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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33975 

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing  van de Nederlandse 

taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 november 2014 na hoofdelijke stemming aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

Vóór stemden 105 leden: Van Veen, Veldman, Verheijen, Vermeij, Visser, Van Vliet, Jan 

Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Wolbert, 

Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark, Azmani, Beertema, 

Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten 

Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dam, Van Dekken, Tony van 

Dijck, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, 

Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, 

Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, 

Keijzer, Kerstens, Van Klaveren, Klever, Knops, Kuiken, Van Laar, Leegte, Leenders, De 

Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, 

Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Omtzigt, Oosenbrug, Van 

Oosten, Oskam, Potters, Rebel, Recourt, Rog, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schut-

Welkzijn, Servaes, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Tanamal, Taverne, Tellegen en 

Van Toorenburg. 
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Tegen stemden 42 leden: Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Voordewind, Van 

Weyenberg, Bashir, Bergkamp, Berndsen-Jansen, Van Bommel, Jasper van Dijk, Pia 

Dijkstra, Dik-Faber, Ellemeet, Van Gerven, Gesthuizen, Hachchi, Karabulut, Klaver, Klein, 

Kooiman, Koolmees, Krol, Kuzu, Leijten, Van Meenen, Merkies, Van Nispen, Van Ojik, 

Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, Schouten, Schouw, Segers, Siderius, 

Sjoerdsma, Slob, Smaling, Thieme en Van Tongeren. 

 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikelen I - III en V 

14 (Van Weyenberg) over het opnemen van de plicht om Nederlands te leren in artikel 18 

van de WWB/Participatiewet  

 

Met ingang van 1 januari 2015 treden de geüniformeerde verplichtingen zoals vastgesteld 

in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten in werking. Eén van 

deze verplichtingen voor bijstandsgerechtigden, is het verkrijgen en behouden van kennis 

en vaardigheden, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het 

behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. Om het belang van het beheersen van de 

Nederlandse taal als onderdeel van deze kennis en vaardigheden te onderstrepen, stelt 

indiener voor om dit expliciet onderdeel te maken van deze verplichting. Hiermee vervalt 

de noodzaak voor een afzonderlijke taaleis. 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het wetsvoorstel wordt vervangen door een 

wijzigingsvoorstel ten aanzien van artikel 18, vierde lid, onderdeel f van de Wet werk en  

bijstand, zoals dat artikellid komt te luiden na inwerkingtreding van de Wet maatregelen 

Wet werk en bijstand en enkele andere wetten. De Wet maatregelen Wet werk en bijstand 

en enkele andere wetten zal op 1 januari 2015 in werking treden. Ingevolge de 

Invoeringswet Participatiewet (die eveneens op 1 januari 2015 in werking treedt), zal de 

Wet werk en bijstand vanaf 1 januari 2015 «Participatiewet» komen te heten. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de Groep  

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

9 18 (Karabulut) over het uitzonderen van vluchtelingen die zijn begonnen met een 

inburgeringstraject 

 

Met dit amendement wordt geregeld dat vluchtelingen met een inburgeringsplicht, 

vrijgesteld worden van de verplichten die voortvloeien uit Wet taaleis Wwb. Deze groep 

volgt immers al een taaltraject, de extra taaleis bij aanvraag van bijstand is derhalve 

overbodig en contraproductief. Dit amendement draagt ook bij aan het terugdringen van 

bureaucratie en kosten  voor gemeenten. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, GroenLinks, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 
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Artikel I, onderdeel A 

17 (Karabulut) dat een samenvoeging van de amendementen 10 en 13 betreft  

 

Indiener beoogt met dit amendement gemeenten de mogelijkheid te bieden maatwerk te 

leveren aan bijstandsgerechtigden voor het leren van de Nederlandse taal. De indiener is 

van mening dat het te behalen taalniveau en bijbehorende sancties per persoon kan 

verschillen. Het taalniveau en motivatie verschilt immers per persoon. Indiener stelt 

derhalve voor dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoe om te gaan met de taaleis in de wet 

werk en bijstand.  

 

Indiener beoogt met dit amendement tevens te bewerkstelligen dat indien er een taaltoets 

moet worden afgenomen, hierbij uniforme regels worden gehanteerd. Een taaltoets die alle 

gemeenten hanteren zorgt voor rechtsgelijkheid en minimale verschillen in de beoordeling 

van de taalvaardigheid van betrokkenen en is bovendien niet onderhavig aan politieke dan 

wel beleidsmatige keuzes van gemeenten. De indiener is van mening dat toetsing uniform 

moet zijn, zodat alle gemeenten op basis van uniforme criteria 

zelf kunnen bepalen welk (vervolg-) beleid wordt uitgewerkt en of sanctionering aan de 

orde is.  

