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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis in werking getreden. Deze heeft tot doel om de 
kansen op werk te vergroten voor alle bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen. In deze brief informeren wij u over de manier waarop we deze 
wetswijziging inbedden in onze ambities en dienstverlening. 

Inhoud van de Wet taaleis 
De Wet taaleis heeft tot doel om de kansen op werk te vergroten van 
bijstandsgerechtigden die niet het taalniveau van het inburgeringsexamen hebben. De 
gemeente moet van alle bijstandsgerechtigden door middel van een taaltoets vaststellen of 
zij dit taalniveau hebben. Is de uitslag van de taaltoets negatief, dan moet de persoon zijn 
taalvaardigheden gaan verbeteren. De kosten daarvan komen voor eigen rekening. De 
gemeente moet controleren of hij zich naar vermogen heeft ingespannen. Bij onvoldoende 
inspanningen wordt gekeken of er een maatregel moet worden opgelegd. 

Beperkte middelen van het Rijk 
Voor de implementatie heeft het Rijk middelen ter beschikking gesteld. Deze zijn echter 
onvoldoende. Uit een voorzichtige schatting blijkt dat een strikte uitvoering van de wet 
ons over 2016 een tekort van minimaal twee ton zou opleveren en in de daarop volgende 
jaren een jaarlijks tekort van een ton. 

Taal als weg naar werk 
Het college onderschrijft de doelstelling van de Wet taaleis: vergroting van de kansen op 
werk. Nu de financiële middelen voor de implementatie echter onvoldoende zijn en de 
meeste bijstandsgerechtigden niet uit eigen zak een taalcursus kunnen betalen, stellen we 
voor om onze inspanningen te richten op bijstandsgerechtigden met een reële kans op 
werk. 
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Het gaat om mensen die, los van hun taaibeperking, weinig andere persoonlijke 
belemmeringen hebben die werk in de weg staan. Zij worden toegeleid naar de taaltoets 
en krijgen bij onvoldoende taalbeheersing de mogelijkheid om zonder eigen kosten een 
cursus te volgen. We monitoren hun inspanningen en daar waar iemand zich duidelijk niet 
inspant, wordt een maatregel opgelegd. We verwachten dat deze totaalaanpak gericht op 
een kleine doelgroep meer oplevert dan een bureaucratisch en kostbaar proces voor een 
grote doelgroep. Met een dergelijke werkwijze sluiten we aan bij de insteek van andere 
gemeenten, waaronder de G4. 

Vervolg 
De Wet taaleis geldt vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe bijstandsgerechtigden en vanaf 
1 juli 2016 voor mensen die al langer bijstand krijgen. Omdat het Rijk beperkte middelen 
beschikbaar heeft gesteld en lange tijd niet duidelijk was of bestandsvergelijking voor het 
totale bestand mogelijk zou worden, hebben we nog geen bijstandsgerechtigden toegeleid 
naar een taaltoets. Personen die sinds 1 januari 2016 bijstand hebben gekregen en die 
onder de doelgroep vallen, zullen alsnog toegeleid worden. Daarnaast bereiden we de 
herbeoordeling voor. Deze zal, gezien de beperkte tegemoetkoming van het Rijk, nog niet 
in 2016 starten. 

We verwachten u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
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