TAALREGLEMENT UPDATE 2018
TAALREGELS
1.1
Toevoegen aan de 2e alinea:
In voorkomende gevallen wordt nieuwe of gewijzigde informatie uit Van Dale Online gebruikt,
maar enkel voor spelling en uitspraak van lemma’s en voor de beoordeling van de woordvormen.
2.2.e
Toevoegen: (na spelling: of staan ten onrechte in het meervoud)
bacovencultuur
moet zijn
bacovecultuur, met mv. bacoveculturen, bacovecultures
bacovenplantage
moet zijn
bacoveplantage, met mv. bacoveplantages
bacovenpolder
moet zijn
bacovepolder, met mv. bacovepolders
bediendenpaar
moet zijn
bediendepaar, met mv. bediendeparen
bediendenruimte
moet zijn
bedienderuimte, met mv. bedienderuimten, -s
bediendenstel
moet zijn
bediendestel, met mv. bediendestellen
bladzijdenpaar
moet zijn
bladzijdepaar, met mv. bladzijdeparen
cichlidesoort
moet zijn
cichlidensoort
confitureachtig
moet zijn
confituurachtig
cyberdokters
moet zijn
cyberdokter, met mv. cyberdokters
cyberfans
moet zijn
cyberfan, met mv. cyberfans
cybergelovigen
moet zijn
cybergelovige, met mv. cybergelovigen
cyberpakjes
moet zijn
cyberpak, met mv. cyberpakken
dogendochter
moet zijn
dogedochter, met mv. dogedochters
dogenkind
moet zijn
dogekind, met mv. dogekinderen
dogenzoon
moet zijn
dogezoon, met mv. dogezonen, dogezoons
fruitella
moet zijn
fruittella, met mv. fruittella’s
fullcolourfoto’s
moet zijn
fullcolourfoto, met mv. fullcolourfoto’s
kiezeropstand
moet zijn
kiezersopstand
kikkerpoten
moet zijn
kikkerpoot, met mv. kikkerpoten
kleinbezinksel
moet zijn
kleibezinksel, met mv. kleibezinksels
recruteerbaar
moet zijn
rekruteerbaar
scampi’s
moet zijn
scampi, met mv. scampi’s
vaartagentagent
moet zijn
vaartagent, met mv. vaartagenten
vedettenploeg
moet zijn
vedetteploeg, met mv. vedetteploegen
vedettenteam
moet zijn
vedetteteam, met mv. vedetteteams
verloofdenpaar
moet zijn
verloofdepaar, met mv. verloofdeparen
verloofdenstel
moet zijn
verloofdestel, met mv. verloofdestellen
vitaminenshop
moet zijn
vitamineshop, met mv. vitamineshops
vitaminenwinkel
moet zijn
vitaminewinkel, met mv. vitaminewinkels
vitaminenzaak
moet zijn
vitaminezaak, met mv. vitaminezaken
2.3.c
a.2.
Schrappen: hiv (hiv-virus)
Wijzigen: havo (havoklas) vervangen door hiv (hivvirus)
c.
Toevoegen aan de vb.: befs, hiv
2.3.d.
a.
Schrappen: hiv-infectie
2.3.e
b.
natte his vervangen door omwille van

2.3.f
b.
Toevoegen: dit geldt niet voor de woorden die enkel als vormvariant bij een ander lemma worden vermeld:
dus niet: ……
maar wel: kaloot (bij kalot), lekyth (bij lekythos), urenwijzer (bij uurwijzer)
2.3.h
Toevoegen:
facebookadres
godsgeboorte
sovjet- als 1e lid

moet zijn
moet zijn
moet zijn

Facebookadres (niet-toegelaten lemma wegens hoofdletter)
Godsgeboorte (niet-toegelaten lemma wegens hoofdletter)
Sovjet- (niet-toegelaten lemma wegens hoofdletter)

