woordenlijst zoals die eind 1995 zal verschijnen.
Besluit 4 van het Comité van Ministers: Erasmus Taalcentrum
Het Comité van Ministers gaat in principe akkoord met het voorstel van het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om het Erasmus Taalcentrum over te dragen aan de Taalunie, inclusief de
vaste aanstelling van twee medewerkers verbonden aan het Taalcentrum. Daarbij stelt het genoemde ministerie
zich garant voor alle fmanciële verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de huidige rechtspositie van beide
medewerkers. De vaste aanstelling geldt voor de Taalunie uitsluitend binnen het project. De doeluitkering blijft
bestaan ook als de twee huidige medewerkers vertrekken.
Het Comité van Ministers verzoekt het Algemeen Secretariaat om de besprekingen met het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de komende maanden af te ronden opdat de uitkomst ervan van kracht
kan worden per 1 januari 1996.
Besluit 5 van het Comité van Ministers: samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba
Het Comité van Ministers besluit in principe tot samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba op het
gebied van de Nederlandse taal. De contouren hiervoor zijn vastgelegd in een 'Raamwerk voor samenwerking
1995-1998' waannee betrokken beleidsverantwoordelijken zich akkoord hebben verklaard. Het Comité van
Ministers zal dit raamwerk ter goedkeuring voorleggen aan de ministers van onderwijs van de Antillen en
Aruba, en aan de Nederlandse minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.
Naast het voornemen tot structureel overleg en systematische informatie-uitwisseling, zijn in het raamwerk drie
lijnen uitgezet waarlangs samenwerking via projecten tot stand kan komen: ondersteuning van het onderwijs,
onderzoek en wetenschap, en taal en cultuur. Voorwaarde voor de uitvoering van de projecten is dat alle
betrokken partijen direct of indirect profijt hebben van de resultaten. In samenspraak met de Antillen en Aruba
beslist de Taalunie welke projecten binnen de gestelde kaders al dan niet voor uitvoering in aanmerking komen.
In de voorjaarsvergadering van 1998 zal het Comité van Ministers op basis van de resultaten besluiten over een
eventuele verlenging van het raamwerk.
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Besluit 6 van het Comité van Ministers: colloquium 'Nederlands in de wereld'
Het Comité van Ministers besluit om het colloquium 'Nederlands in de wereld' te spreiden zowel geografisch als
in de tijd en dus ook fmancieel. De deelbijeenkomsten rondom eenzelfde onderwerp worden georganiseerd in en
met de betrokken landen en gebieden in een periode van drie jaar (1996-1998). Over de inhoudelijke invulling
en de organisatie van de deelbijeenkomsten worden met het gastland verdere afspraken gemaakt. Per
deelbijeenkomst wordt een bedrag van f 100.000 (Bfr. 1.835.000) begroot. Voor de komende periode van drie
jaar wordt een bedrag van f 50.000 (Bfr. 917.500) per bijeenkomst gereserveerd voor het colloquium. Eventueel
kan binnen de doelsubsidies voor een aantal landen en gebieden een beperkt bedrag worden vrijgemaakt. Voor
het resterende bedrag zal een beroep worden gedaan op externe financiering.
Besluit 7 van het Comité van Ministers: Instituut voor Nederlandse Lexicologie na 1998
Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie besluit om de subsidie aan het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (INL) na voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal in 1998 in principe
te continueren, ter hoogte van het huidige budget.
De continuering is evenwel gebonden aan de volgende randvoorwaarden:
de voorgestelde vervolgprojecten moeten strikter worden geprioriteerd dan thans door het INL voorgesteld.
Deze prioritering moet na overleg met de Taalunie nader worden uitgewerkt in een beleidsplan dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan het Comité van Ministers. Bij deze prioritering zal onder meer worden
onderzocht of een nadere taakverdeling tussen de structurele subsidiënten, i.e. de Rijksuniversiteit Leiden en
de Taalunie, mogelijk en wenselijk is.