 

Tot slot acht indiener het van belang dat, wanneer een gemeente bepaalt dat een 

taaltraject aan de orde is, er ook een passend aanbod wordt geboden.  

Gemeenten worden daarom verplicht om belanghebbenden die naar het oordeel van de 

gemeenten niet over afdoende Nederlandse taalvaardigheden beschikken, een dergelijk 

traject aan te bieden, te faciliteren en te bekostigen. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

mensen die een taaltraject moeten volgen geconfronteerd worden met hoge kosten en 

schulden. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

  

 

Artikel I, onderdeel A 

11  13 (Karabulut) over het mogelijk maken van maatwerk  

 

Indiener beoogt met dit amendement gemeenten de mogelijkheid te bieden maatwerk te 

leveren aan bijstandsgerechtigden voor het leren van de Nederlandse taal. De indiener is 

van mening dat het te behalen taalniveau en bijbehorende sancties per persoon kan 

verschillen. Het taalniveau en motivatie verschilt immers per persoon. Indiener stelt 

derhalve voor dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoe om te gaan met de taaleis in de wet 

werk en bijstand. Indiener beoogt met dit amendement tevens te bewerkstelligen dat 

indien er een taaltoets moet worden afgenomen, hierbij uniforme regels worden 

gehanteerd. Een taaltoets die alle gemeenten hanteren zorgt voor rechtsgelijkheid en 

minimale verschillen in de beoordeling van de taalvaardigheid van betrokkenen en is 

bovendien niet onderhavig aan politieke- dan wel beleidsmatige keuzes van gemeenten. De 

indiener is van mening dat toetsing uniform moet zijn, zodat alle gemeenten op basis van 
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uniforme criteria zelf kunnen bepalen welk (vervolg-) beleid wordt uitgewerkt en of 

sanctionering aan de orde is. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

   

       

Artikel I, onderdeel A 

10 (Karabulut) over het aanbieden van een taaltraject door gemeenten  

 

Indiener acht het van belang dat wanneer een gemeente bepaalt dat een taaltraject aan de 

orde is, er ook een passend aanbod wordt geboden. Gemeenten worden verplicht om aan 

betrokkenen die een taaltraject moeten volgen, een dergelijk traject aan te bieden, te 

faciliteren en te bekostigen. Op deze wijze wordt voorkomen dat mensen die een 

taaltraject moeten volgen geconfronteerd worden met hoge kosten en schulden. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

12 (De Graaf) waarin referentieniveau 1F wordt vervangen door referentieniveau 2F  

 

De indiener vindt de taaleis van minimaal niveau 1F te laag. Dit is het taalniveau dat geldt 

voor het basisonderwijs. Het niveau dat iedere burger moet beheersen om op het gebied 

van taal en rekenen goed te kunnen meekomen in de samenleving, is niveau 2F. 

Taalniveau 1F biedt volgens de indiener onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt. Het 

onderwijs stelt hogere eisen om aan de behoeften van arbeidsmarkt en samenleving te 

kunnen voldoen. Om een vmbo-diploma te behalen, moeten leerlingen voldoen aan de 

eisen voor taal en rekenen op referentieniveau 2F. Ditzelfde niveau geldt voor de mbo-

startkwalificatie. 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

 

Artikel IV  

8 (Voortman) dat regelt dat de wet een jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad 

waarin zij wordt geplaatst, in werking treedt 

 

Gemeenten geven aan met grote uitvoeringsproblemen te maken te krijgen om dit 

wetsvoorstel uit te voeren. Daarnaast leidt dit voorstel tot extra kosten die het Rijk niet 

compenseert. Invoering binnen drie maanden na aanname van dit voorstel betekent dat 

gemeenten op hun lopende begroting budget moeten vinden en dat er te weinig tijd is om 

het voorstel zorgvuldig in te voeren. Door het wetsvoorstel een jaar na plaatsing in het 

Staatsblad in werking te laten treden, krijgen gemeenten de nodige tijd om het voorstel in 

elk geval zorgvuldig in te voeren. Tevens kunnen ze er in hun begroting dan ook rekening 

mee houden. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 
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Moties 

15 (De Graaf) over de rekening voor de taaltoets neerleggen bij deelnemer 

Verworpen. Voor: de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

16 (Van Weyenberg/Ulenbelt) over consultatie van de verantwoordelijke bestuurslaag 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

 

 


