Besluitenlijst 47e vergadering van het Comité van Ministers,
Breda, 15 oktober 1997
Besluit Comité van Ministers over de Studiegroep Vaste Boekenprijs
Het Comité van Ministers bedankt de studiegroep voor de verrichte werkzaamheden. Het stelt een voortbestaan
van de studiegroep op prijs. Dat de studiegroep ondertussen geen bericht heeft ontvangen van het Comité van
Ministers is omdat de vaste boekenprijs in grensoverschrijdende taalgebieden het afgelopen half jaar niet zozeer
op de agenda van het Comité van Ministers van de Taalunie stond, maar onderwerp van beraad vormde in de
Europese Ministerraad. Momenteel wordt een standpuntbepaling van de Europese Commissie hierover
afgewacht.
Het leek niet zinvol de Studiegroep in de tussentijd te vragen aanvullende studies te doen. Als mocht blijken dat
de Europese Commissie onder bepaalde voorwaarden systemen van vaste boekenprijzen binnen een taalgebied
toestaat, wordt ook de kwestie van de Nederlands-Vlaamse vaste boekenprijs weer actueel. Voor eventuele
nadere studies en oriënterende gesprekken met de branchevereniging, zou het Comité graag een beroep kunnen
doen op de studiegroep.
Besluit Comité van Ministers over een nieuwe literatuurgeschiedenis
De Taalunie heeft een culturele, wetenschappelijke en onderwijskundige leemte geconstateerd op het gebied van
de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur. Op verzoek van het Comité van Ministers heeft het
Algemeen Secretariaat een projectvoorstel opgesteld voor de totstandkoming van een actuele
literatuurgeschiedenis. Het heeft hiervoor nauw samengewerkt met een voorbereidende commissie bestaande uit:
A.J. Gelderblom (voorzitter), H. Bekkering, H. Brems, E. Francken, J. Goedegebuure, A.M. Musschoot, J.
Stouten en F. Willaert. Uitgangspunten voor het projectvoorstel vormden het raadsadvies van 13 maart 1997 en
het besluit van het Comité van Ministers van 14 april 1997.
In het projectvoorstel is het raadsadvies op een aantal onderdelen nader uitgewerkt. Het voorstel heeft als
uitgangspunt dat het project wordt uitgevoerd binnen de breed gedragen inhoudelijke en wetenschappelijke
contouren (raadsadvies) en in de aangegeven periode van zes jaar (1998-2003). Daarom neemt het Comité van
Ministers het projectvoorstel voor een nieuwe literatuurgeschiedenis integraal over.
De uitvoering van het project draagt het Comité van Ministers op aan een breed samengestelde
redactiecommissie. Het Nederlands-Vlaams voorzitterschap wordt opgedragen aan dr. A.J. Gelderblom
(Universiteit Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Universiteit Gent) conform de voordracht van de
voorbereidende commissie. De redactiecommissie vervult haar taken binnen het inhoudelijke raamwerk
opgesteld door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en binnen het projectmatige kader dat door het
Algemeen Secretariaat verder is uitgewerkt in het projectvoorstel.
Voor de uitvoering van het project stelt het Comité van Ministers jaarlijks een bedrag van
f 400.000 beschikbaar voor de periode 1998-2003. De bijdrage is bedoeld om de auteurs in staat te stellen de
benodigde schrijftijd vrij te kopen. De totale bijdrage van de Taalunie zal het gereserveerde bedrag van f 2,4
miljoen niet overschrijden. De overige kosten moeten worden gedragen door derden, met name de uitgever(s) en
de universiteiten.
Het genoemde projectvoorstel maakt deel uit van dit besluit.
Besluit Comité van Ministers over de neerlandistiek in Zuid Afrika
Het inhaalprogramma van de Taalunie, gestart in 1995, loopt ten einde in 1997. Op basis van een voorlopige
evaluatie is vastgesteld dat enerzijds in het kader van het Taaluniebeleid in Zuid-Afrika in de afgelopen periode
van drie jaar heel wat is bereikt en anderzijds het beleid nog enige tijd zal moeten worden voortgezet wil het
blijvend vruchten afwerpen. Daarom heeft het Comité van Ministers in april de intentie uitgesproken om de
activiteiten in Zuid-Afrika te continueren voor een volgende periode van vijf jaar (1998-2002).
Het huidige Taaluniebeleid is inmiddels geëvalueerd. Doorslaggevend daarbij waren de bevindingen tijdens een
werkbezoek aan Zuid-Afrika (mei 1997) en de resultaten van het NTU-colloquium 'Nederlands in de wereld'
(juni 1997). Voortbouwend op die ervaringen zijn beleidsvoorstellen geformuleerd die de neerlandistiek in ZuidAfrika verder ondersteunen. In overleg met de Zuid-Afrikaanse docenten is ervoor gekozen om het huidige
beleid te continueren met een blijvend accent op de bij- en nascholing van de docenten, een beurzenprogramma
voor de studenten, de interuniversitaire samenwerking via de kennisnetwerken en culturele activiteiten. Het
Comité van Ministers neemt deze voorstellen integraal over.
-
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Voor de uitvoering van dit beleid stelt het Comité van Ministers jaarlijks een bedrag van f 500.000 beschikbaar
voor de periode 1998-2002. Gezien de snelle ontwikkelingen in Zuid-Afrika zal de besteding van dit bedrag op
basis van tussentijdse evaluaties waar nodig worden bijgestuurd.
De evaluatie van het inhaalprogramma 1995-1997 en de voorstellen voor het samenwerkingsprogramma 19982002 met de bijbehorende begroting zijn opgenomen in een aparte beleidsnotitie 'Neerlandistiek in Zuid-Afrika
in 1998-2002'. Deze notitie maakt onderdeel uit van dit besluit.
Besluit Comité van Ministers over de neerlandistiek in Midden en Oost Europa
Het intensiveringsprogramma voor Midden- en Oost-Europa dat gestart is in 1993, loopt in 1997 ten einde.
Dank zij de grote inzet van alle neerlandici in de regio is er met een relatief bescheiden budget veel bereikt. Veel
initiatieven vragen echter om voortzetting. Daarom zal het intensiveringsbeleid voor de neerlandistiek in
Midden- en Oost-Europa worden verlengd gedurende de periode 1998 tot en met 2002.
In de komende periode zal het beleid gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van leermiddelen, het
versterken van de staf van de diverse vakgroepen, het vergroten van de deskundigheid van de autochtone
neerlandici, het handhaven van de studentenmobiliteit en op het stimuleren van de regionale samenwerking. Ook
wordt waar mogelijk het beleid uitgebreid tot de landen in de Balkan en de Baltische staten.
De beleidsvoorstellen ter verdere ondersteuning van de neerlandistiek in de regio zijn opgenomen in het
`Beleidsplan Midden- en Oost-Europa 1998-2002'. Voor de uitvoering ervan stelt het Comité van Ministers
jaarlijks een bedrag van f 400 000 beschikbaar. Het genoemde beleidsplan maakt onderdeel uit van dit besluit.
-