3.2.c.2
a.
Toevoegen na EGWN 15: of Van Dale Online
Toevoegen aan de vb.: experte
3.3.a.2
a.
Tweede regel vervangen door:
a, é, e (uitgesproken als ee), ie, i (uitgesproken als ie), o en y:
Toevoegen aan de vb: marzialeë
b. (Nieuwe tekst ter vervanging van de bestaande tekst)
Vreemdtalige bn waarvan (bij het lemma in de hoofding) de taalaanduiding niet wordt voorafgegaan door
het teken <. Dit teken duidt erop dat de spelling afwijkt van die in de herkomsttaal. Bij samengestelde
Engelse bn die in de herkomsttaal los of met koppelteken worden geschreven, maar in het Nederlands op
een andere wijze zijn samengesteld (als één woord of met koppeltekens) is de gelede vorm ondanks het
teken < niet toegestaan. De taalaanduidingen zijn de volgende drie:
Engels
Frans
Latijn

buffe, hard-boilede, hookede, punchdrunke
courtoise, mesquine
gratisse, libere

De enige uitzonderingen hierop (waarbij de verbogen vorm dus wél is toegelaten) zijn:
1. de Franse bn die eindigen op -act, -ant, -ect, -ent en -u:
abjecte, ambigue, fervente, intacte, voyante (behalve: soi-disante)
2. de Franse, Oudfranse en Latijnse bn die in uitspraak eindigen op een stomme -e:
benigne, liquide, maligne
3. de volgende Engelse bn die in het Nederlands anders worden uitgesproken en waarbij de klemtoon op
een andere lettergreep valt dan in het Engels:
exert, interdependent, invert, non-existent, supernatant
exerte, interdependente, inverte, non-existente, supernatante
4. vreemdtalige bn die in het EGWN 15 of bijlage 10A.2 de vergrotende trap op -(d)er hebben (met
uitzondering van de bn die vallen onder 3.3.a.2 - a):
clevere, downe, hautaine, mignonne, swagge, swaggere
maar niet (wegens de laatste letter y):
dizzye, heavye, sexye
5. de volgende bn: brique, exempt, naturel, overdressed, oversized, puce, stoned, subscript, superscript;
brique, exempte, naturelle, overdresste, oversizede, puce, stonede, subscripte, superscripte
f.
Wijzigen: veel Bargoense vervangen door: enkele Bargoense
Schrappen: s(j)ikkere, olmse, wietiese
3.3.c
c. (Nieuwe tekst zie hierna; letter c oud vervalt)

c. Er zijn twee redenen waarom de genitief-s niet is toegelaten:
1. Vanwege hun vorm:
Bn die geen gelede vorm hebben (zie 3.3.a), hebben ook geen vorm op –s
asbests, beus, driekwarts, landvols, prefabs
Uitzondering op de eerste reden: de genitief-s is wel toegestaan voor de volgende bn:
a) de Engelse bn, al dan niet voorafgegaan door het teken < (zie 3.3.a.2.b);
allrounds, bobbeds, boomings, topdowns
b) de bn die eindigen op -a, -é, -e (uitgesproken als ee), -ie of -o dan wel op -ee, -i of -y (alle uitgesproken
als ie);
avodiré's, blanco’s, comfy’s, contraries, deli's, taxfrees
c) de kleuraanduidende bn bedoeld in 3.3.a.2 letter g, behalve indien ze eindigen op –en (stom
uitgesproken).
izabels, robijns, saffraans
Deze uitzondering geldt niet voor bn die alleen attributief of alleen predicatief worden gebruikt (zie 3.3.c
letter a).
happy’s, moirés, smalls
2. Vanwege hun betekenis:
Mensen en dieren mogen niet met ‘iets’ worden aangeduid. Dit geldt ook voor wezens aan wie menselijke
of dierlijke eigenschappen worden toegeschreven. Dus niet:
bicefaals, hookeds, huwbaars, melkgevends
Uitzondering op de tweede reden:
De genitief-s is wel toegestaan als het bn betrekking heeft op een karaktertrek, eigenschap of
gemoedstoestand van mensen. Dit is ook van toepassing als deze kenmerken zichtbaar zijn in de
lichaamshouding of in de gelaatsuitdrukking. Men kan in zulke gevallen de constructie ‘hij / zij heeft iets …’
vormen:
iets bronstigs, iets hautains, iets nalatigs
3.3.d.1
Toevoegen aan Opmerkingen:
3. Alle bn die eindigen op een als ‘ie' uitgesproken -y die wordt voorafgegaan door een medeklinker, krijgen
trappen op –er en –st, ook als het EGWN 15 geen trappen of alleen de comparatief vermeldt.
Uitzonderingen: kleuraanduidende en stoffelijke bn en de bn die geen trappen krijgen op grond van bijlage 5.B.1.
dus wel:
crazyer, crazyst, heavyst, nerdyer, nerdyst
maar niet:
dryer, gayer, navyer, rubyst, tawnyer
3.3.d.2
d.
Schrappen:
maar niet:
nadenkender (wegens betekenisverschil met onnadenkend)
3.4.a.1
d.
Toevoegen na net1 (8): online,
Toevoegen aan de vb:
onlinedaten ook: onlinedatete, geonlinedatet
e.
Toevoegen:
Uitzondering: de verleden tijd meervoud van willen en meewillen wordt beperkt tot de woordvormen
(mee)wilden en (mee)wouen
dus niet:
(mee)wouden en (mee)wouwen

