
G VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
Zoals u weet werd reeds in 2017 een ordonnantie 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 eerste vooropgestelde deadline van 1 januari 2020 werd niet gehaald, en een tweede
deadline op 1 januari 2021 ook niet.
Minister Maron, gewestelijk bevoegd voor sociale zaken, stelde in het verleden dat het
probleem in belangrijke mate bij de gemeenten lag, die een grote rol toebedeeld krijgen in
het opvolgen en implementeren van de bepalingen van de ordonnantie, maar nog niet
klaar  waren  om  deze  bevoegdheid  op  te  nemen.  Ook  moest  nog  een  digitale  tool
ontwikkeld worden.
Er zouden drie werkgroepen zijn opgericht, telkens met een vertegenwoordiging van de
gemeenten erin. In november 2020 zou een omzendbrief met een stand van zaken zijn
verstuurd,  en  zou  men  begin  2021  aanvatten  met  de  nodige  opleidingen  en
informatiesessies voor het gemeentepersoneel.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Kan u een stand van zaken geven over de invoering van de verplichte inburgering?
- Hebt  u  reeds  zicht  op  hoeveel  Anderlechtenaren een  dergelijke  cursus zouden

moeten volgen?
- Zijn  er  nog  hinderpalen?  Welk  standpunt  heeft  Anderlecht  ingenomen  in  de

werkgroepen?
- Zijn de opleidingen en informatiesessies reeds gestart?
- Zal de gemeente extra personeel moeten aanwerven voor de implementatie?

Monsieur l'Echevin MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen MILQUET geeft lezing van het volgende antwoord:
En ce qui concerne donc le rôle de la Commune dans l’ordonnance, elle doit informer le

primo-arrivant sur son obligation de suivre un parcours d'accueil, sur les sanctions qu'il

encoure  s'il  ne  satisfait  pas  à  cette  obligation,  et  sur  les  différents  organisateurs  de

parcours d'accueil  et  leurs offres de formations respectives. Pour informer de manière

équitable, elle doit (re)connaître le statut de la personne et les 19 Communes doivent avoir

les mêmes standards de reconnaissance.

La Commune contrôle également l’inscription dans le registre des étrangers et rappelle à

l’ordre le primo-arrivant qui n’a pas respecté ses obligations en la matière. Elle peut, le cas

échéant, constater un refus de suivre le parcours d'accueil.

La sanction n’est cependant pas dévolue à la Commune qui transmet le dossier à l'agent

de la « Commission communautaire commune » désigné par la « COCOM ».

Au niveau des chiffres, le service « Population » estime qu’il n'est actuellement pas pos-

sible de répondre à cette question précisément car les critères complexes ne permettent

pas d'identifier clairement qui tombera sous l'obligation. Pour remédier à cela, la « CO-



COM » planche sur un arrêté de réparation du premier texte. Elle travaille également à la

confection d'un outil informatique à cet effet.

Le gros point d'interrogation est l'impact de l'ordonnance sur la quantité de travail pour les

services  communaux.  L’arrêté  devrait  également  aider  en  ce  sens.  La  « COCOM »

travaille également à l'élaboration d'un programme de suivi pour les Communes et elle a

lancé un formulaire de demande de renseignements concernant le nombre d'employés à

former  et  les  responsables  du  suivi  de  l'instauration  de  ce  système  au  sein  de  la

Commune.

Les sessions de formation et d’information n’ont pas encore commencé.

Au niveau des ressources humaines, pour mettre en place ce genre de projet, il faut au

moins 2 ETP pour le travail administratif.

G.  VERSTRAETEN  stelt  zich  toch  de  vraag  over  de  kwestie  van  de  zogezegde
« complexe  criteria »  aangezien  die  criteria  een  « copy/paste »  van  de  Vlaamse
inburgeringsdecreet  is,  omzeggens waar  die  inburgering al  meer  dan tien jaar  perfect
functioneert. Hij  kan zich moeilijk inbeelden dat dat niet in- of uit  te voeren is. Wat de
reparatietekst  betreft,  heeft  hij  niet  goed  begrepen  of  dat  dat  bij  regeringsbesluit  zal
gebeuren, of plant de « GGC » met een reparatie tekst aan de ordonnantie te komen, met
een  wetgevende  tekst  om die  toepassingscriteria  aan  te  passen?  Hij  betreurt  dat  de
opleiding zijn informatiesessies nog niet zijn gestart. Hij heeft ook niet horen zeggen of de
gemeente nog andere bezwaren of opmerkingen had bij de invoering van de ordonnantie.
Twee voltijdse equivalenten om het geheel  administratief  op te volgen lijkt  hem weinig
maar hij  kan daar  zich  natuurlijk  in  vergissen.  Hij  vraagt  of  men hem daar  iets  meer
preciseringen over kan geven.

Monsieur l’Echevin MILQUET précise que le service « Population » a confirmé que les
textes n’étaient pas suffisamment clairs et que la « COCOM » devait clarifier les choses.
Pour les équivalents temps plein, le calcul a été fait sur base de l’estimation de ce qui
existe  déjà  tant  au  niveau  de  la  prévention,  que  du  « CRIPA »  et  que  du  service
« Population ».


