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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende de Wet Taaleis 

 

 
Aan de fractie PVV 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 17 januari 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de Wet Taaleis, het antwoord vindt u 

onder de vraag: 

 
1. Bent u op de hoogte van de publicatie in de Telegraaf van 16 januari over dit onderwerp 

en het hier in genoemde CBS onderzoek. 

Wij zijn bekend met de Kamerbrief van staatsecretaris Van Ark van 16 januari 2019 die zij 

over de Wet Taaleis en de Tegenprestatie aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft 

gestuurd. Ook zijn wij bekend met het onderzoeksrapport van het CBS over de Wet Taaleis. 

De bevindingen uit dit onderzoek waren immers aanleiding voor de staatssecretaris om de 

Kamerbrief te versturen. 
 

2. Bent u op de hoogte van de eerdere oproep van staatssecretaris Van Ark aan de 
gemeenten over dit onderwerp. 

Indien u doelt op de tussentijdse evaluatie van de Wet Taaleis van januari 2018, dan is het 

antwoord ja. In het Gemeentenieuws van SZW 2018, nummer 2 is de uitvoering van de Wet 

Taaleis onder de aandacht gebracht bij gemeenten en is ons dan ook niet ontgaan. 
 

3. Welk aantal mensen met een bijstandsuitkering voldoen in Den Helder niet aan de 
wettelijk vastgestelde taaleis. 

Uit onze registraties kunnen we op dit moment niet het exacte aantal bijstandsontvangers 

destilleren dat niet voldoet aan de Wet Taaleis. Vanaf februari 2019 is van nieuwe cliënten wel 

bekend of wordt voldaan aan de Wet Taaleis. Gedurende het jaar 2019 wordt dan duidelijker 

hoe groot de omvang is van de groep die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.  
 

4. Hoeveel controles of toetsingen zijn er gedaan in Den Helder inzake de taaleis. 
In het eerste jaar na de invoering van de Wet Taaleis (2016) zijn enkele taaltoetsen 
afgenomen. In de twee jaren daarna zijn geen taaltoetsen afgenomen. Dat wil echter niet 
zeggen dat er geen actief taalbeleid is. Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(WEB) en de aanpak van laaggeletterdheid biedt de gemeente taaltrajecten aan zijn inwoners 
die hun taalniveau willen verhogen. Daarnaast speelt Het Taalhuis Den Helder een belangrijke 
rol in de verwijzing van inwoners van onze gemeente naar een taalaanbod. Overigens is dit 
niet specifiek voor personen met een uitkering, maar voor alle inwoners die hun Nederlands 
willen verbeteren 



 

  Raadsvragen - Pagina 2 van 2 

 

 
 

5. Kunt u het aantal mensen aangeven die in Den Helder zijn gekort op hun uitkering 
omdat zij niet voldoen aan de taaleis en wat er van hun in de wet wordt verwacht. 

Wij hebben tot nu toe geen maatregelen hoeven opleggen als gevolg van het niet voldoen aan 

de Wet Taaleis. Indien wij het vermoeden hebben dat een uitkeringsgerechtigde niet voldoet 

aan de Wet Taaleis, dan worden documenten opgevraagd waaruit het tegendeel blijkt. Indien 

de cliënt deze documenten niet kan overleggen dan wordt een taaltoets afgenomen. Blijkt uit 

deze taaltoets dat de cliënt de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, dan is hij verplicht 

zich bereid te verklaren om de vaardigheden in de Nederlandse taal aan te leren. Een en 

ander blijkt ook uit artikel 18b van de Participatiewet. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 12 februari 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


