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Taaltip: bij/aan deze brief 
gevoegd/bijgevoegd/toegevoegd 

Juiste formuleringen zijn: 

 Een routebeschrijving is aan deze brief toegevoegd. 

 Een routebeschrijving is bij deze brief gevoegd. 

 Een routebeschrijving is bijgevoegd. 

 

De laatste twee constructies zijn het gebruikelijkst; met voegen bij … en 

bijvoegen kan goed worden uitgedrukt dat een bijlage wordt gecombineerd 

met een brief of bijvoorbeeld e-mail. De formulering met toevoegen aan kan 

ook; die suggereert wat sterker dat de bijlage uiteindelijk één geheel vormt 

met de brief. 

 

De variant bij deze brief bijgevoegd is af te raden: bijvoegen bij … is 

dubbelop. Als het werkwoord bijvoegen gebruikt wordt, blijft een bepaling als 

bij deze brief of bij deze e-mail dus bij voorkeur achterwege. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Weetjes 

 Een sterker wachtwoord nodig? Gebruik een wachtzin. (Taaltelefoon) 

 ‘Duits in het beroepsleven’ staat centraal op de Dag van de Duitse taal, 

die volgende week dinsdag plaatsvindt. (Duitsland Instituut) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.taaltelefoon.be/wachtzin
https://duitslandinstituut.nl/agenda/6375/dag-van-de-duitse-taal-2018
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Opinie 

 Franstalige radiozenders in België draaien geen Nederlandstalige 

muziek, maar dat komt ook doordat Vlaamse artiesten en radiomakers 

niet op verzoeken van over de taalgrens reageren. (De Taalfluisteraar) 

 Het onderzoek over hoe moeilijk mensen het hebben om de letter g 

correct te schrijven, kunnen we bij de onzin indelen. Dus: publiceren 

maar! (Neerlandistiek) 

 Volgens docenten van de School voor Administratie in Den Haag heeft 

zeker de helft van de studenten grote moeite met de Nederlandse taal. 

(Vrij Nederland) 

 

  

  

  

En verder 

 De beste moppen zijn taalmoppen. (De Taalpassie van Milfje) 

 Onder meer Luko Reinders, Evgenia Udalova, Jenne Decleir en The 

Rowan Tree nemen deel aan Liet International, het Europese 

liedjesfestival voor regionale en minderheidstalen. (Liet International) 

 

  

  

  

Advertentie 
Vacature editor: freelance scripties nakijken 

  

 

Heb jij een voorliefde voor taal en haal 

je er voldoening uit studenten te 

helpen hun argumenten helder te 

verwoorden? Dan zoekt Scribbr jou! 

 

We zoeken editors met minimaal een universitaire bacheloropleiding of twee 

jaar ervaring als redacteur. Daarnaast vragen we een beschikbaarheid van 

minimaal 10 uur per week. 

 

https://taalfluisteraar.be/2018/04/10/zijn-franstalige-radiozenders-allergisch-voor-het-nederlands-3/
http://www.neerlandistiek.nl/2018/04/onzin-over-de-g/
https://www.vn.nl/school-voor-administratie-nederlands/
http://milfje.blogspot.be/2018/04/de-beste-moppen-zijn-taalmoppen.html
https://liet-international.com/
https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost
https://www.scribbr.nl/nakijken/nederlands/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=lp-taalpost
https://www.scribbr.nl/jobs/freelance-editor/?utm_source=onze-taal-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=editors-nl&utm_content=vacature-taalpost


 

Je krijgt persoonlijke begeleiding, toegang tot een community van editors en je 

verdient gemiddeld € 20,– tot € 25,– per uur.  

Bekijk de vacature van editor  

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp 

(Bilthoven). 
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