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KWAZULU-NATAL PROVINSIALE TAALBELEID 
 
 

1. AGTERGROND 
 

Die bepalings van artikels 6, 9, 29, 31 en 32 van die Grondwet van die Republiek 
van Suid-Afrika (Wet No. 108 van 1996), en die daaropvolgende goedkeuring van 
die Nasionale Taalbeleidsraamwerk (hierin die NTBR genoem), op 13 November 
2002 deur die Nasionale Kabinet en die gevolglike loodsing daarvan op 18 Maart 
2003, het aanleiding gegee tot die behoefte dat elke provinsie in die Republiek sy 
eie taalbeleid vorm in lyn met die voorvermelde NTBR. 

 
Met spesifieke inagneming van ons provinsiale demografiese tendense in 
KwaZulu-Natal en gegrond op die mees onlangse sensusresultate; die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
daarmee gepaardgaande streektaalvariasies; en die pertinente verpligtende en 
magtigingswetsraamwerk soos die Wet op die Bevordering van Toegang tot 
Inligting, 2000 (Wet No. 2 van 2000); en die Wet op die Pan Suid-Afrikaanse 
Taalraad, 1995 (Wet No. 59 van 1995),  het die provinsie dit op hom geneem om 
sy taalbeleid soos volg te formuleer:-  

 
 

2. SLEUTELELEMENTE VAN DIE BELEID 
 

Die sleutelelemente van die beleid soos oorgeneem deur die Nasionale  
Taalbeleidsraamwerk is soos volg: 

 
 

2.1 DOELSTELLINGS 
 
Die doelstellings van die beleid is om – 
 
2.1.1 die billike gebruik van die hoofamptelike tale wat in KwaZulu-

Natal gepraat word, naamlik isiZulu, Engels, isiXhosa en 
Afrikaans (provinsiale hoofamptelike tale) te bevorder; 
 

2.1.2 billike toegang tot regeringsdienste, kennis en inligting te 
fasiliteer; 
 

2.1.3 herstel vir die voorheen gemarginaliseerde amptelike inheemse tale 
van KZN  te verseker, insluitend aanmoediging en beïnvloeding 
van moedertaalonderrig waar van toepassing; 
 

2.1.4 ‘n lewenskragtige gesprek oor veeltaligheid met alle  
            taalgemeenskappe vol te hou; 
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2.1.5 die aanleer van alle provinsiale hoofamptelike tale aan te moedig 
ten einde provinsiale eenheid te bevorder, asook taal- en 
kultuurdiversiteit; en 
               

2.1.6 goeie taalbestuur vir doeltreffende staatsdiensadministrasie te 
bevorder ten einde aan kliёnte se verwagtings en behoeftes te 
voldoen. 
 
 

2.2 BEGINSELS   
 
  Die taalbeleid is op die volgende beginsels gegrond: 
 

2.2.1 ‘n Verbintenis om taalgelykheid en taalregte te bevorder, soos deur 
‘n demokratiese bedeling vereis; 

 
2.2.2 Die erkenning van tale as hulpbronne  om kennis, kundigheid en 

volle deelname aan die politieke en sosio-ekonomiese domeine te 
maksimaliseer; 
 

2.2.3 Om te werk in samewerkende vennootskappe om grondwetlike 
veeltaligheid te bevorder; 
 

2.2.4 Om die gebruik van enige taal wat uitbuiting, oorheersing en 
diskriminasie ten doel het, te voorkom; en 
 

2.2.5 Om mensgesentreerdheid te verhoog wanneer daar deur middel 
van voortgesette dialoog en debat aandag geskenk word aan die 
belange, behoeftes en aspirasies van ‘n wye reeks 
taalgemeenskappe. 
 
 

2.3 BENADERING 
 
  Die benadering erken die volgende: 
 

2.3.1 Die bevordering van veeltaligheid in ons provinsie vereis pogings  
wat nie die kennis misken wat in gemeenskappe bestaan waar 
inheemse amptelike tale prominent is nie. Dit sal gefasiliteer word 
deur die gebruik en betrokkenheid van gemeenskappe as 
deelnemers aan die prosesse van taalontwikkeling. 

 
2.3.2 Dit sal raadsaam wees dat taalspesialiste betrek word om deur 

middel van navorsing en die verspreiding van inligting te help met 
die ontwikkeling van funksionele veeltalige programme. 
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2.3.3 Dit sal nodig wees om beleidshersienings met gereelde tussenposes 
te doen ten einde vordering ten opsigte van ‘n volledige veeltalige 
provinsiale samelewing te monitor. 

