
Datum van indiening: 22 februari 2021 

 

Interpellatie van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Nieuwe drempels voor het integratietraject 
 
 

 

Geachte Collegelid, 
 
De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid drastisch omgooien. Begin februari nam de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de controversiële plannen onder vuur. Met het betalend maken 
van het aanbod, de bindende examens en de boetes worden extra drempels opgeworpen voor nieuwkomers 
en dat is een foute wending. De inburgeringstrajecten richten zich vooral op mensen met een hoog 
armoederisico. Als zij moeten betalen voor cursussen en testen, zal dat nog meer drempels opwerpen. Werk 
en opleiding zijn een belangrijke motor voor duurzame integratie. Maatregelen moeten de 
arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers versterken en mogen geen extra drempels opwerpen.  
Uit het recent onderzoek ‘Impact van corona op personen met een migratieachtergrond en personen met een 
arbeidsbeperking’ van de Commissie Diversiteit blijkt dat personen met een migratieachtergrond ook harder 
getroffen worden door de coronacrisis en de ongelijkheid op de arbeidsmarkt groter is geworden. 
In die zin zorgen het betalend maken van het aanbod en de boetes voor een pervers effect van uitburgering in 
plaats van inburgering..  
 
Verder wordt het recht op inburgering ontnomen aan mensen van wie de aanvraag tot internationale 
bescherming nog loopt.  Voor 2019 gaat het om 2.306 mensen, of ongeveer 10% van het totale aantal 
inburgeraars die uit de boot vallen. Voordien waren asielzoekers echter altijd deel van de doelgroep.  Tot op 
heden volgen ze een cursus maatschappelijke oriëntatie, lessen Nederlands en er is een trajectbegeleider die 
hen begeleidt. 
 
Kandidaat-vluchtelingen wachten vandaag gemiddeld 14 maanden op het resultaat van hun asielaanvraag. Die 
periode is ideaal om de taal te leren en om zich te leren oriënteren in de samenleving. Zodat ze gemakkelijk 
het openbaar vervoer leren nemen, op afspraken kunnen komen en leren omgaan met administratieve 
documenten. Of nog, het schoolparcours van de kinderen kunnen opvolgen. Veel nieuwkomers willen de taal 
leren, willen zelfstandig kunnen zijn, zich sociaal integreren of een bijdrage leveren aan de samenleving. Op 
het terrein van inburgering grijpen mensen hun kansen. Dat een liberale minister dit in de toekomst 
onmogelijk maakt is onbegrijpelijk. 
 
Brussel is een arrival city voor veel nieuwkomers. BON, het Brussels onthaalbureau voor inburgering, onthaalt 
nieuwkomers en levert informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel. Verder biedt BON 
cursussen  aan in meer dan 20 contacttalen en werkten ze nauw samen met het Huis van het Nederlands om 
inburgeraars Nederlands te leren.   
 
In het licht van het nieuwe integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering heb ik volgende vragen: 
 

● Heeft u een zicht op de impact van deze maatregelen voor de Brusselse inburgeraars? 
● Wat betekenen deze maatregelen voor BON en voor het Huis van het Nederlands in Brussel? 
● Heeft u overleg gehad met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 

Gelijke Kansen?  
● Neemt u compenserende maatregelen om de nieuwe opgeworpen drempels en 

uitsluitingsmechanismen tegen te gaan?  
 
Met dank voor uw antwoorden, 
 

Jan Busselen 
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