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APPENDIX I 

DE NEDERLANDSE TAALUNIE 

De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele organisatie die in 1980 
bij verdrag tussen Nederland en België is opgericht. De uitvoering van het 
Taalunieverdrag is een taak die in Nederland is opgedragen aan de Nederlandse 
regering en in België aan de Vlaamse Gemeenschap. Doel van de Taalunie is de 
integratie van Nederland en de Vlaamse Gemeenschap in België op het gebied 
van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin. Tot de werkterreinen van 
de Taalunie behoren onder meer spelling, spraakkunst, terminologie, 
woordenboeken, letteren in brede zin, taalzorg en onderwijs Nederlands binnen 
en buiten het Nederlandse taalgebied. 

De Nederlandse Taalunie kent vier organen. Het Comité van Ministers, 
bestaande uit de Nederlandse en Vlaamse Ministers van Onderwijs en Cultuur, 
beslist over het beleid. De controle over het beleid wordt uitgevoerd door de 
Interparlementaire Commissie waarin volksvertegenwoordigers uit Nederland 
en Vlaanderen zitting hebben. De Raad voor de Nederlands Taal en Letteren, 
waarin deskundigen uit de wereld van onderwijs, wetenschap letteren en media 
zitten, geeft advies over het te voeren beleid. De medewerkers van het 
Algemeen Secretariaat (Lange Voorhout 19, Postbus 10595, NL-2501 HN 
's-Gravenhage) bereiden het beleid voor en voeren het tevens uit. 

In 1993 werd voor het eerst een meerjarig beleidskader voor de Taalunie 
uitgewerkt. In 1997 kwam het meerjarenbeleidsplan voor de periode 1998-2002 
tot stand. De twee sleutelwoorden van dit plan zijn consolidatie, in de vorm van 
verdieping of verbreding van wat in gang is gezet, en flexibiliteit, om ook bij 
snelle ontwikkelingen de juiste acties te kunnen ondernemen. Wat Midden- en 
Oost-Europa betreft, werd door het Comité van Ministers - mede in het licht van 
de aanstaande toetreding tot de Europese Unie van een aantal landen in Midden-
Europa — besloten om de extra inspanningen voor de neerlandistiek in deze regio 
voort te zetten. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie Meerjaren-
beleidsplan 1998-2002 van de Nederlandse Taalunie. 


