Invoering “taaleis WWB/Participatiewet”
door Hans Hoes
Op 27 juni 2014 is het wetsvoorstel taaleis in de WWB (Wet taaleis WWB) aan de tweede kamer
aangeboden.
Burgers die aanspraak maken op de WWB moeten tenminste een basale kennis van de Nederlandse
taal bezitten. Dan hebben ze meer kans op betaalde arbeid. In de week van 10 november zal de
parlementaire behandeling plaatsvinden. Omdat dit wetsontwerp onderdeel is van het regeerakkoord,
kun je ervan uitgaan dat de sociale dienst vanaf medio 2015 ook de taalvaardigheid van WWB
gerechtigden dient te onderzoeken. Vanaf de invoeringsdatum moeten de nieuwe aanvragers op het
taalniveau gecontroleerd en gesanctioneerd worden, 6 maanden later ook het zittende bestand. Waar
hebben we het over en hoe kan dat worden aangepakt ?
Wet Taaleis Participatiewet
De wet legt bij gemeenten de plicht op te onderzoeken of het taalniveau van WWB aanvragers
tenminste het niveau 1F heeft. Dat komt overeen met niveau A2 van de Wet inburgering. Zo niet dan
worden betrokkenen verplicht binnen één maand een cursus te gaan volgen om zich bij te scholen
(voor eigen rekening of op kosten van de gemeente), anders wordt de uitkering gekort. Uitgezonderd
worden de burgers die 8 jaar onderwijs in Nederland gevolgd hebben, zij die een inburgeringsdiploma
behaald hebben, alsmede zij die aantoonbaar niet in staat zijn het vereiste taalniveau te leren.
De gemeente dient regelmatig de vorderingen van betrokkene te volgen en daarop te sanctioneren.
In de nota naar aanleiding van het verslag is te lezen hoe groot de doelgroep zal zijn. Hoewel
verwacht wordt dat (via sanctie en uitstroom) dat het aantal uitkeringen maar met 400 zal dalen, zal
de wet zo’n 75.000 personen van het zittende bestand op traject zetten, waarvan 1/3 migranten en de
rest autochtonen. Het wetsontwerp is volgens veel gemeenten overbodig. De huidige artikelen 9, 18
en 55 van de WWB bieden genoeg mogelijkheden om WWB gerechtigden aan te zetten hun
taalniveau te verbeteren. Volgens globale berekeningen zullen landelijk de scholings- en
controlekosten van deze groep (nieuw en oud bestand) ruim € 200 miljoen bedragen. Naast een
dergelijk bedrag aan eenmalige kosten zullen de jaarlijks terugkomende kosten bij € 70 miljoen
bedragen. In het wetsontwerp is niet in de bekostiging daarvan voorzien.
Plan van aanpak:
De VNG bepleit invoering (als het dan toch moet) vanaf 2016, alsmede de landelijke ontwikkeling van
een uniforme toets en toetsingsprocedure. Zou dat niet van de grond komen, dan valt te overwegen
om tenminste op het niveau van de arbeidsmarktregio samen te werken op dit dossier, de ervaringen
opgedaan met de inburgering te gebruiken en te bezien in hoeverre de volwasseneneducatie hierbij
kan worden aangewend.