3.4.b.4
Toevoegen na meervoudsvorm: ook al vermeldt het EGWN 15 deze vorm in het uitklapvenster ‘woordvormen’
Toevoegen aan de vb: doorsneeuwden
3.4.c.2
Tweede zin vervangen door: Soms bestaat het niet of is het niet gebruikelijk (zoals bij plegen2 en zullen) en dan is
het niet toegelaten.
a.5
Schrappen: en van ‘zullen’
voorbeeld: gezulde
BIJLAGEN
BIJLAGE 1
Toevoegen bij CENTAUR:
toevoegen bij CHOCOLADE:

ok (1e lid)
ok (1e lid)

kentaurenbloed
chocoladrank

Toevoegen:
ALAAM
BOXCALF
BULS
ESSAYEREN
FRIET (1)
GUPPY
HOMINIDE
HUSSELEN
KEUVEL
LEPPEN2
MALINGER
OLIVIJN
PARAFFINE
SAVOOI
STEGGELEN
WONTON

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

landalm
boxcalfsleer
bolsheid
essaaieur
diepvriesfrites
vrouwtjesguppy
hominoïdenpaar
ophusselen
koveltimp
lapmachine
malengeren
olivienkleur
afvalparaffien
savooiepuree
gestechel
wantansoep

ALM2
BOXCALFS
BOLS
ESSAAIEREN
FRITES
GUP (1)
HOMINOIDE
HUTSELEN*
KOVEL
LAPPEN4
MALENGER
OLIVIEN
PARAFFIEN
SAVOOIE
STECHELEN (3)
WANTAN

BIJLAGE 2A
Schrappen:
HANDELSRECLAME
HERDOOP
Wijzigen:
WAX

ok
ok
ok
ok
ok
ok
-

HANDELSRECLAMES
HERDOPEN

WAXES vervangen door WAX

Toevoegen:
ADVOCATUUR
BEWIND (2)
BODEMBESLAG
BRAADGEUR
CARBONATATIE
CARBONATIE
CELLULOID (2)
COMPRESSIE
CYANOTYPIE
DECUMUL
DONKERTE
ENKELVOUD
ETHERSTILTE

WAXEN

ADVOCATUREN
BEWINDEN
BODEMBESLAGEN
BRAADGEUREN
CARBONATATIES
CARBONATIES
CELLULOIDS
COMPRESSIES
CYANOTYPIEEN
DECUMULS
DONKERTEN,
DONKERTES
ENKELVOUDEN
ETHERSTILTEN,

EXPATRIATIE
FYSIOLOGIE
GRONDREMOUS
GROOTTEORDE
HERZUILING
HEVEA
HOSTING
INACHTNAME
KRAPA (1)
LAUWTE
LEZERSSERVICE

ETHERSTILTES
EXPATRIATIES
FYSIOLOGIEEN
GRONDREMOUS
GROOTTEORDEN,
GROOTTEORDES
HERZUILINGEN
HEVEAS
HOSTINGS
INACHTNAMEN,
INACHTNAMES
KRAPAS
LAUWTEN, LAUWTES
LEZERSSERVICES

