TAALEIS IN DE BIJSTAND

Wat is de taaleis in de bijstand?
Met een goede Nederlandse taalbeheersing kunt u meedoen in de Nederlandse samenleving. U hebt kansen op
betaald werk en u kunt meepraten in uw buurt of op
school. De taaleis vraagt van iedere bijstandsgerechtigde
om voldoende Nederlands te begrijpen, spreken, lezen
en schrijven. Volgens de taaleis is het voldoende als u het
Nederlands kent op het niveau van het einde van de basisschool (niveau 1F).

Voor wie geldt de taaleis?
Voor iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt of
aanvraagt, én
- geen 8 jaar scholing in Nederland heeft gehad, of
- geen inburgeringsdiploma heeft, of
- geen ander document heeft waaruit blijkt dat hij of zij
de taal voldoende kent.

Wat vraagt de gemeente van u?
Bij uw bijstandsaanvraag of bij de tussentijdse beoordelingen van uw bijstand laat u de consulent zien dat u aan
de taaleis voldoet. Dit kan door uw inburgeringsdiploma
mee te nemen of door een ander onderwijsdocument mee
te nemen. Wanneer u in Nederland op de basisschool hebt
gezeten hoeft u niets mee te nemen.

Wat is een taaltoets?
De taaltoets meet uw Nederlandse taalniveau. U doet een aantal toetsen bij een
onderwijsinstelling. Daarna kijken we
of u de taal voldoende kent. Als dat niet
het geval is gaat u een taalcursus volgen.
Deze cursus is verplicht en wordt door de
gemeente betaald.

Zijn er uitzonderingen?
Er zijn uitzonderingen:
• Als u een inburgeringscursus of een
taalcursus volgt bent u al bezig met
het leren van de Nederlandse taal. De
consulent zal met u praten over uw
resultaten.
• Als u bijvoorbeeld moeite hebt met
leren of een ontheffing hebt voor de
Wet inburgering bekijkt de consulent
samen met u of u de taal nog beter
kunt gaan leren.

Extra informatie
De Wet taaleis geldt vanaf 1 januari
2016 voor nieuwe aanvragers van een
bijstandsuitkering. Vanaf 1 juli 2016
geldt de wet ook voor iedereen die al
langer een bijstandsuitkering ontvangt.
Als een bijstandsgerechtigde niet voldoende meewerkt aan de Wet taaleis
kan de gemeente de uitkering verlagen
of zelfs stoppen.
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Wanneer u niet kunt laten zien dat u de
Nederlandse taal voldoende kent meldt
de consulent u aan voor een taaltoets.

