
 

 

 

 

MOTIE   

 De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 18 mei 2017  

  

Onderwerp: Klare taal in Meierijstad 

  

De raad,   

 Gehoord de beraadslaging,  

 

Constaterend dat 

- De verordening leerlingenvervoer bijzonder moeilijk leesbaar is 

- De raadsnotities in zijn  algemeenheid  goed leesbaar en duidelijk zijn 

- Andere verordeningen in goed leesbare taal aan de raad zijn aangeboden 

- Het college hiermee heeft laten zien dat het wel kan! 

- volgens de rijksoverheid 95% van de bevolking teksten op B1 niveau  kan begrijpen 

- complexe zaken prima te schrijven zijn op C1 niveau zodat bijna 50% van de bevolking deze  kan 

begrijpen 

  

Overwegende dat 

- Burgers van Meierijstad  recht hebben op heldere  en goed leesbare regelingen en verordeningen 

- Dat klare taal in verordeningen  de dienstverlening van de gemeente  versterkt en burgers helpt  

gebruik te maken van hun rechten 

- 95% van de bevolking teksten op taalniveau B1 begrijpt 

- De rijksoverheid uitgaat van publieksteksten op taalniveau B1  
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- Verordeningen en  regelgeving door de complexe inhoud soms niet op B1 niveau zijn te schrijven 

 

Verzoekt het college om 

- In overleg met de gemeenteraad  uitgangspunten en beleid  te formuleren voor het te gebruiken 

taalniveau voor verordeningen, regelgeving en publieksteksten. 

- Hierbij uit te gaan van - de richtlijnen van de rijksoverheid     

- publieksteksten op  B1 taalniveau 

- verordeningen en regelgeving op C1 taalniveau.  

  

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

D66                                     Hart voor Schijndel                Team Meierijsatd 

  

Toelichting taalniveaus  

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites-aanbevolen-

richtlijnen/inhoud/taalniveau-b1  

Wat houdt taalniveau B1 in? 

Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. Ongeveer 95% van de bevolking begrijpt teksten die op taalniveau B1 zijn 

geschreven. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel 

voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en 
taalniveau C2 is het hoogste.  

Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Ongeveer 60% van onze bevolking kan die teksten 

niet goed begrijpen. Taalniveau B1, eenvoudig Nederlands, is niet alleen geschikt voor mensen met een lager 

opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau 
C1. Een tekst op taalniveau B1 leest namelijk gemakkelijker en sneller. 

De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn: 

 duidelijke titel en tussenkoppen; 

 actieve schrijfstijl met voorbeelden; 

 eenvoudige woorden die iedereen kent;  

 korte en duidelijke zinnen. 
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