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JAARPROGRAMMA 2010  
 
 
LIDSTAAT: BELGIË 
FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN 
VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT: Programmatorische Federale overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie 
PERIODE: 2010 

 

1.  SELECTIEMODALITEITEN VAN DE PROJECTEN TE 
FINANCIEREN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA  
 
De regels die van toepassing zijn op de selectie van de projecten leven de artikelen 9, 10, 
11 en 12 na van de beschikking van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot 
vastlegging van de uitvoeringsmodaliteiten  van de beschikking tot invoering van het 
Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen. 
 
 
Rekening houdend met de verdeling van de institutionele bevoegdheden tussen het 
federale niveau en de gefedereerde entiteiten en rekening houdend met de specifieke 
kenmerken die eigen zijn aan elk luik van het programma worden een systeem van 
projectoproepen en een selectieprocedure ingevoerd op het niveau van elk luik die 
worden beheerd door de autoriteit van de bevoegde verantwoordelijke (verantwoordelijke 
autoriteit of aangewezen verantwoordelijke autoriteit). 
 
Er wordt echter voorzien in een bepaald aantal gemeenschappelijke modaliteiten en 
basisselectiecriteria op het niveau van het programma:    
 
Rekening houdend met de beperkte financiële bedragen, met de duidelijke noden 
waaraan moet worden tegemoetgekomen en in overeenstemming met het 
proportionaliteitsbeginsel, hebben de projectoproepen een beperkte draagwijdte. 
 
Om de structurele effecten te waarborgen, kunnen de projecten een meerjarig karakter 
aannemen. 
 
Wat het federale luik betreft, worden de begunstigden waarvan de projecten verlopen in 
overeenstemming met de vooruitzichten, verzocht om deel te nemen aan het indienen 
van voorstellen, door de naleving van artikel 9 en 10 (2007/435/EG).  
  
Wat de Franse Gemeenschap betreft, zijn de oproepen tot voorstellen jaarlijks.  
Wat het Vlaamse gedeelte betreft, worden alle acties omschreven in het PO 2010 
gefinancierd onder het PO 2010. De projecten zullen een betoelaagbaarheidsperiode 
hebben die 30/06/2012 niet overschrijdt. 
 
Alvorens hun kandidaatsdossier neer te leggen, kunnen de kandidaat promotoren raad of 
advies inwinnen om de kwaliteit van hun dossier te verbeteren en tegemoet te komen aan 
de betoelaagbaarheidscriteria van het programma. 
 
De oproepen tot het indienen van voorstellen beschrijven gedetailleerd de doelstellingen, 
de selectiecriteria, de modaliteiten van de communautaire financiering en, indien nodig, 
van de nationale financiering en de modaliteiten en de vervaldatum die werden 
vastgelegd voor de voorstelling van de voorstellen. 
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Om in aanmerking te worden genomen omvat elk project, naast de beschrijving van de 
inhoud, een gedetailleerd budget per post en het bedrag van de cofinanciering gevraagd 
aan het Fonds.  
 
De kandidaatsdossiers zullen dubbel geanalyseerd worden: een analyse in verband met 
de inhoud van de projecten en een analyse in verband met de overeenstemming van de 
aanvraag met de van toepassing zijnde administratieve en financiële regels en die 
voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering. De analyse gebeurt 
op het niveau van elk luik, door de bevoegde verantwoordelijke autoriteit en volgens een 
procedure die haar eigen is.  
De resultaten van deze dubbele analyse worden overgenomen op een technische 
samenvattende fiche op het niveau van elk luik. De resultaten van de selectie per luik 
zullen aan de cel EIF van de POD MI worden bezorgd, die de informatie centraliseert. 
 
Er kunnen specifieke selectiecriteria worden vastgelegd per luik in functie van de aard van 
de voorziene tussenkomsten. De volgende gemeenschappelijke regels worden echter 
vastgelegd op het niveau van het programma: 
 

• Beschikbaarheid van medefinanciering door de overheid; 
 
• Overeenstemming met de administratieve en financiële regels van toepassing op de 

federale programmatie   
    en die voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering; 

• Coherentie met de doelstellingen en prioriteiten van het programma; 

• Er zal een ad hoc systeem worden ingevoerd tussen de verantwoordelijke 
autoriteit en de gedelegeerde autoriteiten om ervoor te zorgen dat een project niet 
dubbel gesubsidieerd wordt, gedeeltelijk of volledig. 

De subsidieovereenkomsten leggen het volgende vast: 
• het maximumbedrag van de subsidie; 
• het minimumbedrag van de gemeenschapsbijdrage; 
• een gedetailleerde omschrijving en kalender van het gesteunde project; 
• indien nodig, het gedeelte van de taken dat de eindbegunstige wil uitbesteden aan 

derden, evenals de kosten die hierop betrekking hebben;  
• de begrotingsraming en het financieringsplan die voor het project werden 

overeengekomen; 
• de kalender en de uitvoeringsmodaliteiten van de overenkomst; 
• de operationele doelstellingen van het project en de te gebruiken indicatoren ; 
• de definitie van de betoelaagbare kosten ; 
• de betalingsvoorwaarden van de subsidie en de boekhoudkundige vereisten ;  
• de  voorwaarden betreffende de auditpiste ; 
• de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming;  
• de relevante bepalingen inzake publiciteit. 

