Besluitenlijst 45e vergadering van het Comité van Ministers,
Breda, 22 oktober 1996
Besluit Comité van Ministers over het actieplan en de begroting 1997
Het Comité van Ministers stelt het actieplan en de begroting 1997 vast gehoord de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren en de Interparlementaire Commissie.
In dit laatste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 1993-1997 neemt de Taalunie alvast een voorschot op de
volgende periode van vijf jaar. De beleidslijnen uitgezet in de 'Basisvisie NTU-2002' krijgen in 1997 een aantal
nieuwe accenten die zich voornamelijk richten op de verdere professionalisering van het onderwijs Nederlands
buiten het taalgebied, de nadere positionering van de Nederlandse taal en cultuur in de Europese context, de
voortzetting van het taalzorgbeleid en het Nederlands binnen het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
De begroting 1997 van de Nederlandse Taalunie is samengesteld uit:
1)
f 3.777.000 (Bfr. 69.303.000) bijdragen;
f 9.403.000 (Bfr. 172.532.000) + pm doelsubsidies;
f 765.000 (Bfr. 14.037.000) overige inkomsten.
Conform artikel 17 van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie worden de bijdragen voor
2)
tweederde ter beschikking gesteld door het Koninkrijk der Nederlanden en voor eenderde door de Vlaamse
Gemeenschap.
Van de doelsubsidies wordt f 6.823.000 (Bfr. 125.193.000) + pm ter beschikking gesteld door het
3)
Koninkrijk der Nederlanden en f 2.580.000 (Bfr. 47.339.000) + pm door de Vlaamse Gemeenschap.
Opdat de Taalunie aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, zullen de bijdragen en doelsubsidies
4)
door het Koninkrijk der Nederlanden in vier gelijke delen aan het begin van elk kwartaal van 1997 worden
overgeschreven, en door de Vlaamse Gemeenschap in twee gelijke delen op 1 april 1997 en op 1 juli 1997.

Besluit Comité van Ministers over de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan 1998-2002
Het Comité van Ministers stelt de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan 1998-2002 vast. De hoofdlijnen
worden voorgelegd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en de Interparlementaire Commissie.

Besluit Comité van Ministers over de verlenging van de instelling van deTaaladviescommissie
Gelet op het feit dat de Taaladviescommissie in 1993 was ingesteld voor een periode van drie jaar en deze
periode in de loop van 1996 is verstreken;
Gelet op de vaststelling dat gedurende de voorbije periode voldoende is gebleken dat er behoefte is aan
deskundige taalinhoudelijke advisering ten aanzien van verschillende projecten en aspecten van het beleid
van de Nederlandse Taalunie;
Gelet op het feit dat de adviesbevoegdheden van de Taaladviescommissie en die van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren vragen om een heldere afbakening ten opzichte van elkaar;
Gelet op het verdragsrechtelijke karakter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, waarbij de
Raad krachtens het Verdrag bevoegd is desgevraagd of uit eigen beweging adviezen uit te brengen en
maatregelen voor te stellen met betrekking tot alle doelstellingen en beleidsterreinen van de Nederlandse
Taalunie;
Gelet op de uitdrukkelijke bedoeling, zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het Verdrag van 9
september 1980 dat de Raad gespecialiseerde commissies kan instellen;
besluit het Comité van Ministers ten aanzien van de verlenging van de instelling van de Taaladviescommissie
hetgeen volgt:
1 Principieel akkoord te gaan met de instelling van een commissie die belast wordt met taalinhoudelijke en
taalkundige adviezen ten aanzien van onderdelen van het Taaluniebeleid;
2 Deze commissie in principe te willen instellen onder de koepel van de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren;
3 Aan de Algemeen Secretaris de opdracht te geven hiertoe nadere voorstellen en procedures uit te werken na
overleg met de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren;
4 Voor urgente taalinhoudelijke adviezen tot aan de implementatie van het definitieve besluit dienaangaande,
een beroep te blijven doen op de huidige Taaladviescommissie.
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Besluit Comité van Ministers over de vervrouwelijking van beroepsnamen
• Gelet op het voorstel 'Handleiding voor taalvervrouwelijking' van P. Niedzwiecki, opgesteld in opdracht van
de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, houdende voorschriften voor het systematisch
gebruik van vrouwelijke vormen voor het verwijzen naar vrouwen in beroepen, functies, graden en titels;
• Gelet op de adviezen gevraagd aan de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en aan de
Taaladviescommissie van de Nederlandse Taalunie;
• Rekening houdend met de wenselijkheid ten aanzien van het gebruik van beroepsnamen te komen tot een
gelijke praktijk in beide delen van het taalgebied;
• Gelet op de aan de gang zijnde maatschappelijke evolutie, waarbij het gebruik van sekseneutrale benamingen
voor mannen en vrouwen terrein blijkt te winnen;
• Rekening houdend met het feit dat het Nederlands vele mogelijkheden biedt om taaldiscriminatie van
vrouwen te voorkomen;
besluit het Comité van Ministers ten aanzien van het verwijzen naar mannen en vrouwen in beroepen, functies,
graden en titels:
1 dat er onvoldoende consensus bestaat om van overheidswege op bindende wijze specifieke regels en namen
voor te schrijven;
2 dat er op korte termijn een publicatie in de reeks Voorzetten van de Taalunie tot stand zal komen die de
volgende elementen bevat:
a) een overzicht van de linguïstische tendenzen ten aanzien van het vermijden van seksediscriminatie in
teksten en taalgebruik;
b) een overzicht van de verschillende mogelijkheden die het Nederlands biedt om seksediscriminatie in
taalgebruik te vermijden;
c) een overzicht van alle courante beroeps- en functienamen, zowel sekseneutrale als specifiek vrouwelijke
en mannelijke termen.
3 dat deze publicatie een uitsluitend beschrijvend karakter zal hebben.

