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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De weerslag van de Vlaamse maatregelen op de Brusselse inburgeringstrajecten 

bij BON vzw 

_____________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Er zijn heel wat mensen die inburgeringscursussen volgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bij Via aan Franstalige kant en bij BON aan Nederlandstalige kant. Iedereen die naar hier migreert 

mag het, het is een recht. Dat betekent dus ook dat wie uit een andere EU-lidstaat komt er gebruik 

van kan maken om snel onze taal te leren en samenleving te leren kennen. Zij zijn de grootste 

groep. Voor wie van buiten de EU naar hier komt, is inburgeren niet alleen een recht, het is ook 

een plicht. In ons gewest is het nog steeds op vrijwillige basis dat nieuwkomers een traject kunnen 

afleggen.  

 

Het inburgeringstraject is op dit moment gratis. Dat wordt in de toekomst betalend in Vlaanderen 

voor iedereen. Wie verplicht moet inburgeren zal dus ook verplicht betalen. In totaal zal het 

minimaal 360 euro kosten, maar dat bedrag moet niet meteen bij aanvang op tafel gelegd worden. 

Elke stap kost 90 euro: 1) Taalcursus tot basiskennis Nederlands, 2) Maatschappelijke oriëntatie 

3) Examen per vak. 

 

Graag had ik volgende vragen gesteld: 

 

 Hoe zal het inburgeringstraject van BON verlopen voor de inburgeraars die daar een traject 

doorlopen? 

 Zal er daar ook betaald moeten worden voor elke module apart en voor het afleggen en 

slagen voor het examen? 

 Is de capaciteit van inburgeraars voor een traject bereikt of zijn er nog plaatsen vrij? 

 Wat zijn de slaagpercentages van de inburgeraars voor de vakken afzonderlijk en welke 

gevolgen zijn daaraan verbonden? 

 Hoe verloopt de samenwerking met Actiris en de VDAB op vlak van instroom naar werk? 

Wat is de uitstroom van de inburgeraars naar de arbeidsmarkt ? Welke organisaties nemen 

nieuwkomers op naar (socio)economische tewerkstelling ? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

Vriendelijke groeten, 

Khadija Zamouri 

 

 


