Doel van de Wet Taaleis

Beleidsregels Wet Taaleis Artikel 18b Participatiewet

Dit moet…

Dit is wenselijk…

Belanghebbende voldoet aan de Wet
Taaleis door:

aan te tonen dat hij 8 jaar
Nederlands onderwijs heeft
gevolgd, of

Een diploma inburgering
overlegt, of

Een ander document
overlegt waaruit blijkt dat hij
de vaardigheden in de
Nederlandse taal beheerst.

De belanghebbende
moet zich voldoende
inspannen. Is de bijstand
al verlaagd, maar de
belanghebbende toont
aan dat hij alsnog aan
zijn inspanningsverplichting is gaan
voldoen, dan wordt de
verlaging met ingang
vanaf dat moment
ingetrokken. Inkeer is
dus mogelijk. Het
initiatief ligt bij de
belanghebbende.

Als belanghebbende hier niet aan
voldoet, legt hij een taaltoets af. Als
blijkt dat zijn taalniveau onvoldoende
is wordt de algemene bijstand verlaagd
tenzij voor zolang de belanghebbende
zich bereid verklaart om de
Nederlandse taal (beter) te leren en de
daarin te verwachten voortgang toont.

Dit is situationeel…
Als aan de belanghebbende een
traject in het kader van WEB of
Participatiebudget is geboden, is het
niet-nakomen van dat traject in
beginsel óók een schending van de
Taaleis.
Afhankelijk van de persoonlijke
situatie moet de afweging gemaakt
worden welke inspanning gevraagd
kan worden. Voor personen die ook in
hun moedertaal analfabeet zijn, kan
deelname aan een taalmaatjes
project bijvoorbeeld al een
toereikende inspanning zijn.
De specifieke afspraken worden
neergelegd in een beschikking of in
een trajectplan.

De klant beschikt over voldoende kennis van de
Nederlandse taal om deel te kunnen nemen aan het
arbeidsproces.

Afwegingen…
Een verlaging van de bijstand op grond van de taaleis vindt in Gennep niet plaats
voor personen die geachte worden er niet aan te kunnen of hoeven voldoen
omdat zij buiten het arbeidsproces staan:

Die in Nederland zijn geboren en altijd in Nederland hebben gewoond
en desondanks niet 8 jaar Nederlands onderwijs hebben gevolgd;

de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;

ontheven zijn van de inburgeringsplicht;

ontheven zijn van de arbeidsverplichtingen.
In beginsel behoort het voldoen aan de taaleis tot de eigen verantwoordelijkheid.
Belanghebbende kan niet op grond van kosten weigeren om aan de taaleis te
voldoen. Voor de kosten voor het verbeteren van de Nederlandse taal bestaat
geen specifieke vergoedingsregeling.
Van de belanghebbende kan in ieder geval gevergd worden dat hij indien
mogelijk een sociale lening afsluit bij DUO in het kader van inburgering.
Bijzondere bijstand voor taalcursussen kan, als de kosten voor de belanghebbende
redelijkerwijze niet te dragen zijn en bijvoorbeeld tot isolement of onbetaalbare
schulden zullen leiden. De bijzondere bijstand kan in de regel de vorm van een
geldlening hebben. Betrokkene heeft immers zelf de verantwoordelijkheid om
voldoende Nederlands te leren, niet waargenomen.

Toelichting…
De Wet Taaleis is bedoeld om belanghebbende te verplichten om voldoende kennis van de Nederlandse taal te verkrijgen zodat het taalniveau van belanghebbende voldoende is om deel te kunnen nemen
aan het arbeidsproces en in het eigen levensonderhoud te voorzien. De regering heeft hiervoor een extra artikel in de Participatiewet opgenomen. Op basis van deze wet moet een verlaging opgelegd worden
als hij onvoldoende medewerking verleent aan het verwerven van de Nederlandse taal. Dat begint met een verlaging van 20% op de uitkering gedurende een half jaar. Heeft belanghebbende dan nog niets
gedaan en heeft hij zich ook niet bereid verklaard om de Nederlandse taal te verbeteren dan wordt deze verlaging na een half jaar 40% en na een jaar 100%.

