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Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Een eventueel verdere uitbouw van de ondersteuning van de intussen 

verplichte inburgeringstrajecten in Brussel 

 

 

Na lange tijd van tegenkanting, al of niet gewilde vertraging en aarzeling zijn in het tweetalig 

hoofdstedelijk gebied de verplichte inburgeringstrajecten actief geworden. 

 

De verantwoordelijke diensten van de GGC hebben daarvoor een website bewelcome.brussels 

gemaakt met het Nederlands op de eerste plaats op de verwijzingslijst van 12 talen. Tot zover 

lijkt alles goed te functioneren. 

 

In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement  

waren er onlangs toch wat vragen gerezen over de mogelijke zwakke schakel in het ganse 

gebeuren. Namelijk de doorverwijzing door de loketten in de gemeenten. Sommigen vrezen dat 

de Franstalige trajecten bevoordeligd zouden worden. 

 

De Vlaamse Gemeenschap heeft 4.000 trajecten voorzien en het lijkt me nuttig deze zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. Hoewel ik daar op zich geen wonderen van verwacht. 

 

De VGC is via haar verknoping met het BON en het Huis van het Nederlands slechts indirect 

betrokken partij. Toch is het misschien nuttig te bekijken wat de VGC eventueel ondersteunend 

en aanvullend kan doen en wat de eventuele implicaties zijn voor de werking van de VGC bij 

het van kracht worden van de verplichte inburgering.  

 

Er rijst echter ook een vorm van belangenconflict in hoofde van uw functies. U hebt uw collega 

in de GGC vrij spel gegeven in deze materie en deze heeft herhaaldelijk laten blijken zinnens 

te zijn de rol van de Vlaamse Gemeenschap op dit domein te willen terugdringen. 

 

Mijn vragen zijn de volgende:  

 

 Welke rol kan of wil de VGC spelen om ter ondersteuning of aanvulling van de lokale 

overheid te werven voor de Vlaamse inburgeringstrajecten in de hoofdstad?  

 Nu de inburgeringsverplichting van kracht is geworden, denkt de VGC na over de 

gevolgen daarvan op het vlak van toegang tot haar dienstverlening in de hoofdstad? 

M.a.w. denkt men na over mogelijkheden om bij diensten waar een zekere schaarste 

optreedt, voorrang te geven aan mensen en gezinnen die een Nederlandstalig 

inburgeringstraject gevolgd hebben?  

 Volgens verklaringen van uw collega in de GGC in april 2022, wordt er gewerkt aan 

een inkanteling van de Franstalige inburgeringstrajecten in de GGC. Hebt u over dit 

punt overleg gehad met uw collega’s uit de Vlaamse Regering, hetzij minister Benjamin 

Dalle of Bart Somers? Wat is de houding van het College van de VGC in deze?  