 
De eindbegunstigden die hun projecten uitvoeren met partners zijn verplicht om met hen 
overeenkomsten te sluiten die duidelijk de rechten en verplichtingen van iedereen 
vermelden. De partners verbinden zich er eveneens toe om dezelfde verplichtingen na te 
leven dan de eindbegunstigden tegenover de verantwoordelijke autoriteiten en tegenover 
de Europese Commissie. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor alles wat 
betrekking zou kunnen hebben op een potentiële dubbele subsidiëring.   
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Federaal gedeelte 

Projectoproep naar de OCMW's van de steden met meer dan 130.000 inwoners.  

Doelgroep: onderdanen van derde landen  

Doel: ongeveer 342 onderdanen van derde landen bereiken via onze basisopleidingen. 

Advies van de cel EIF van de POD Maatschappelijke Integratie vanuit het standpunt van 
de geldigheid van de budgetten en van het beheer, enerzijds, van de overeenstemming 
met de reglementering en het meerjarenprogramma, anderzijds.  

Controle van de werkelijkheid van de cofinanciering  

Beslissing van het federale selectiecomité, samengesteld uit een vertegenwoordiger van 
de POD Maatschappelijke Integratie, een vertegenwoordiger van de cel EIF, een 
vertegenwoordiger van de cel ESF en een vertegenwoordiger van de Minister van 
Maatschappelijke Integratie.  

Toewijzingscomité: een vertegenwoordiger van de Minister  van Maatschappelijke 
Integratie, een vertegenwoordiger van de POD MI en twee onafhankelijke experts. 

De kalender van elke actie wordt overgenomen in afdeling 3 van deze paragraaf. 

 

 

Vlaams gedeelte 

De beslissingen zullen genomen worden volgens een procedure die eveneens gebruikt 
wordt in het kader van het ESF. 

De beslissingen zullen als volgt genomen worden: 

1. de promotoren moeten hun project indienen via een elektronisch formulier ( en op 
papier) 

2. de projecten worden gelezen en geëvalueerd door ten minste twee medewerkers die 
werken voor het EIF, waarvan één deel uitmaakt van de dienst intern beheer.  

Volgens het onderwerp van de oproepen tot voorstellen kan een beroep worden gedaan 
op een bijkomende externe evaluatie. 

3. De afwijkende evaluaties zullen samengebracht worden tot een uniek advies, behalve 
wanneer het gaat om manifest foute interpretaties.  

De gedelegeerde autoriteit zet de beslissingen in een standaardformulier dat de naam 
van de eindbegunstigde en/of van de partners van het project bevat, de essentiële 
kenmerken van het project en de operationele doelstellingen, het maximumbedrag van de 
cofinanciering van het Fonds en het maximumpercentage van cofinanciering van de 
totale betoelaagbare kosten. De motieven van de weigering van de andere projecten 
moeten op hetzelfde standaardformulier genoteerd worden. 

Bij tegenstrijdig advies tracht men tot een consensus te komen en wordt een uniek advies 
opgesteld. 

Indien er geen consensus is, worden de uiteenlopende adviezen bezorgd aan de 
Minister.  
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4. De Minister bevoegd voor inburgering beslist op basis van het advies. Indien de 
minister een beslissing neemt die verschilt van het afwijkend positief advies van de twee 
evaluatoren moet de beslissing gemotiveerd worden.  

5. De beslissingen van de Ministers worden bezorgd aan het ESF-agentschap die ze aan 
de promotoren zal bezorgen.  

Aan het einde van de selectie van de projecten en van de toekenning van de subsidies 
organiseert de gedelegeerde autoriteit een startvergadering met de begunstigden om hen 
op de hoogte te brengen van de volgende specifieke voorwaarden wat betreft de uit te 
voeren projecten. 

 
 

Franstalig gedeelte 

De beslissingen tot selectie van de projecten en tot toekenning van de markt worden 
genomen door een selectiecomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
bevoegde Ministers op functioneel niveau: de Minister belast met gelijke kansen  van de 
Franse Gemeenschap, de Waalse Minister van sociale actie en de Minister, lid van het 
College van de Franstalige Gemeenschapscommissie, belast met sociale cohesie, 
evenals vertegenwoordigers van de Minister-President van de COCOF, van de Minister-
President van het Waalse Gewest, belast met de structuurfondsen, en van de 
Ondervoorzitter van de Regering van het Waalse Gewest. Het ESF-agentschap staat dit 
selectiecomité bij, is er het secretariaat van en voert haar beslissingen uit.  

• Projectoproep naar de sector van het sociale tolken 

• Projectoproep naar de sectoren van het Frans vreemde talen, van de sociale 
cohesie, van de integratie van immigranten en van de voortdurende 
opleiding. 