LOODCARBONAAT
MAGISTRATUUR
NAALDENDEK
NOOTMUSKAAT
SCHEEPSRADAR
SCHRAALTE
SNELLOOP
SOMBERTE

LOODCARBONATEN
MAGISTRATUREN
NAALDENDEKKEN
NOOTMUSKATEN
SCHEEPSRADARS
SCHRAALTEN,
SCHRAALTES
SNELLOPEN
SOMBERTEN,
SOMBERTES

BIJLAGE 2B
Schrappen:
AARDGLAZUUR
ARCADESCHRIFT
BLADERDAK
Toevoegen:
ACHTING
AGRARISATIE
BAGAGE
BINNENPOST
BLOCKHEAD
CIJFERSCHRIFT
DOEMDAGKLOK
DRUKPOLS
DUIVENPOST

SPIRAALDEK
SPRINGVERING
TALBOTYPIE
UITVOORDEEL
VERGLAASSEL
VOORPLAN
ZUIVERTE

SPIRAALDEKKEN
SPRINGVERINGEN
TALBOTYPIEEN
UITVOORDELEN
VERGLAASSELS
VOORPLANNEN
ZUIVERTEN,
ZUIVERTES

BLADERDEK
BLOKSCHRIFT
OXYFUEL

SMOUTSCHRIFT
WIKIGENERATIE
ZWARTSCHRIFT

EQUILIBRIUM
HOMOACCEPTATIE
HOOGA CHTING
HYPERICUM
KAALKAP
MAANKORST
MINACHTING
OXYMETRIE
RALLYPOST

SCHERMKAP
SUKIYAKI
SUPERMAAN
VEDERBONT
VERACHTING
WOESTIJNPAS

BIJLAGE 2C
Wijzigen: (suffix –te) vervangen door (suffix –te (1))
Toevoegen:
ALIA
CHOEPA
DORMEUSE
ECOMALUS
FIX (2)
OLIEBOYCOT
WOEFWOEF
BIJLAGE 2D
Toevoegen:
BEDSTEDE
CHLAMYS
EXHALATIE
HYDROGEL
BIJLAGE 3A
Toevoegen:
AANVOER (1)
BEWIND (2)
FAMILIE (5)

ALIOT
CHOEPAS
DORMEUSES
ECOMALI
FIXES
OLIEBOYCOTS
WOEFWOEFEN

naast
naast
naast
naast
naast
naast
naast

ALIAS
CHOEPOT
DORMEUSEN
ECOMALUSSEN
FIXEN
OLIEBOYCOTTEN
WOEFWOEFS

BEDSTEDEN
CHLAMYDAI
EXHALATIES
HYDROGELLEN,
HYDROGELS

INKOOP (1)
MILIEU
NEVEL

RECLAME2 (2)
START
WEEFSEL

BIJLAGE 3B
Wijzigen: BAGAGE: bet. 2 schrappen
Toevoegen:
APPARAAT
bet. 3
ARSENAAL
bet. 2
AZIJN
BEHEERSING
BEZETTING
bet. 1
CABARET
bet. 1
CHARISMA
CONDITIE
bet. 3
CONTROLE
bet. 3

