
Dames en heren, 

De VRT is geen eiland. We staan midden in een taalgemeenschap en werken 

voor die taalgemeenschap. Het is dan ook belangrijk dat de omroep 

voortdurend nagaat of zijn beleid nog overeenstemt met de tijdgeest, met de 

visie – of visies - op taal die leven. Daarom presenteren we vandaag een 

voorstel voor een verfijnder en gevarieerder taalbeleid, een beleid dat zich 

gesteund weet door de resultaten van de peiling waarvan u net de resultaten 

hebt gehoord. Het is – en dat wil ik nog eens beklemtonen - een voorstel van 

de stuurgroep Taaladvies van de omroep, dat we na alles wat we hier vandaag 

zullen horen, nog kunnen bijstellen. 

Het komt hierop neer: 

-

 
 

We zijn normverspreiders. De Nederlandse taalnorm wordt NIET bepaald door 

de VRT. Hij wordt bepaald door taalgebruikers die bewust hun taal verzorgen 

en wordt beschreven door de Nederlandse Taalunie op haar taaladviessite en 

in de belangrijkste naslagwerken van het Nederlands. Als grootschalige 

taalgebruiker past de VRT deze taalnorm toe en daardoor is ze een belangrijke 

normverspreider in Vlaanderen. We vinden het erg belangrijk dat de VRT haar 

taalbeleid inpast in een visie die door de Taalunie gedragen wordt. 

Onder publieke uitingen verstaan we alle contacten van VRT-medewerkers met 

de buitenwereld, dus niet alleen in onze uitzendingen en op onze websites. 

Maar ook de medewerkers die u vanmiddag in dit gebouw verwelkomd 

hebben.  

We kiezen principieel voor standaardtaal als de taal van de omroep, maar laten 

ook andere varianten – of ‘registers’ - van het Nederlands horen. Onder 

'standaardtaal' verstaat de Nederlandse Taalunie die variant van het 

Nederlands die in secundaire relaties in de publieke ruimte – zoals hier vandaag 

- gebruikt wordt door taalgebruikers die bewust hun taal verzorgen. De 



Taalunie erkent dat er binnen de standaardtaal variatie bestaat op het gebied 

van woorden, uitdrukkingen, uitspraakvormen en constructies. Ook de VRT 

doet dat en het voorstel houdt in dat de VRT de variatie binnen de 

standaardtaal ook zal laten horen. De omroep hanteert daarom een verzorgde 

uitspraak, waarin afhankelijk van programmagenre, rol en medium een lichte 

tongval hoorbaar mag zijn. 
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