• Projectoproep naar de studiediensten, de universitaire onderzoekscentra en 
de bevoegde operatoren op het terrein (NGO's).  

De gedelegeerde autoriteit geeft de kandidaten technisch advies, controleert de 
cofinanciering en legt de dossiers voor aan het selectiecomité met een advies over de 
overeenstemming van het dossier met de Europese en interne reglementeringen.  

De evaluatie van de projecten zal gebeuren door het selectiecomité en door een task 
force (samengesteld uit experten), indien nodig.      

De projectoproep zal in juni 2010 gelanceerd worden via de site van het agentschap. De 
sluiting van de projectoproep wordt voorzien voor september 2010.  

De projecten zullen zich kunnen situeren binnen de voortzetting van de projectoproep 
2009 of nieuwe acties voorstellen die binnen de prioriteiten en doelstellingen vallen die 
ingeschreven  zijn in het meerjarenprogramma.   

De projectoproep 2010 beoogt acties tot 31.12.2011, maar deze projecten zullen 
verlengd kunnen worden via de latere projectoproepen.    
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2.  WIJZIGING VAN CONTROLE- EN BEHEERSSYSTEMEN (ind ien 
nodig) 

  

 

3.   ACTIES DIE MOETEN ONDERSTEUND WORDEN DOOR HET 
PROGRAMMA IN OVEREENSTEMMING MET DE VASTGELEGDE 
PRIORITEITEN  

 

PRIORITEIT I: Uitvoeren van acties bedoeld om de "g emeenschappelijke 
basisprincipes van het integratiebeleid van de immi granten in de Europese Unie" in 
de praktijk te brengen 

 
PR I - Actie 1 (FED): 

Aanpassen van de trajecten van sociale activering van de onderdanen van derde landen 
die maatschappelijke dienstverlening of een leefloon genieten, via de ontwikkeling van 
hulpmiddelen waardoor zij de noden ontvangen en de middelen en competenties 
valoriseren die kenmerkend zijn voor hen. 

Actie uitgevoerd door het federale luik    

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

Verhogen van het aantal basisopleidingen in het beheersen van de taal en basiskennis 
die toegankelijk is voor de onderdanen van derde landen die gebruik maken van het 
OCMW van de grote Belgische steden. Het doel is flexibele programma's en activiteiten 
te ontwikkelen om het de onderdanen van derde landen mogelijk te maken tezelfdertijd te  
werken of te studeren en dus hun maatschappelijke integatie te verbeteren via een betere 
talenkennis. Het is van belang om rekening te houden met de specifieke kenmerken van 
de doelgroep voor de organisatie en de duur van het traject.  

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:  

De projectoproep zal open zijn voor de OCMW's van de steden met meer dan 130.000 
inwoners  

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren 
 
Resultaten:  

het doel is 342 onderdanen van derde landen te bereiken.  

 
Indicatoren:  

• 340 deelnemers bij de start van de cursussen,  
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• 200 afgeleverde attesten (slaagpercentage van 60 %), vermindering van het 
aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject 

 
Andere indicatoren:  

tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd, 
overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 
wanneer het traject werd beëindigd, tewerkstellingspercentage.  

5. Zichtbaarheid en publiciteit 

De projectoproep zal gepubliceerd worden op de site van de POD MI; het label van de 
EU zal op de documenten die verband houden met deze actie vermeld worden.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project. 

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De verantwoordelijke autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald met het 
ESF. Het EIF en het ESF beogen niet dezelfde doelstellingen: het EIF wordt 
geraadpleegd voor trajecten en maatregelen voor sociale activering, terwijl het ESF 
tussenkomt in professionele trajecten die later plaatsvinden. Wat het ETF betreft, dat 
heeft geen betrekking op hetzelfde publiek. 

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

Een verklaring op erewoord maakt deel uit van de kandidaatsformulieren en er zal een 
systeem ad hoc worden ingevoerd om er zeker van te zijn dat een project geen dubbele 
subsidiëring ontvangt, volledig of gedeeltelijk, in het kader van het EIF of tussen het EIF 
en de andere fondsen (meer bepaald het ESF). 

7. Financiële informatie: 

Er zal een subsidie worden toegekend aan de geselecteerde projecten: 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 777.707,64 €.  
• Budget EIF: 388.853,82 € (50 %) 
• Federale cofinanciering: 388.853,82 € (50 %) 

Kalender:  
• Publicatiedatum: 01/09/2010 
• Uiterste datum kandidatuur: 01/10/2010 
• Selectie van de projecten: 15/10/2010  
• Duur van de projecten: 01/11/2010 -  30/06/2012 
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PR I - Actie 2 (FR): 

Actieplan om de vertaal- en tolkdiensten meer toegankelijk te maken voor de diensten 
waar migranten toegang tot hebben, in de uitoefening van hun rechten en verplichtingen.  

Actie uitgevoerd door het Franstalige luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

De voorzieningen van het sociale tolken in Brussel en in het Waalse Gewest verbeteren. 
Op het einde van de programmatie zou de sector van het sociale tolken moeten 
beschikken over normen die het mogelijk maken om de instellingen toe te laten en de 
kwaliteit van de diensten te waarborgen.  

