
 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van Venlo 

Postbus 3434 

5902 RK VENLO 

 
 
Venlo, 17 januari 2019 

Betreft: Vragen ex artikel 44 RvO inzake taaleis bijstand  

 

Geacht College, 

In de landelijke pers1 is aandacht besteed aan een onderzoek van het CBS, bekostigd door 
SZW. Hieruit blijkt onder andere dat: ‘in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 in totaal 
150 verlagingen van de bijstand zijn opgelegd vanwege het niet voldoen aan de Wet 
Taaleis. Het betreft ongeveer 90 personen en 29 gemeenten’.2 In het rapport is geen 
vermelding van Venlo te vinden. 
 
In de Beleidsregel Wet Taaleis3 is beschreven in welke gevallen de gemeente Venlo géén 
taaltoets afneemt. In alle andere gevallen dient overeenkomstig deze beleidsregel dus 
wel een taaltoets te worden afgenomen. Bij de vaststelling hiervan door het college is 
gecommuniceerd dat het naar verwachting om 100 tot 150 taaltoetsen per jaar zou 
gaan.4 
 
Daarom willen wij de volgende vragen stellen:  
 
Vragen 
 

1. In hoeveel gevallen is de taaltoets afgenomen, sinds de beleidsregel van 

toepassing is (15 december 2015)? 

                                                           
1
 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-negeren-taaleis-en-tegenprestatie-

in-de-bijstand-kabinet-dreigt-gemeenten-te-straffen~ba385ef16/ 
2
 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/03/bus-n-wet-taaleis-2018 

3
 Vastgesteld op 15 december 2015, te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-

2015-125003.html 
4
 Zie Openbare B&W Besluiten dd 15-12-2015 op Ibabs: 

https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/914db7bf-77e7-46f9-939e-43c27fe76f7a 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-negeren-taaleis-en-tegenprestatie-in-de-bijstand-kabinet-dreigt-gemeenten-te-straffen~ba385ef16/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-negeren-taaleis-en-tegenprestatie-in-de-bijstand-kabinet-dreigt-gemeenten-te-straffen~ba385ef16/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/03/bus-n-wet-taaleis-2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-125003.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-125003.html
https://portal.ibabs.eu/Agenda/View/914db7bf-77e7-46f9-939e-43c27fe76f7a


 

2. In hoeveel van deze gevallen is geconstateerd dat betrokkene niet voldoet aan de 

taaleis? 

3. In hoeveel gevallen zijn er met betrokkenen afspraken gemaakt ten aanzien van 

het alsnog behalen van de taaleis en op welke wijze wordt dit opgevolgd door de 

gemeente? 

4. In hoeveel gevallen heeft het niet voldoen aan de taaleis geleid tot maatregelen 

op grond van artikel 18b Participatiewet (verlaging van de bijstandsuitkering). 

5. Bij hoeveel van de bij vraag 4 genoemde aantallen is op dit moment nog steeds 

een maatregel van kracht? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de VVD-fractie, 
 

 

M.J.B. Steenmetz 

VVD Venlo 

 

 