 
2.3.4 'n Gemeenskapsgebaseerde benadering van die bevordering van 

veeltaligheid is die lewensvatbaarste, gegewe die provinsie  se 
uiters plurale samelewing. 
 
 

2.4 TOEPASSINGSBESTEK 
 

Die toepassingsbestek of bepalings van die beleid is soos volg: 
 

2.4.1 Alle regeringstrukture (in hierdie konteks van hierdie beleid 
beteken regeringstrukture provinsiale en plaaslike regering) en 
instellings wat ‘n openbare bevoegdheid uitoefen of 'n openbare 
werksaamheid ingevolge wetgewing verrig, word deur hierdie 
Taalbeleid gebind. 

 
 

2.4.2 Plaaslike regerings sal die taalgebruik en -voorkeure van hulle 
gemeenskappe binne hierdie taalbeleidsraamwerk bepaal.  By die 
bepaling van die taalgebruik en -voorkeure van gemeenskappe 
moet plaaslike regerings 'n veeltalige beleid in breë oorleg met 
hulle gemeenskappe ontwikkel, bekend maak en implementeer. 

 
2.4.3 Die provinsiale hoofamptelike tale sal in alle wetgewende 

aktiwiteite, met inbegrip van Hansard-publikasies, soos vereis 
gebruik word as 'n saak van reg. 

 
2.4.4 Die provinsiale regering sal private ondernemings aanmoedig, en 

waar nodig ondersteun, om hulle eie taalbeleide ooreenkomstig 
hierdie taalbeleid te ontwikkel en te implementeer. 

 
2.4.5 Ten einde veeltaligheid te bevorder, bepaal hierdie beleid die 

gebruik van verskillende provinsiale hoofamptelike tale in 
regeringstrukture soos volg: 

 
2.4.5.1 Werkstaal of –tale of verslagtaal:  Elke regeringstruktuur 

moet by konsensus gegrond op veeltaligheid  ooreenkom 
oor ‘n werkstaal of -tale (vir intra- sowel as 
interdepartementele kommunikasiedoeleindes): Met dien 
verstande dat, waar prakties moontlik, niemand daarvan 
verhoed sal word om sy of haar voorkeurtaal of -tale te 
gebruik nie.  Vir doeleindes van vergaderings of bepaalde 
take moet alle pogings aangewend word om 
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taalfasiliteringsfasiliteite soos vertaling of tolking 
(konsekutiewe, simultane en fluistertolking) te benut, waar 
doenlik. 

 
2.4.5.2 Kommunikasie met lede van die publiek: Vir  amptelike  

korrespondensiedoeleindes moet die landsburger se 
voorkeurtaalgebruik word. Alle mondelinge kommunikasie 
moet in die amptelike voorkeurtaal van die teikengehoor 
plaasvind.  Indien nodig, moet alle pogings aangewend 
word om taalfasiliteringsfasiliteite soos tolking 
(konsekutiewe, simultane en fluistertolking) te benut, waar 
doenlik. 

 
2.4.5.3 Regeringstrukture se publikasies moet in isiZulu en Engels  

wees, op voorwaarde dat isiXhosa en Afrikaans publikasies 
sal beskikbaar wees op versoek binne 30 dae van die datum 
waarop sulke versoek gemaak word. 

 
 

3. IMPLEMENTERINGSTRATEGIEË 
 

3.1 Die voorkeurstrategie op alle vlakke is dat die beleid op kort, 
medium en langtermyn progressief ingefaseer sal word. 

 
3.2 Regeringstrukture sal tyd hê om hulle begrotings te beplan deur 

geleidelik toewysings oor die tydperk van die 
Mediumtermynuitgaweraamwerk (MTUR-raamwerk) te verhoog 
en bedrywighede in lyn met die hulpbronne vereis vir suksesvolle 
beleidsimplementering te beplan. 

 
3.3 Bykomende regeringsverantwoordelikhede betreffende die 

implementering van die provinsiale taalbeleid is soos volg: 
 

• Die ondersteuning van die ontwikkeling van menslike 
hulpbronne wat vereis word vir die geslaagde implementering 
van veeltaligheid. 

• Die regulering van die taalfasiliteringsprofessie, d.w.s. 
vertaling, tolking en terminologie-ontwikkeling, deur middel 
van ontwikkeling en toepaslike wetgewing. 