De actie kadert in de continuïteit van de projectoproep 2009 en zal kunnen verlengd  
worden tot in 2013.   

Het gaat meer bepaald om:  

• tegemoetkoming in de tolk- en coördinatiekosten (personeelskosten). De 
eindbegunstigden zijn de instellingen die deze diensten genieten (ziekenhuizen, 
ONE, ...); 

• Coördinatie en opvolging van de communicatieacties om de zichtbaarheid van 
het sociale tolken te vergroten. (unieke telefoonlijn voor het sociale tolkwerk, 
evenals een Franstalige internetsite die tot doel heeft de communicatie en de 
zichtbaarheid van het sociale tolkwerk te vergroten, ...);  

• opstellen van erkenningscriteria van de prestaties inzake tolkwerk; 

• opstellen en uitvoeren van een beheers- en financieringsmodel van de sector, in 
samenwerking met de bevoegde Belgische overheidsdiensten, rekening 
houdend met de tussenkomsten van de begunstigde diensten. 

2. Begunstigden voor de subsidiëringen: 

De projectoproep zal toegankelijk zijn voor alle organisaties van de sector van het sociale 
tolkwerk 

3.  Indien nodig, rechtvaardiging van de projecten rechtstreeks uitgevoerd door de 
Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren:  
 
Resultaten:  

De voorzieningen van het sociale tolken in Brussel en in het Waalse Gewest 
verbeteren en rationaliseren. Op het einde van de programmatie zou de sector 
van het sociale tolken moeten beschikken over normen die het mogelijk maken 
om de instellingen toe te laten en de kwaliteit van de diensten te waarborgen.  

 
Indicatoren:  

Kwaliteit van het aanbod van de sector van het tolkwerk (aantal talen, aantal 
vertalingen, aantal dossiers opgevolgd door de nieuwe opvolgingsstructuren en 
behandelingstermijnen van de aanvragen)  
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5. Zichtbaarheid en publiciteit:  

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het ESF-agentschap, de instelling 
die tegelijkertijd de ESF- en EIF-projecten zal beheren.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten: 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald met het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder.   

Er zal een ad hoc systeem worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat een project niet 
dubbel gesubsidieerd wordt, gedeeltelijk of volledig. In het kader van het EIF of tussen 
het EIF en de andere fondsen (meer bepaald het ESF) 

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 490.000,00 €: 
• Budget EIF: 245.000,00 € (50%) 
• Cofinanciering: 245.000,00 € (50 %) 

Kalender:  
• Publicatiedatum: juli 2010   
• Selectie van de projecten: september 2010 
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PR I - Actie 3 (VL): 

De invoering van een systeem van taalondersteuning voor de onderdanen van derde 
landen die een beroepsopleiding volgen. 

Sleutelactie uitgevoerd door het Vlaamse luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

De onderdanen van derde landen die niet goed de taal beheersen hebben vaak 
specifieke problemen in de opvolging van een beroepsopleiding. Gelet op hun beperkte 
woordenschat begrijpen zij de uitleg of de instructies van de opleider niet altijd. Zij geven 
geen duidelijke antwoorden tijdens de tests en examens en zijn terughoudend om deel te 
nemen aan de lessen en aan de besprekingen in de klas. Omwille van deze 
moeilijkheden hebben zij een achterstand en hoewel zij een aangepast profiel en 
professionele bekwaamheden hebben, haken zij sneller af. Zonder de nodige 
taalondersteuning zijn de slaagkansen van de onderdanen van derde landen zeer gering.  

De leerlingen die een basiskennis Nederlands hebben ervaren zelf ook moeilijkheden om 
een opleiding te volgen. Een van de oorzaken is dat het dagelijks gebruik van de taal 
sterk verschilt van de taal die op school gesproken wordt. Woorden als "vergelijken, 
aantonen, illustreren" zijn zeer abstract. Daarom is de taalondersteuning van de opleider 
zeer belangrijk. De opleiders ondervinden vaak moeilijkheden om leerlingen bij te staan 
die de taal niet goed beheersen. Tijdens hun opleiding worden zij niet op deze taak 
voorbereid en zij beschikken dus niet over de aangepaste taalinstrumenten. Het 
ontbreekt hen, met andere woorden, aan middelen om de leerlingen die de taal niet 
beheersen te helpen om hun beroepskwalificatie te behalen. 

In het kader van deze actie zal men in twee pijlers investeren: 
 

A.  De begeleiding van het proces, de ontwikkeling, de voorbereiding en de 
aanpassing van de geïntegreerde taaltrajecten 
 

Men investeert in de begeleiding van het proces voor de lancering van geïntegreerde 
taaltrajecten. Deze procesbegeleiding is samengesteld uit de volgende elementen:  

• De bewustmaking van de lesgevers en de concrete ontwikkeling van de fase 
van uitvoering, van akkoorden en van een verdeling van de taken; 

• De ervaring van de opleiders doen toenemen; 

• de aanwerving en de oriëntatie organiseren van de leerlingen van de 
doelgroep. 

