
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 

Interpellation de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative à la situation de 

l'intégration obligatoire des nouveaux arrivants. 

 

G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Zoals u weet werd een ordonnantie al in 2017 gestemd in het Brussels Parlement die 
het inburgeringstraject voor nieuwkomers verplicht. Een bijzonder goede zaak omdat 
deze inburgeringstrajecten nieuwkomers echt helpen om zich te emanciperen door te 
integreren. De ordonnantie is tot op vandaag echter nog altijd niet uitgevoerd wegens 
herhaaldelijk uitstel en een schijnbaar moeizaam verlopende operationele 
implementatie. De deadlines van 1 januari 2020 en 1 januari 2021 werden niet gehaald. 
Ook de laatste belofte om de verplichte inburgering in te voeren voor september 2021 
is de regering niet nagekomen. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2022, dus zeer 
binnenkort. 
Gewestelijk gezondheidsminister Maron informeerde ons op 23 september dat 
diensten van de “GGC” en de gemeenten op 9 maart hebben samengezeten voor een 
infosessie. De gemeenten werden verzocht de diensten en personen kenbaar te 
maken die betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de taken na de invoering van de 
verplichte inburgering. Tijdens de gemeenteraad van 25 maart, toen ik mijn laatste 
vraag over dit onderwerp stelde, verklaarde u dat de gemeente tijdens dat 
overlegmoment duidelijk gemaakt had dat het niet duidelijk was wie onder de verplichte 
inburgering valt en bijgevolg niet mogelijk was om te bepalen hoeveel personeelsleden 
van de dienst bevolking nodig zijn om de taken uit te voeren. Wel gaf u mee dat er 
minstens 2 Voltijds Equivalenten nodig zouden zijn voor het administratief werk. Ik 
hoop dat de “Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie” intussen duidelijkheid 
heeft geschept in deze. 
 
Ik vernam van minister Maron ook dat er in het laatste kwartaal van dit jaar 
opleidingssessies gepland stonden. Er zou ook een opleiding in het gebruik van de 
digitale applicatie – die de gemeenten in staat moet stellen om onder de ingeschreven 
burgers de doelgroep nieuwkomers te detecteren, de uitwisseling met “bon en Bapa 
BXL” mogelijk te maken en de trajecten administratief op te volgen – aangeboden zijn. 
De omzendbrief voor de gemeenten – met een toelichting over de regelgeving, de 
richtlijnen en te ondernemen acties en informatie over het praktische gebruik van de 
digitale applicatie – zat in april al in een afwerkingsfase. Het is onduidelijk of die 
intussen klaar is. 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: Kunt u een stand van zaken geven 
over de verplichte inburgering? Is het voor de gemeente al duidelijk wie onder de 
verplichting valt? Zo ja, hebt u al zicht op hoeveel Anderlechtenaren een dergelijke 
cursus zouden moeten volgen? Hoeveel personeelsleden wil de gemeente inzetten 
voor welke taken? Zal de gemeente extra personeel moeten aanwerven voor de 
implementatie? Zo neen, heeft de “GGC” duidelijk gemaakt wanneer ze hierover zal 
communiceren? 
Zijn de aangekondigde opleidingssessies al begonnen? Zo ja, hoe zijn ze verlopen? 
Hoeveel sessies staan er gepland? Zo neen, is er al een datum bepaald voor de 
sessies? Heeft de gemeente zich vragende partij gesteld voor een opleidingssessie 
rond de digitale applicatie? Zo ja, heeft er al zo’n sessie plaatsgevonden? Zo neen, 
waarom niet? Is de omzendbrief al klaar? Zo ja, kunt u ons die bezorgen? 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? Zo 
neen, weet u wanneer die beschikbaar zal zijn? Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
 