Besluit Comité van Ministers over de samenstelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
Het Comité van Ministers neemt een principebesluit over een gewijzigde samenstelling van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren in het kader van de evaluatie van de reorganisatie van de Taalunie c.q. de Raad.De
raad wordt samengesteld uit maximaal 10 gezaghebbende leden, die specialistische kennis combineren met een
generalistische instelling ten aanzien van taal- en letterenbeleid. Alle vacatures voor de raad zullen voortaan
openbaar bekend worden gemaakt. Op die bekendmaking kan worden gereageerd door mensen die willen
attenderen op geschikte kandidaten, en door mensen die zichzelf kandidaat willen stellen.
Voor beide voorzitters van de Raad loopt het lidmaatschap af per 1 januari 1997. Om de continuïteit te
garanderen met name in deze overgangsfase besluit het Comité van Ministers om het lidmaatschap van beide
voorzitters te verlengen tot de eerste vergadering van de vernieuwde Raad in 1997. Tijdens deze eerste
vergadering kunnen de nieuwe voorzitters worden gekozen.
Het Comité van Ministers geeft de opdracht aan de algemeen secretaris om dit principebesluit te bespreken met de
huidige Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren op zijn vergadering van 24 oktober 1996. Daarna zal de
voorzitter van het Comité van Ministers de voornemens bespreken met de voorzitters van de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren. Over de praktische uitwerking moet nog verder worden nagedacht. Bijzondere
aandachtspunten zijn: taakomschrijving, structuur, profiel, voorzitterschap, wervings- en benoemingsprocedure
inclusief openbare oproep en voordrachtscommissie, tijdpad inclusief overgangsperiode.

Besluit Comité van Ministers over de (her)benoeming van de algemeen secretaris
Het Comité van Ministers besluit om Greetje van den Bergh te herbenoemen in de functie van algemeen
secretaris van de Nederlandse Taalunie voor een tweede ambtstermijn van vier jaar voor de periode 1 maart
1997 tot 1 maart 2001. Het Comité van Ministers neemt dit besluit op basis van een advies uitgebracht door een
daartoe ingesteld commissie. Over dit besluit wordt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren gehoord
conform het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie.
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Besluit Comité van Ministers over de toegankelijkheid van de Taalunie-archieven
Het Comité van Ministers verzoekt de algemeen secretaris om een werkgroep in te stellen bestaande uit
Nederlands en Vlaamse deskundigen. Deze werkgroep wordt gevraagd om een specificatie te geven bij de tekst
van het protocol over de toegang tot de Taalunie-archieven, uitgaande van de wetgeving in beide landen en
rekening houdend met de gangbare praktijk. Aan de Interparlementaire Commissie zal in deze zin worden
gerapporteerd.

Besluit Comité van Ministers over de voorbereiding van de vergadering van de Interparlementaire
Commissie van 25 november 1996
Het Comité van Ministers geeft opdracht aan de algemeen secretaris om een dossier samen te stellen ten behoeve
van de leden van de Interparlementaire Commissie over de besluitvorming en de invoering van de nieuwe
spelling. Dit dossier kan desgewenst worden geagendeerd en worden besproken tijdens de eerstvolgende
vergadering van de Interparlementaire Commissie op 25 november 1996.

Brussel/Den Haag, 26 november 1996

de voorzitter van het
Comité van Ministers,

de algemeen secretaris,
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