FUEL
GEBEENTE
GEHEEL 3
GEHEUGEN
GENERATIE
GLAZUUR
HANG
KEUKEN

BIJLAGE 3C
Toevoegen:
CARCINOOM
GESTOELTE
MODULUS
NEVEL
STRIP1 (1+4)
ZOON

CARCINOMA, CARCINOMEN
GESTOELTEN, GESTOELTES
MODULI, MODULUSSEN
NEVELEN, NEVELS
STRIPPEN, STRIPS
ZONEN, ZOONS

BIJLAGE 3D
Toevoegen:
CONDITIE
KENTEKEN (2)
MEDITATIE

CONDITIES
KENTEKENS
MEDITATIES

behalve
kennisgeheel)
bet. 2
bet. 3+4

RECREATIE
RECYCLAGE
RIMBOE
SCHRIFT
TOEKOMST
TREK1
ZIN1

bet. 2a
bet. 2+3+4
bet. 1
bet. 21
bet. 1

bet. 6
bet. 3, gr. 2

BIJLAGE 4B.6
(Nieuwe tekst)
Als het woord in uitspraak en in spelling eindigt op een klinker. Als schrijfwijze gelden voor de
verkleinvorm de volgende regels:
- bij woorden op -a, als ‘ee’ uitgesproken -e, -o en -u wordt de klinker verdubbeld;
- bij woorden op als ‘ie’ uitgesproken -i wordt een e toegevoegd;
- bij woorden op door een medeklinker voorafgegane -y, op als ‘ie’ uitgesproken -e, op als ‘eu’
uitgesproken -ö, op als ‘oe’ uitgesproken -u en bij eenlettergrepige Griekse letters wordt een
apostrof toegevoegd:
araatje, aveetje, cafeetje, lassootje, minietje, parapluutje; mu’tje, pengö’tje, pony’tje, rho’tje,
vatu’tje, wannabe’tje
BIJLAGE 5B.1
Groep 1, Opmerking 1
Toevoegen aan de 1e zin: Zie ook opmerking 1 bij groep 8.
BIJLAGE 5B.2
Groep 7
Toevoegen:
VERSLAAFD

(verslaafd aan …)

BIJLAGE 6.1.A
Schrappen:
WILLEN t/m meeToevoegen:
bij REKKEN1: uiteenbij WASSEN1: ver-

BIJLAGE 8
Schrappen:
BRUIEN
afKWIKKEN
opSPORRELEN
tegenToevoegen:
BALJOENEN afLEUKEREN opWIJEREN
aanBIJLAGE 9
Hoofdtelwoorden:
- BN
Toevoegen:
-DIK1**, -DUIMS
- ZN
Toevoegen bij –VOUD: (behalve een)
Toevoegen:
-ARM1 (8)**,-BAK1 (27)**,-DELING**,-KANTER**,-KLEURENDRUK*,-LUIK (4)**,-MAN1 (6)**,-PITTER*
Voettekst: toevoegen bij ** na 12: (met –RING 3 t/m 12)
BIJLAGE 10A
2. wordt 2a.
Schrappen (bn + de trappen):
beeldbepalend, kwaadwillend, mededogend, meedogend, pakkend, zalvend (naar bijlage 10A.2b)
eetverslaafd (in bijlage 5B.2, groep 7)
Toevoegen:
defect
defecter, defectst
divers
diverser, diverst
droogkomiek droogkomieker,
droogkomiekst
egalitair
egalitairder, egalitairst
elitair
elitairder, elitairst
gnostiek
gnostieker, gnostiekst
heterodox
heterodoxer, heterodoxt
hiërarchiek
hiërarchieker, hiërarchiekst
journalistiek journalistieker, journalistiekst
kopschuw
kopschuwer, kopschuwst

nostalgiek
nostalgieker, nostalgiekst
orthodox
orthodoxer, orthodoxt
rembrandtiek rembrandtieker,
rembrandtiekst
satiriek
satirieker, satiriekst
schismatiek
schismatieker, schismatiekst
select
selecter, selectst
sonoor
sonoorder, sonoorst
tiranniek
tirannieker, tiranniekst
uniform1 (1) uniformer, uniformst

Toevoegen (nieuw):
2b. De volgende bn eindigend op –end krijgen, hoewel niet in het EGWN 15 vermeld, trappen van
vergelijking met –er en -st:
aanmoedigend
aansluitend
aanvallend
afgetekend
afkeerwekkend
afkeurend
baanbrekend
badinerend
beeldbepalend

beeldend
bemoedigend
bepalend
berekend
beschrijvend
beslissend
bevestigend
bijtend
bindend

blaartrekkend
confronterend
debiliserend
deugddoend
deugdlievend
diepgravend
diepliggend
doorlatend
edeldenkend

flitsend
gebiedend
gehavend
gekmakend
gekscherend
gelijkluidend
gemeend
getekend
godlievend
godminnend
godonterend
godslasterend
godtergend
godvrezend
goedwillend
halsbrekend
hartbrekend
hartsterkend
heilbrengend
hemeltergend
hooglopend
instemmend
kinderlievend
klagend
kleindenkend
kostendekkend
kunstlievend
kunstminnend
kwaaddenkend
kwaadwillend
laaiend
letterlievend
levenwekkend
lichtend
lustdodend
lustopwekkend
mededogend
medelijdend
meedogend
meelijdend
3.
Toevoegen:
aanmatigend
beeldvullend
beledigend
belerend