het INL moet zijn karakter van Nederlands-Vlaams samenwerkingsinstituut sterker beklemtonen, onder
andere door het geleidelijk tot stand brengen van een groter evenwicht tussen Nederlandse en Vlaamse
personeelsleden en door structurele samenwerking met universiteiten en expertisecentra in Nederland en
Vlaanderen.
Het Comité van Ministers geeft opdracht aan de algemeen secretaris om nader te overleggen met directie en
bestuur van het instituut over de nadere uitwerking van bovengenoemd beleidsplan en over de concrete
fmanciële implicaties daarvan. De algemeen secretaris zal zich bij het voeren van dit overleg laten bijstaan door
verantwoordelijken voor het wetenschapsbeleid van de departementen en desgewenst door vakspecialisten.
Besluit 8 van het Comité van Ministers: actieplan 1996
Het Comité van Ministers stelt het actieplan 1996 vast. Dit plan is tot stand gekomen gehoord de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren en de Interparlementaire Commissie.
Voor wat het beleid buiten het taalgebied betreft, zal de Taalunie voorrang geven aan het verder uitbouwen van
een universitair netwerk met zwaartepunten. Speciale aandacht daarbij gaat uit naar de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs Nederlands in het buitenland. Voorts zal de Taalunie samen met betrokkenen nagaan
op welke wijze de culturele functie van de buitenlandse docentschappen kan worden verruimd. De bredere
uitstraling van het Nederlands kan de positie van onze taal alleen maar versterken, in Europa en daarbuiten.
Met betrekking tot het beleid binnen het taalgebied zal de Taalunie in 1996 een samenhangend beleid
ontwikkelen voor infrastructurele voorzieningen zoals voor woordenboeken, grammatica's, spraak- en
technologische producten. Het cultuurbeleid van de Taalunie zal zich vooral richten op het stimuleren van een
gezamenlijke Nederlandstalige boek- en leescultuur en het coördineren van activiteiten op het terrein van
taalgebonden cultuuruitingen. Binnen het onderwijs zal de aandacht uitgaan naar het Nederlands als vak en als
instructietaal.
Besluit 9 van het Comité van Ministers: begroting 1996
Het Comité van Ministers stelt de begroting 1996 vast gehoord de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en
de Interparlementaire Commissie. Dit besluit is onderhevig aan de volgende bepalingen:
1) De begroting van de Taalunie is samengesteld uit:
f 3.489.000 (Bfr. 64.029.000);
* bijdragen:
* doelsubsidies:
f 9.077.000 (Bfr. 166.557.000);
f 264.000 (Bfr. 4.844.000).
* overige inkomsten:
2) Conform artikel 17 van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie worden de bijdragen voor eenderde ter
beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap en voor tweederde door het Koninkrijk der Nederlanden.
3) Van de doelsubsidies wordt f 2.496.000 (Bfr. 45.799.000) ter beschikking gesteld door de Vlaamse
Gemeenschap en f 6.581.000 (Bfr. 120.758.000) door het Koninkrijk der Nederlanden.
4) Opdat de Taalunie aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, zullen de bijdragen en doelsubsidies door
de Vlaamse Gemeenschap in twee gelijke delen op 1 april 1996 en 1 juli 1996, en door het Koninkrijk der
Nederlanden in vier gelijke delen aan het begin van elk kwartaal van 1996 worden overgeschreven.
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Besluit 10 van het Comité van Ministers: datum invoering nieuwe spelling
Het Comité van Ministers besluit om ernaar te streven de nieuwe spelling officieel van kracht te laten worden
uiterlijk op 1 september 1997.
Besluit 11 van het Comité van Ministers: Taaluniepenning
Het Comité van Ministers schort de besluitvorming rondom de toekenning en de verdere invulling van de
Taaluniepenning voorlopig op. De doelstellingen die met de toekenning en de uitreiking van de penning werden
beoogd, worden niet meer bereikt. De algemeen secretaris zal een voorstel over de verschillende mogelijkheden
om de beoogde doelstellingen wel te bereiken, voorbereiden.

`s -Gravenhage/Brussel, 19 maart 1996

de algemeen secretaris,

(drs. A. Nuis)

(drs. M.F.

Van den Bergh)

11 - Verslag en besluitenlijst 43e vergadering Comité van Ministers - Breda, 25 september 1995 (versie 19-03-96)

