
Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO 

Groningen, 30 januari 2018 

Betreft: vragen Wet Taaleis in Groningen 

 

Geacht College, 

Ruim twee jaar geleden trad de Wet Taaleis in werking.1 Gemeenten worden middels deze wet 

verplicht om van bijstandsgerechtigden te vragen om het basisniveau van de Nederlandse taal te 

beheersen. Een bijstandsgerechtigde moet dus aantonen de Nederlandse taal voldoende te 

beheersen. Dat kan door aan te tonen dat er acht jaar Nederlandstalig onderwijs is gevolgd, een 

inburgeringsexamen is behaald of middels een ander document waaruit blijkt dat hij of zij de 

Nederlandse taal beheerst.  

Met de uitvoering van deze wet wordt er ingezet op het vergroten van de kansen op werk van 

bijstandsgerechtigden door het basisniveau van de Nederlandse taal te beheersen. Wanneer deze 

doelgroep niet voldoet aan de taaleis en zich onvoldoende inspant dit te verbeteren, kan er (tijdelijk) 

gekort worden op de bijstand. In Groningen wordt de Wet Taaleis, door het verkleinen van de 

doelgroep tot reële kanshebbers op de arbeidsmarkt, ten dele uitgevoerd. Wat de VVD betreft moet 

er aandacht zijn voor alle bijstandsgerechtigden in het zoeken naar werk door ook van hen te vragen 

het basisniveau van de Nederlandse taal te beheersen. Voor de VVD is het beheersen van de 

Nederlandse taal en het volgen van onderwijs voorwaardenscheppend in het vinden van werk en bij 

participatie. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft inmiddels aangegeven in 

gesprek te zullen gaan met de gemeenten over de handhaving van de Wet Taaleis.2  

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de VVD-fractie de volgende vragen voor u. 

1. Onderschrijft het college dat beheersing van de Nederlandse taal cruciaal is voor het vinden 

van werk en om te participeren in de samenleving? 

2. Is het college op de hoogte van de voornemens van de staatssecretaris van SZW om met de 

gemeenten over de handhaving Wet Taaleis in gesprek te gaan? 

3. In hoeverre heeft de huidige uitvoering van de Wet Taaleis door de gemeente Groningen 

haar vruchten afgeworpen? Oftewel, hoeveel bijstandsgerechtigden uit de doelgroep van 

reële kanshebbers op de arbeidsmarkt voldoen inmiddels aan de taaleis en hoeveel nog niet?  

4. Is het college daarnaast bereid om de doelgroep te verbreden naar iedere 

bijstandsgerechtigde die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst? Zo nee, waarom 

niet? 

5. Verwacht het college te voldoen aan de wens van de staatssecretaris om de Wet Taaleis 

volledig uit te voeren? 

Hoogachtend, 

E. Akkerman 

VVD 

                                                           
1 1 januari 2016 
2 https://www.nu.nl/politiek/5097335/staatssecretaris-van-ark-wil-strenger-toezicht-taaleis-bijstand.html 
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