meelijwekkend
mensonterend
milieusparend
minvermogend
moedgevend
moordend
nadenkend
nakend
nauwsluitend
noodlijdend
onberekend
ontluisterend
ontoereikend
ontsmettend
ontstellend
ontwijkend
oorverdovend
opvarend
pakkend
peinzend
pijnstillend
ronkend
schoorvoetend
schreeuwend
slepend
sluipend
smeltend
sportlievend
sportminnend
spraakmakend
stekend
stinkend
stomend
stresserend
tekenend
tenenkrommend
tenenkrullend
tijdbesparend
tijdrovend
toereikend

aanmatigender,
aanmatigendst
beeldvullender,
beeldvullendst
beledigender,
beledigendst
belerender,
belerendst

toonaangevend
toongevend
troostend
twijfelend
typerend
uitgekiend
uitmuntend
verbijsterend
verheffend
verhelderend
verheugend
verhittend
verlammend
verliesgevend
verlieslatend
vernietigend
verontrustend
verrassend
verslavend
verstrekkend
verzoenend
vlammend
vleiend
volhardend
vreeswekkend
vrijblijvend
waarderend
wanluidend
warmvoelend
wervelend
wraakroepend
zalvend
ziedend
ziekmakend
zielstrelend
zingevend
zwaarwegend
zwevend

beschouwend
doortastend
eager
exquis
exquisiet

beschouwender,
beschouwendst
doortastender,
doortastendst
eagerder, eagerst
exquiser, exquist
exquisieter,
exquisietst

geëigend
geordend
inspannend
kenmerkend
maatgevend
ontwapenend

geëigender,
geëigendst
geordender,
geordendst
inspannender,
inspannendst
kenmerkender,
kenmerkendst
maatgevender,
maatgevendst
ontwapenender,
ontwapenendst

opgezwollen
sinister
slechtziend
uiteenlopend
verhalend
verwijtend
vooruitziend

opgezwollener,
opgezwollenst
sinisterder, sinisterst
slechtziender,
slechtziendst
uiteenlopender,
uiteenlopendst
verhalender,
verhalendst
verwijtender,
verwijtendst
vooruitziender,
vooruitziendst

4.
Toevoegen:
angstwerend, deelachtig, erkend, lesbisch, snellopend
6.
Toevoegen:
foolproof, hufterproof, idiotproof
7.
Toevoegen:
acajou, bereden, caprese, chichi, instore, laqué, mahonie, mixed, moiré, multicolore, nappa,
outrigged, parboiled, ratiné, solferino, streaming, terra, trial-and-error, tweed, wakend (2)
8.
Toevoegen:
accepté, allseason, asin, asjeweine (+vormvarianten), begieten2, beniesd, betoeft, betoegd, broke,
codille, downhill, épinglé, fiat3, finito, gedeisd, genoeg3, indoor, involved, kanis3, katoen2, kits4,
koefnoen, live, manis2, mesjoggaas, mesjoggenaas, miezig, nebbisj2, nieges1, nokkie, offline,
offroad, online, outdoor, overdone, pagud, peer-to-peer, pissed, plug-and-play, prefab, prepaid,
reloaded, revisited, rut1, senang, sjalet, starring, stupéfait, tacheles, tiptop, tjampoer, turnkey,
wysiwyg
9.
Toevoegen:
antikraak
BIJLAGE 10B
2.
Toevoegen:
piloteren (2), uitstropen (1), verstieren (2)
bij volleyen: (2)
3.
Toevoegen:
embossen
5.
Wijzigen:
geprivésurft, geprivésurfd vervangen door privégesurft, privégesurfd
Schrappen:
klaplopen (onoverg.)
klaploopte, h. geklaploopt
totaalweigeren (onoverg.)
totaalweigerde, h. getotaalweigerd
Toevoegen:
blokzeilen (onoverg.) blokzeilde, h. geblokzeild
grasmaaien (onoverg.) maaide gras, h. grasgemaaid

