
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 
Interpellation de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative à la situation 
concernant l'obligation d'intégration. 
 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
In 2017 werd in het Brussels Parlement een ordonnantie gestemd die de verplichte 
inburgering in Brussel zou invoeren. De Brusselse Gemeenten spelen in de 
tenuitvoerlegging van de verplichte inburgering een essentiële rol. Zo zullen de Gemeenten 
nieuwkomers die zich registreren moeten wijzen op de verplichting een inburgeringscursus 
te volgen en moeten zij controleren of nieuwkomers ook effectief de cursus volgen.  
Doet de nieuwkomer dit niet, is het aan de bevoegde gemeentelijke administratie om dit te 
melden aan de “Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie” (GGC), die op haar beurt 
zal instaan voor de sancties. Het hele systeem van verplichte inburgering staat of valt dus 
met de medewerking en de correcte uitvoering van de ordonnantie door de Gemeenten. Na 
het vierde uitstel in twee jaar tijd is de nieuwe deadline 1 april. Volgens de laatste informatie 
die ik kreeg van Brussels Inburgeringsminister Alain Maron, ligt er vijf weken voor de 
deadline nog veel werk op de plank op vlak van regelgeving, communicatie en de 
ontwikkeling van de digitale applicatie.  
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: welke informatie heeft de Gemeente tot op 
heden ontvangen van bevoegd collegelid Alain Maron over de stand van zaken van de 
verplichte inburgering? Welke concrete initiatieven heeft de Gemeente tot op heden 
genomen om deze bevoegdheid op te nemen? Hoe verlopen de werkgroepen ter 
operationele voorbereiding van de uitvoering van de ordonnantie? Wanneer hebben deze 
plaatsgevonden en wat zijn de belangrijkste conclusies? Hoe ver staat de implementatie 
van de digitale applicatie die door de Gemeente zal gebruikt worden bij de uitvoering van 
de ordonnantie inburgering? Heeft de Gemeente deelgenomen aan opleidingen en/of 
informatiesessies in het kader van de verplichte inburgering? Zo ja, wanneer hebben deze 
plaatsgevonden? Hoe evalueert de Gemeente deze opleidingen en/of informatiesessies? 
Heeft de Gemeente een omzendbrief ontvangen met een toelichting van de regelgeving en 
informatie over het praktische gebruik van de digitale applicatie? Hoe evalueert de 
Gemeente de inhoud van deze omzendbrief? Bevat de brief concrete richtlijnen over het feit 
dat de toeleiding naar een Nederlandstalig of Franstalig traject objectief, neutraal en 
transparant moet zijn en de Gemeente bijgevolg correct hoort te informeren en door te 
verwijzen naar beide Gemeenschappen? Welke hinderpalen ziet u nog voor de 
tenuitvoerlegging van de ordonnantie inburgering? Zal de Gemeente vanaf 1 april de 
verantwoordelijkheden over toeleiding en aanmelding bij de verplichte inburgering op een 
correcte manier kunnen uitvoeren? Hoeveel personeelsleden wil de Gemeente aanwerven? 
 
Madame l’Echevine MIROIR donne lecture de la réponse suivante: 
Mevrouw de Schepen MIROIR geeft lezing van het volgende antwoord: 
Les dernières nouvelles reçues du Ministre MARON datent du 14 février dans un courrier 
adressé à la conférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale. Selon cette 
communication, l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le parcours obligatoire est 
effectivement maintenue au 1er avril malgré les nombreux chantiers qu’il reste à terminer 
pour aboutir à une application concrète de cette même ordonnance.  
A ce jour, il n’y a pas encore de circulaire explicative, ni de formations qui nous ont été 
proposées. Mais cela devrait arriver très bientôt nous dit-on. 
En effet, selon les informations recueillies, l’outil digital nécessaire au suivi des dossiers 
individuels sera présenté courant du mois de mars.  
En outre, des formations sont planifiées, théoriques à la mi-mars et pratiques fin du mois de 
mars.  



Pour l’heure et dans l’attente des informations et formations que je viens d’évoquer, nous 
n’avons aucune garantie à vous donner quant à d’éventuelles lignes directrices claires 
destinées à une répartition objective, neutre et transparente entre les différents rôles 
linguistiques.    
Les obstacles majeurs qui demeurent donc pour une mise en œuvre correcte de 
l’ordonnance par les communes sont significatifs.  
Face à ces zones d’ombre, en ce compris pour évaluer la charge de travail que représentera 
l’exercice de cette nouvelle tâche, Monsieur le Bourgmestre a demandé d’inscrire ce dossier 
à l’ordre du jour de la prochaine conférence des Bourgmestres. 
 
G. VERSTRAETEN dankt mevrouw de schepen MIROIR voor haar weinige antwoorden 
want over wat hij vroeg zegt ze meestal dat dat nog niet gebeurd is en dat dat moet nog 
gebeuren. Misschien kan de heer burgemeester-voorzitter ook een beetje toelichten wat hij 
gevraagd heeft om bij de volgende conferentie van burgemeesters te agenderen. Met welke 
betrachting? Waarom? Om een alarmbel te trekken dat het heel moeilijk gaat worden om 
tegen 1ste april rond te krijgen? Hij hoort de schepen zeggen: “We weten niet wat de 
werklast zal zijn, we hebben nog geen duidelijke instructies of omzendbrieven, nog geen 
opleidingssessies.” Er is nog heel veel schaduw maar blijkbaar is het college vragende partij 
om dit punt tot de volgende conferentie van burgemeesters te brengen? 
 
Monsieur le Bourgmestre-Président estime qu’il faudra demander clairement le report de 
l’entrée en vigueur de ce projet mais il ne sait pas s’il sera suivi lors de la conférence des 
Bourgmestres. 
 