• Die ondersteuning van spesiale herstelpogings en/of  
-programme vir die gemarginaliseerde inheemse tale, met 
ander woorde Afrikatale, Erfenistale en die Khoi-, Nama- en 
San-tale, en Suid-Afrikaanse Gebaretaal/-tale. 

• Die ondersteuning van die onderrig en onderwys van alle Suid-
Afrikaanse tale op alle skoolvlakke. 
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3.4 Provinsiale Taaldienste sal verantwoordelik wees vir die 
verskaffing van vertaling-, tolk-, en redigeringsdienste en sal ook 
monitormeganisme ontwikkel om kwaliteit te verseker. 

 
 
4. WAARNEEM EN TERUGBLIK 

 
4.1 Alle regeringstrukture vermeld onder 2.4.1 hierbo moet 

kwartaalliks aan die Provinsiale Kabinet rapporteer deur die LUR 
verantwoordelik vir taalsake in die provinsie oor die vordering 
betreffende die implementering van die beleid.  

 
4.2 Met die doelbewuste poging om inheemse tale te ontwikkel en 

deurlopende verandering van demografie, sal dit noodsaaklik wees 
om die beleid elke vyf jaar te hersien om die relevansie daarvan te 
bepaal en om doeltreffend te reageer op beide die dringende en die 
komplekse omstandighede wat gedurende die implementasieproses 
kon ontstaan. 

 
 

5. AMNESTIE  AS GEVOLG VAN NIE-VERVULLING 
 

5.1 Enige party wat gekrenk is deur hierdie  nie –instemming van hierdie  
beleid deur enige regeringstruktuur wat onder 2.4.1 verwys van 
hierdie beleid het die reg om die krenking na enige van die volgende 
strukture te verwys vir amnestie, naamlik , Pan Suid Afrikaan Taal 
Raad , Kommissie vir die verhoging en Beskerming van die Regte van 
Kultuur, Godsdienstig en Taalkundige Gemeenskape, Openbare 
Beskermer, Suid Afrikaanse Menslik Regte en Kommissie en 
Grondwetlike Hof. 

 
 
6. DATUM VAN AANVANG 
 

Die aavangsdatum van hierdie beleid is  1 April  2008 . 
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GLOSSARIUM VAN TERME. 
 

Amptelike korrespondensie Amptelike geskrewe dokumente van alle 
regeringsdepartemente (naamlik 
omsendbriewe, briewe, openbare toesprake, 
beleid, ens.) 

Funksionele veeltaligheid Die keuse van ‘n bepaalde taal/tale in ‘n 
bepaalde situasie, bepaal deur die konteks 
waarin die taal gebruik word, d.w.s. die 
funksie, die gehoor en die boodskap 
waarvoor dit aangewend word.   

Gebaretaal Die taal wat gebruik word vir 
kommunikasie met diegene wat aan ‘n 
gehoorgebrek ly  

Gemarginaliseerde taal Enige amptelike taal wat uitgesluit word 
van amptelike gebruik of waarvan die 
gebruik in formele opsette ontmoedig word 
(bv. die onderwys, gesondheidsorg). 
“Gemarginaliseerd” impliseer gewoonlik 
die lae status van die taal en moontlik van 
die sprekers.  

Hansard Publikasie Alle parlementêre debatte, verslae of ander 
verrigtinge daarin. 

Inheemse tale Tale wat volgens die historiese rekord van 
Suid-Afrika, in Suid-Afrika ontstaan het 

Kultuurdiversiteit Die teenwoordigheid van verskillende 
kulture in ‘n gemeenskap 

Pluralisme Die bestaan van ‘n aantal verskillende 
rasse- en politieke groepe met verskillende 
gelowe in ‘n enkel gemeenskap 

Taal Menslike gesprek gepraat of geskryf of in 
‘n vorm van gebare as 
kommunikasiemiddel 

Taalstreekvariasies Verskillende dialekte/tale binne ‘n streek 
Tolking Die handeling om ‘n uiting in ‘n brontaal in 

gesproke vorm in die doeltaal oor te sit 
Veeltaligheid Die gebruik van drie of meer tale deur ‘n 

individu of ‘n groep sprekers, byvoorbeeld 
die bewoners van ‘n bepaalde streek of ‘n 
nasie 

Vennootskap Verskillende entiteite wat saamwerk vir ‘n 
gedeelde belang 

Verbale kommunikasie Die verbale oordrag van inligting of nuus 
Vertaling Die handeling om ‘n bronteks in skriftelike 

vorm van een taal in ‘n ander (doel-) taal 
oor te sit. 
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