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Onderwerp:  Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet 

 

Gevraagd besluit: 

De Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2016 wordt de Wet Taaleis van kracht. Hiertoe wordt aan de Participatiewet een artikel 18b 

toegevoegd. Dit artikel regelt dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt de Nederlandse taal op minimaal 

het referentieniveau 1F (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) dient te beheersen. Voor de 

arbeidsparticipatie is het immers van wezenlijk belang dat iemand zich in voldoende mate kan uitdrukken in de 

Nederlandse taal. Belanghebbende moet aan de hand van documenten aantonen dat hij voldoet aan de taaleis. 

Kan hij dat niet dan wordt bij hem een toets afgenomen. Indien de belanghebbende niet komt opdagen bij de 

toets wordt willen we hem een sanctie opleggen Met de wijziging van de Afstemmingsverordening 

Participatiewet wordt hiervoor een juridische grondslag geboden. 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis van kracht. Hiertoe wordt de Participatiewet gewijzigd en wordt artikel 18b 

toegevoegd. In dit artikel is de verplichting opgenomen om bij een belanghebbende een toets af te nemen 

indien hij niet kan aantonen dat hij de Nederlandse taal niet beheerst. Indien de belanghebbende niet verschijnt 

bij de toets acht het college het wenselijk een maatregel op te leggen. Op dit moment biedt de 

Afstemmingsverordening Participatiewet hiervoor geen juridische grondslag. Voorgesteld wordt om deze 

verordening op dit punt aan te passen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Zonder de Nederlandse taal te begrijpen en te spreken  is het veel moeilijker aan het werk te komen en 

daarmee uit de bijstand te komen. Ook eenvoudige werkzaamheden vragen vaak een basiskennis van de 

Nederlandse taal. Voor de arbeidsplichtige is het daarom van wezenlijk belang om zich in voldoende mate uit te 

kunnen drukken in de Nederlandse taal. Bovendien draagt kennis van de Nederlandse taal bij aan 

maatschappelijke participatie. 

 

Kader  De Participatiewet kent een brede arbeids- en re-integratieverplichting. Gezien het belang van de 

beheersing van de Nederlandse taal voor arbeidsinschakeling is ervoor gekozen om de Participatiewet uit 

te breiden met een taaleis. De verplichtingen in het kader van de bijstand worden daarom aangevuld met 

een verplichting om de Nederlandse taal te leren. Dit gaat in op 1 januari 2016 voor nieuwe aanvragers van 

een bijstandsuitkeringen vanaf 1 juli 2016 voor het zittend bestand. 

  Het nieuwe artikel 18b van de Participatiewet legt de uitkeringsgerechtigde de verplichting op om de 

Nederlandse taal op minimaal het referentieniveau 1F te beheersen. Als belanghebbende hier niet aan 

voldoet, verlaagt het college de bijstand. Belanghebbende moet aan de hand van documenten aantonen 

dat hij voldoet aan de taaleis. Dit kan met bijvoorbeeld een inburgeringsdiploma of een schooldiploma. Kan 

belanghebbende dit niet, dan moet hij een toets, de zogenoemde taaltoets afleggen. Als uit de toets blijkt 

dat hij voldoet aan de taaleis, dan gebeurt er niets met de bijstand. Volgt uit de toets dat belanghebbende 

de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, dan krijgt hij één maand de tijd om te beginnen met het leren 

van de Nederlandse taal. Belanghebbende kan met deze inspanning een verlaging van de bijstand 

voorkomen. Als hij zich binnen een maand na de negatieve uitslag van de toets niet bereid heeft verklaard 

vaardigheden in de Nederlandse taal te verwerven, dan wordt de bijstand verlaagd conform artikel 18b van 

de wet. De eerste 6 maanden wordt de bijstand verlaagd met 20%. De bijstand wordt de daaropvolgende 6 

maanden met 40% verlaagd en daarna wordt de bijstand voor onbepaalde tijd met 100% verlaagd. 
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  Op grond van artikel 17 tweede lid van de Participatiewet is belanghebbende verplicht medewerking aan 

het college van burgemeester en wethouders te verlenen aan de uitvoering van de wet. Hieronder wordt in 

ieder geval verstaan het verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te 

verschijnen in verband met de arbeidsinschakeling.  

 

Argumenten 

Indien de belanghebbende niet verschijnt bij de toets acht het college het wenselijk een maatregel op te leggen 

door een verlaging van de uitkering. Een verlaging van 30% achten wij een passende maatregel gezien de aard 

van de gedraging. 

 

Op dit moment biedt de Afstemmingsverordening Participatiewet geen juridische grondslag om deze maatregel 

op te kunnen leggen. Daarom wordt voorgesteld om de Afstemmingsverordening Participatiewet te wijzigen en 

aan artikel 9 het onderdeel h toe te voegen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder k van de 

Referendumverordening Gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over verordeningen. 

 

In het kader van cliëntenparticipatie is de Cliëntenadviesraad WWB gevraagd advies te geven. Het uitgebrachte 

advies is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Nadat de bestuurlijke besluitvorming is afgerond wordt de verordening gepubliceerd op de gemeentelijke 

website en op www.overheid.nl. Daarnaast wordt het besluit bekend gemaakt in Den Helder op Zondag en 

wordt de verordening ter inzage gelegd bij het Klant Contactcentrum. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming door de raad wordt het besluit gepubliceerd en treedt daarna op 1 januari 2016 in werking. 

 

 

 

Den Helder, 10 november 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 

http://www.overheid.nl/