 
B.  De ontwikkeling van instrumenten voor het Nederlands als tweede taal 

 

Er worden instrumenten ontwikkeld om het systeem van taalondersteuning te verbeteren 
voor de onderdanen van derde landen. Het gaat om: 

• de ontwikkeling van instrumenten om de opleiders te steunen in de 
ontwikkeling en toepassing van een taalbeleid in de beroepsopleiding. 

• de ontwikkeling van een instrument waarmee de aanvragen tot opleiding en 
de profielen met betrekking tot de NT2 van de onderdanen van derde landen 
kunnen worden geïnventariseerd. Hierdoor kunnen de aanbieders hun 
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programmatie en hun organisatie van het aanbod NT2 voor de onderdanen 
van derde landen aanpassen. 

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:  

De huizen van het Nederlands, in samenwerking met de centra voor basiseducatie, de 
centra voor volwassenenonderwijs, VDAB, Syntra, universiteiten en hogescholen. 

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten: 

• Er is meer ervaring bij de lesgevers voor het creëren van een geïntegreerd 
aanbod NT2; 

• Minstens 10 lesgevers starten met de geïntegreerde taaltrajecten; 
• Er werd een instrument ontwikkeld om de opleiders te steunen in de 

ontwikkeling en toepassing van een taalbeleid in de beroepsopleiding;  
• er werd een instrument ontwikkeld waarmee de aanvragen tot opleiding en 

de profielen met betrekking tot de NT2 van de onderdanen van derde landen 
kunnen worden geïnventariseerd. 

 
Indicatoren: 

• Verslag over de begeleiding van het proces tijdens de aanpassing van de 
geïntegreerde taaltrajecten;  

• Samenvatting van de lesgevers die met de geïntegreerde taaltrajecten 
starten: 

• Samenvatting van het aanbod van de geïntegreerde taaltrajecten; 
• De ontwikkelde instrumenten. 

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het ESF-agentschap, de instelling 
die tegelijkertijd de ESF- en EIF-projecten zal beheren. 

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

De acties in het kader  van het EIF-programma verschillen van de acties in het kader van 
het ESF-programma. De EIF-acties concentreren zich rond de onderdanen van derde 
landen en hebben tot doel de overgang te vergemakkelijken tussen de programma's die 
werden ingevoerd in het kader van de inburgering en van de inschakelvoorzieningen, de 
ontvangende maatschappij te betrekken in het integratieproces en het inburgeringsbeleid 
in Vlaanderen te evalueren. Het ESF financiert de acties die rechtstreeks betrekking 
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hebben op de toegang tot werk voor verschillende groepen. De twee programma's zijn 
dus aanvullend.   

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de actie bedraagt 281.198,22 € 
• Bidget EIF: 140.599,11 € (50 %) 
• Cofinanciering: 140.599,11 € (50%) 

Er wordt voorzien in een nieuwe projectoproep voor de verlenging van de projecten 
gefinancierd in het kader van het AP 2009. Nieuwe promotoren kunnen hier eveneens 
aan deelnemen. 

Kalender: 
• Publicatiedatum: 15/07/2010 
• Uiterste datum kandidatuur: 30/09/2010 
• Selectie van de projecten: 31/10/2010 
• Duur van de projecten: 01/11/2010 -  30/06/2012 
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PR I - Actie 4 (FR): 

Op het grondgebied waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is initiatieven 
ontwikkelen in verband met de sociale oriëntatie van nieuw aangekomen onderdanen van 
derde landen, met het verwerven van basisvaardigheden en met hun sociale inschakeling. 

Sleutelactie uitgevoerd door het Franstalige luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

De informatie, oriëntatie en de inschakeling verbeteren van de personen die nieuw 
aankomen in de Duitstalige Gemeenschap. Het gaat vooral om de begeleiding van de 
nieuwkomers in de socioculturele inschakeling (informatie en advies over burgerschap in 
België): 

a.  individuele en collectieve begeleiding van de nieuwkomers via informatiesessies; 

b.  sociopsychologische begeleiding: individuele gesprekken, gesprekken in familie of 
in groep over het opvangmilieu, het aanbod van integratiediensten, de school en het 
statuut van de vrouw. 

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:   

De projectoproep zal toegankelijk zijn voor de instellingen bevoegd in de sector van de 
opvang en de begeleiding van migranten op het grondgebied van de Duitstalige 
Gemeenschap.  

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten:  

Invoeren van opvang- en informatie-initiatieven voor nieuwkomers; 25 personen 
begeleid in 2010.   

 
Indicatoren:  

Aantal nieuwkomers die de actie genoten hebben.  

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap om de betrokken operatoren in te lichten.   

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald met het 
ESF.  