-

Besluit Comité van Ministers over de sociale zekerheid van docenten Nederlands in het buitenland i.c.
Midden- en Oost-Europa
Het Comité van Ministers stelt vast dat het intensiveringsbeleid dat de Nederlandse Taalunie sinds 1993 heeft
gevoerd in Midden- en Oost-Europa succesvol is geweest. Dit positieve resultaat is bereikt mede dank zij de
grote inzet van zowel de moedertaalsprekers/neerlandici als de autochtone neerlandici in de regio. In het
vervolgbeleid zal het accent onder meer komen te liggen op de verdere verzelfstandiging van de neerlandistiek
in de regio en op het verminderen van de personele afhankelijkheid die er bestaat ten opzichte van de lage
Landen.
In dat verzelfstandigingsproces blijven de moedertaalsprekers/docenten echter een belangrijke rol vervullen. Om
Nederlanders en Vlamingen in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten in de landen in Midden- en
Oost-Europa zal de Taalunie op verzoek van de werkgever (de universiteit) ook in de komende jaren een
aanvulling op het lokale salaris van deze docenten blijven verstrekken. Deze suppletie van de Taalunie moet de
betrokkene in staat stellen de meerkosten in levensonderhoud te dekken die hij/zij heeft ten opzichte van de
autochtone neerlandici (bijvoorbeeld huisvesting, verzekeringen en reiskosten). Aangezien is gebleken dat de
neerlandici die als docenten werkzaam zijn in Midden- en Oost-Europa voor het treffen van voorzieningen om
de sociale zekerheid op te bouwen een onevenredig beroep moeten doen op de huidige Taaluniesuppletie, zal
deze suppletie met ingang van 1998 worden verhoogd van f 10.000 naar f 15.000 per jaar.
Besluit Comité van Ministers over het Meerjarenbeleidsplan 1998 2002
Het Comité van Ministers stelt het Meerjarenbeleidsplan 1998-2002 vast. De bijbehorende meerjarenbegroting
1998-2002 wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de jaarlijkse begrotingsvaststelling.
-