Madame l’Échevine MIROIR donne lecture du texte suivant : 
Mevrouw de Schepen MIROIR geeft lezing van de volgende tekst: 
L’obligation d’effectuer un parcours d’intégration est toujours actuellement entre les 
mains du groupe de travail composé de personnel de la Région mais également de 
représentants des Communes. Dès lors, concernant vos questions sur le parcours 
d’intégration obligatoire et les missions mises à charge des Communes, rien n’a 
réellement changé depuis votre dernière interpellation. Les décisions doivent être 
prises au niveau régional. Je vais donc essayer de répondre à vos questions sur base 
des éléments en notre possession. 
Le groupe de travail régional nous a invité à désigner des référents qui, lorsque les 
choses seront claires pour les autorités supérieures et que le logiciel sera finalisé, 
seront chargés de comprendre les obligations qui nous seront imposées et de les 
répercuter auprès de leurs équipes. C’est un peu le principe du « train the trainer ». 
A l’heure actuelle, les sessions d’information n’ont toujours pas commencé et nous 
n’avons pas de date précise quant à leur organisation. Ces sessions d’information sur 
l’outil digital mis à notre disposition n’ont pas encore été organisées. Il semble que 
l’outil ne soit pas encore prêt. 
Aucune « circulaire », du moins si c’est ce moyen de communication qui est finalement 
retenu par le ministère, n’a été envoyée aux Communes. Les discussions sont en 
cours au niveau régional et elles ne sont pas de notre compétence, raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas vous dire quand cela sera le cas.   
Par ailleurs, nous avons été contactés par le « BAPA Convivial » situé à Forest, à 
proximité de la Gare du Midi et de notre commune. Ils viennent de nous annoncer 
pouvoir obtenir de la « COCOF » une augmentation de leurs moyens afin de doubler 
leurs capacités d’accueil en 2022. Comme nous les avions sensibilisés, ce « BAPA » 
souhaite se développer sur notre territoire. Enfin, il existe déjà un bureau d’accueil 
« BON » sur notre territoire avec lequel des collaborations pourront également être 
envisagées. En bref, même si nous sommes comme tous en attente des décisions 
prises au niveau régional, nous souhaitons déjà construire les bases pour des 
partenariats utiles à l’avenir pour l’accueil et l’intégration des primo-arrivants 
anderlechtois. 
 
 
G. VERSTRAETEN is een beetje geschokt want het was het antwoord niet dat hij 
verwachtte: “geen infosessie, geen training, nog geen omzendbrief, we wachten op 
het Gewest”. Met andere woorden, kan januari 2022 duidelijk vergeten worden. Hij 
vraagt of er een zicht is op een deadline, op een moment waar een inwerkingtreding 
zou moeten komen. Hij vraagt wat er voorzien is voor wanneer dat in werking zou 
treden. Is er daar iets over gecommuniceerd? 
 
Wat de gemeentelijke samenwerking met “BAPA Convivial” betreft, is dat zeer goed 
maar het feit dat men zegt dat er met “BON” een samenwerking “misschien mogelijk 
zou kunnen zijn”, vindt hij weer verontrustend. Ondanks een zeer goede 
samenwerking met de Franstalige kant, is de samenwerking met de Nederlandstalige 



kant “BON” in Anderlecht nog te bezien. Dat kan misschien in de toekomst. Hij zou 
toch echt aanraden om ook met die mensen contact op te nemen en een 
samenwerking op te zetten. Hij denkt dat de Gemeente Anderlecht er ook veel aan zou 
hebben. In ieder geval zal men naar de beiden moeten begeleiden, zoals hij het in zijn 
vraag stelde. “BAPA” en “BON” moeten op een voet van gelijkheid behandeld worden. 
Hij hoopt dat het college daar positief op kan antwoorden. 
 
En ten laatste, vraagt hij zich af hoeveel mensen onder de verplichting in Anderlecht 
vallen? Hebben we hier een zicht op? Dat bepaalt wat de werklast zal zijn voor de 
Gemeente. Zullen we meer personeel moeten aanwerven of niet ? 
 
 
Madame l’Échevin MIROIR répond que les critères de désignation et l’outil 
informatique, doivent être initialisés par la Région. A l’heure actuelle, elle n’a pas de 
réponse quant aux critères établis et donc à quels Anderlechtois devront suivre ce 
parcours, s’il sera obligatoire et à quel moment. Anderlecht dépend de la Région, 
même si la volonté de la Commune est de pouvoir engager des partenariats avec 
« BON » ou « Convivial ». A l’heure actuelle, on n’a pas de critères pour désigner le 
groupe qui devra suivre ce parcours d’intégration. Les outils de la Région permettront 
de mettre cela en place. Dès qu’on sera fixé, on pourra engager ce partenariat. 
 
 
 