PO 2010 - EIF België   blz.13  /  
Jaarprogramma 2010 EIF NL 

 

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 40.000,00 €. 
• Budget EIF: 20.000,00 € (50 %) 
• Cofinanciering: 20.000,00 € (50%) 

Kalender: 
• Publicatiedatum: juli 2010   
• Selectie van de projecten: september 2010 
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PR I - Actie 5 (VL): 

Organisatie van begeleidings- en oriëntatietrajecten naar het hoger onderwijs voor de 
onderdanen van derde landen.  

Sleutelactie uitgevoerd door het Vlaamse luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

De onderdanen van derde landen die hogere studies wensen aan te vatten na het 
primaire integratietraject kunnen enkel op zichzelf rekenen om hun educatief traject 
verder te zetten. Nochtans blijken de onderdanen niet voldoende op de hoogte van alle 
mogelijkheden die hen op educatief vlak geboden worden en zijn ondervinden 
moeilijkheden om effectief de studies aan te vatten in een onderwijsinstelling. De 
onderdaan beschikt dus niet altijd over de nodige basisbekwaamheden. Het taalniveau 
dat bereikt is tijdens het primaire traject en het vereiste/verwachte niveau om de studies 
aan te vatten komen over het algemeen niet overeen. Men heeft vaak geen idee over de 
prijs, de duur en de toelatingsvoorwaarden van een cursus. De onderdanen worden vaak 
geconfronteerd met praktische en sociale problemen, zoals de combinatie van de 
opleiding, het werk en het familieleven of het beheersen van succes en mislukking. 
Bijgevolg is het aantal onderdanen dat er effectief voor kiest om zijn studies verder te 
zetten zeer laag. Een groot deel van diegenen die een opleiding starten haakt af. De 
onderdanen hebben dus een job die onder hun niveau is, hetgeen hen niet toelaat hun 
competenties ten volle te gebruiken. 

Met deze actie, na het primaire integratietraject, wordt een educatief oriëntatie- en 
begeleidingstraject ontwikkeld en toegepast voor de onderdanen van derde landen. Dit 
traject is samengesteld uit: 

-  informatie over de studiemogelijkheden; 

-  begeleiding in de keuze en de oriëntatie naar de gekozen instelling. 

Bovendien worden de onderwijsinstellingen gesensibiliseerd en gesteund in het gebruik 
van specifieke initiatieven tot verbetering van de toegankelijkheid van de opleidingen voor 
de doelgroep. 

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:   

Consortia opleiding van volwassenen in samenwerking met de "Huizen van het 
Nederlands", onthaalbureaus, universiteiten, hogescholen, centra voor 
volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie. 

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten: 

Een educatief oriëntatie- en begeleidingstraject wordt ontwikkeld en toegepast. 

De opleidingen worden toegankelijker gemaakt voor de onderdanen van derde 
landen. 

 
Indicatoren: 
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i. Beschrijving van de methodologie die werd uitgewerkt voor de educatieve 
oriëntatie- en begeleidingstrajecten.  

ii. Beschrijving van de initiatieven die werden uitgevoerd voor de opleiders.   

iii. 100 trajecten werden uitgevoerd.  

iv. 75 % van de deelnemers is tevreden over het gevolgde traject. 

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap om zo de betrokken operatoren in te lichten.   

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald met het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 668.689,06 €. 
• Budget EIF: 339.178,03 € (50 %) 
• Cofinanciering: 339.178,03 € (50%) 

Kalender 
• Publicatiedatum:   30/09/2010 
• Uiterste datum kandidatuur:  30/11/2010 
• Selectie van de projecten:    31/12/2010 
• Duur van de projecten:    01/01/2011 -  30/06/2011 
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PR I - Actie 6 (VL): 

De invoering van de inburgering vóór de start, om de onderdanen van derde landen voor 
te bereiden op hun integratie in de opvangende Gemeenschap.  

Sleutelactie uitgevoerd door het Vlaamse luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

De kandidaten voor immigratie moeten de mogelijkheid hebben om zich op hun aankomst 
in Vlaanderen voor te bereiden in hun land van oorsprong. Daarom stelt de Vlaamse 
autoriteite een opportuniteit voor die voorafgaat aan het gratis en vrijwillige vertrek, 
zonder dat de aanvaarding of weigering van deze opportuniteit de toekenning van een 
verblijfsvergunning beïnvloedt. Wanneer een nieuwkomer een vrijwillige en gratis 
basiscursus pre-integratie volgt, ontvangt hij wanneer hij op het Vlaamse grondgebied is 
aangekomen, een voordeel en daardoor kan hij makkelijker vooruitgang boeken in zijn 
integratietraject. Bovendien beschikt de kandidaat op integratie hierdoor over een betere 
informatie van het land waar hij zich wil vestigen en over de mogelijkheden, rechten en 
verplichtingen die er van kracht zijn.  

In het kader van het EIF zal een studie uitgevoerd worden over de vorm die de 
"inburgering vóór het vertrek" kan aannemen binnen het Vlaamse beleid inzake 
integratie. Deze studie heeft tot doel te weten welke personen betrokken zijn bij de 
invoering van de basiscursus en de mogelijkheden en modaliteiten op te stellen om die in 
de praktijk te brengen en te promoten in de betrokken landen van oorsprong. Hiervoor 
kunnen wij ons inspireren op de ervaring van Nederland.  