Besluit Comité van Ministers over het Actieplan 1998
Het Comité van Ministers stelt het actieplan en de begroting 1998 vast. De begroting 1998 van de Nederlandse
Taalunie is samengesteld uit:
1)
f 4 350 000 bijdragen;
f 10 626 000 doelsubsidies;
f 605 000 overige inkomsten.
2)
Conform artikel 17 van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie worden de bijdragen voor
tweederde ter beschikking gesteld door het Koninkrijk der Nederlanden en voor eenderde door de Vlaamse
Gemeenschap.
3)
Van de doelsubsidies wordt f 7 402 000 ter beschikking gesteld door het Koninkrijk der Nederlanden
en f 3 224 000 door de Vlaamse Gemeenschap.
4)
Opdat de Taalunie aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, zullen de bijdragen en doelsubsidies
door het Koninkrijk der Nederlanden in vier gelijke delen aan het begin van elk kwartaal van 1998 worden
overgeschreven, en door de Vlaamse Gemeenschap in twee gelijke delen op 1 april 1998 en op 1 juli 1998.
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Besluit Comité van Ministers over de neerlandistiek in China

Het Comité van Ministers is in beginsel bereid tot samenwerking met China op het gebied van onderwijs
Nederlands. Elk verzoek tot ondersteuning van de neerlandistiek in China zal de Taalunie met grote aandacht
bekijken. De Taalunie zal de Chinese overheid in kennis stellen van haar beleid ten aanzien van de
neerlandistiek in het buitenland en de bijbehorende subsidiesystematiek.
Besluit Comité van Ministers over de werving van een nieuwe algemeen secretaris

Het Comité van Ministers besluit om een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vier leden
van het Comité van Ministers en ondersteund door de algemeen secretaris te belasten met de werving van een
nieuwe algemeen secretaris. Als leden worden genoemd:
• G. Monard, secretaris-generaal Onderwijs Vlaanderen (voorzitter);
• P. Holthuis, secretaris-generaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Nederland;
• G. Deblaere, secretaris-generaal Cultuur Vlaanderen;
• J. Riezenkamp, directeur-generaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Nederland;
• G. van den Bergh, algemeen secretaris (secretaris van de commissie).
De selectiecommissie krijgt de volgende opdrachten:
a) na consultatie van het personeelscomité van het Algemeen Secretariaat het profiel vastleggen voor de functie
en de functievereisten;
b) een op dit profiel gebaseerde openbare vacaturemelding laten uitgaan;
c) na een of meer gespreksrondes met mogelijke kandidaten komen tot een beargumenteerde voordracht van
kandida(a)t(en) die men geschikt acht.
De commissie zal zich laten bijstaan door een extern selectiebureau.
Het Comité van Ministers zal op basis van de voordracht een voorlopig benoemingsbesluit nemen. Vervolgens
zal hierover het advies worden ingewonnen van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Ook zal de
beoogde kandidaat een kennismakingsgesprek voeren met een afvaardiging van het personeel van het Algemeen
Secretariaat. Daarna zal zo spoedig mogelijk de officiële benoeming plaatsvinden.
Voor de periode van 1 januari 1998 tot aan het feitelijk aantreden van de nieuwbenoemde algemeen secretaris
zal een algemeen secretaris ad interim worden aangesteld. Voor deze interimfunctie zal in eerste instantie J.
Baartmans als gewezen voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren worden benaderd.

Brussel/Den Haag,

de voorzitter van het
Comité van Ministers,
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