Het bedenken van materiaal, maar bepaald de inhoud zelf van de basiscursus, vormt een 
tweede gedeelte van het project. Dit vereist een nieuwe methodologie waarin Vlaanderen 
geen enkele ervaring heeft (dit is iets anders dan een basisexamen in NL). De ervaring 
gekoppeld aan de ontwikkeling van het bestaande lesmateriaal "Orientation sociale" heeft 
geleerd dat het gaat om een proces met hoogten en laagten en dat er een sterke centrale 
directie nodig is.  

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:   

Overheids- of privé-instellingen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een 
systeem van "inburgering vóór het vertrek". 

De selectie van de projecten zal gebeuren via een oproep tot voorstellen.  

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten:  

-  er wordt een concept "inburgering vóór het vertrek" ontwikkeld. 

-  het materiaal nodig om de actie toe te passen wordt geïnstalleerd. 

 
Indicatoren:  

-  Een visietekst waarin de actie wordt ontwikkeld vanuit een tegelijk 
conceptueel en praktisch standpunt. Hierin wordt onder andere beschreven wie 
betrokken moet worden bij de ontwikkeling van de basiscursus en alle 
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mogelijkheden en modaliteiten om de basiscursus effectief  ter beschikking te 
stellen en te promoten in de migratielanden worden erin opgesomd.   

-  een gids voor de organisaties in de migratielanden die de basiscursus ter 
beschikking stellen.  

-  een basiscursus "inburgering vóór het vertrek". 

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het ESF-agentschap, de instelling 
die tegelijkertijd de ESF- en EIF-projecten zal beheren.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

Dit project heeft tot doel de gemeenschappelijke bases mee te delen van wederzijdse 
aanvaarding vanwege alle immigranten en ingezetenen van de Lidstaten.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

De acties in het kader  van het EIF-programma verschillen van de acties in het kader van 
het ESF-programma. De EIF-acties concentreren zich rond de onderdanen van derde 
landen en hebben tot doel de overgang te vergemakkelijken tussen de programma's die 
werden ingevoerd in het kader van de inburgering en van de inschakelvoorzieningen, de 
ontvangende maatschappij te betrekken in het integratieproces en het inburgeringsbeleid 
in Vlaanderen te evalueren. Het ESF financiert de acties die rechtstreeks betrekking 
hebben op de toegang tot werk voor verschillende groepen. De twee programma's zijn 
dus aanvullend.   

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de actie bedraagt 300.000 €. 
• Budget EIF: 150.000 € (50%) 
• Cofinanciering: 150.000 € (50%) 

Kalender 
• Publicatiedatum: 15/01/2010 
• Uiterste datum kandidatuur: 12/02/2010 
• Selectie van de projecten: 28/02/2010 
• Duur van de projecten: 01/03/2010 - 28/02/2012 
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PRIORITEIT 2: Invoeren van indicatoren en evaluatie methodes om de geboekte 
vooruitgang te evalueren, het beleid en de maatrege len aan te passen en de 
coördinatie te vereenvoudigen van de vergeleken opl eiding.  

 
PR I - Actie 1 (FR):  

De studies en het overleg leiden, meer bepaald met de organisaties van migranten, nodig 
bij het opstellen van een referentiekader voor het onthaal van nieuwkomers in Brussel en 
in het Waalse Gewest.  

Deze studies moeten de doelstellingen en resultaten in aanmerking nemen van de studies 
van de oproep 2008 die momenteel loopt. 

Sleutelactie uitgevoerd door het Franstalige luik:  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

Invoering van indicatoren, normen en procedures nodig voor de definitie en de 
verwezenlijking van beleidsdoelstellingen op het vlak van integratie en, indien nodig, de 
voorzieningen die hiervoor nodig zijn invoeren. 

 

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:  

De gespecialiseerde instellingen van de sector van de immigratie, de politieke instanties, 
de universitaire centra. 

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten:  

Een studie met daarin concrete aanbevelingen voor de politieke instanties. 

Dit hulpmiddel zal er op termijn moeten toe bijdragen een coherenter en 
transparanter beleid te plannen en in te voeren.  

 
Indicatoren:  

Aantal en kwaliteit van de indicatoren voor de invoering van het referentiekader. 
Aantal en kwaliteit van de aanbevelingen die op het einde van het programma 
werden gedaan. 

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep zal verspreid worden via de site van het ESF-agentschap, de instelling 
die tegelijkertijd de ESF- en EIF-projecten zal beheren.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  
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6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

De acties in het kader  van het EIF-programma verschillen van de acties in het kader van 
het ESF-programma. De EIF-acties concentreren zich rond de onderdanen van derde 
landen en hebben tot doel de overgang te vergemakkelijken tussen de programma's die 
werden ingevoerd in het kader van de inburgering en van de inschakelvoorzieningen, de 
ontvangende maatschappij te betrekken in het integratieproces en het inburgeringsbeleid 
in Vlaanderen te evalueren. Het ESF financiert zelf de acties die rechtstreeks betrekking 
hebben op de toegang tot werk voor verschillende groepen. De twee programma's zijn 
dus aanvullend.  

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 120.000,00 € 
• Budget EIF: 60.000,00 € (50%) 
• Cofinanciering: 60.000 € (50%) 

Kalender 
• Publicatiedatum: juli 2010   
• Selectie van de projecten: september 2010 
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PR I - Actie 2 (VL):  

Het inburgeringsbeleid in Vlaanderen opvolgen en evalueren, meer bepaald een studie 
over het civiele effect van het integratieattest. 

Sleutelactie uitgevoerd door het Vlaamse luik  

1. Doel en draagwijdte van de actie:  

Vlaanderen vangt elk jaar meer dan 20.000 nieuwkomers op. De Vlaamse overheid biedt 
een aangepast onthaal aan deze nieuwkomers via het inburgeringstraject dat 
samengesteld is uit drie elementen: de sociale oriëntatie, de professionele oriëntatie en 
de cursussen Nederlands, ondersteund door de trajectbegeleiding. 

De efficiëntie en de effectiviteit van het Vlaamse integratiebeleid worden om de drie jaar 
geëvalueerd. Bij de studie met betrekking tot het bepalen van de effectiviteit wordt 
nagegaan in welke mate de nieuwkomers het integratieattest hebben ontvangen. Bij de 
studie over de efficiëntie wordt bestudeerd in welke mate de nieuwkomer werkelijk 
geïntegreerd is en zijn integratie voortzet.  

Een van de vaststellingen van de laatste evaluatie is dat het civiele effect het 
inburgeringsattest onvoldoende is. Het attest geeft enkel aan dat de onderdaan formeel 
aanwezig was, maar niet dat hij iets geleerd heeft van het programma. Met deze actie 
wordt bestudeerd hoe het civiele effect van het inburgeringsattest kan worden verbeterd. 
Deze studie moet eveneens aanbevelingen doen om het civiele effect te verbeteren, 
waaronder een vergelijkende analyse van de praktische toestand in andere landen.  

2. Begunstigden voor de subsidiëringen:  

De openbare of privéorganisaties die ervaring hebben op het vlak van inburgering. 

De begunstigden worden geselecteerd naar aanleiding van een projectoproep.  

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing. 

4. Resultaten en indicatoren: 
 
Resultaten: 

De uitvoering van het onderzoek. 

 
Indicatoren: 

Een onderzoeksverslag met de aanbevelingen nodig voor de verbetering van 
het civiele effect van het integratieattest. 

5. Zichtbaarheid en publiciteit: 

De projectoproep verspreid worden via de site van het agentschap van het ESF.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd met de EU-instrumenten 
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De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

De acties in het kader  van het EIF-programma verschillen van de acties in het kader van 
het ESF-programma. De EIF-acties concentreren zich rond de onderdanen van derde 
landen en hebben tot doel de overgang te vergemakkelijken tussen de programma's die 
werden ingevoerd in het kader van de inburgering en van de inschakelvoorzieningen, de 
ontvangende maatschappij te betrekken in het integratieproces en het inburgeringsbeleid 
in Vlaanderen te evalueren. Het ESF financiert de acties die rechtstreeks betrekking 
hebben op de toegang tot werk voor verschillende groepen. De twee programma's zijn 
dus aanvullend.   

7. Financiële informatie: 

Het totaalbudget voor de actie bedraagt 212.102,08 €  
• Budget EIF: 106.051,04 € (50%) 
• Cofinanciering: 106.051,04 € (50%) 

Kalender 
• Publicatiedatum:   30/04/2010 
• Uiterste datum kandidatuur:  30/06/2010 
• Selectie van de projecten:    31/08/2010 
• Duur van de projecten:    01/09/2010 -  30/06/2011 
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PRIORITEIT 3: Versterking van de actiecapaciteiten,  verbetering van de coördinatie 
en verwerving van interculturele competenties in de  Lidstaten op alle 
beleidsniveaus en binnen de ganse overheidsadminist ratie 

 
PR III - Actie 1 (FR):  

De coherentie verbeteren van het aanbod en de toegankelijkheid, op lokaal en regionaal 
niveau, cursussen Frans tweede taal (FLE) en opleidingen in burgerschap.  

Sleutelactie uitgevoerd door het Franstalige luik:   

1. Doel en draagwijdte van de actie  

• Uitwerken en verspreiden van pedagogische hulpmiddelen en opleidingsgidsen in 
verband met burgerschap en samen leven in België, voor de nieuwkomers, de 
professionals van de sector en voor de ganse betrokken overheid, om de 
samenwerking te versterken tussen de verschillende beleidsniveaus.  

• Uitwerking en goedkeuring, door de overheden, van referentiesystemen inzake 
Frans vreemde taal, die de actiecapaciteiten vergroten op het niveau van de 
overheid en van de actoren op het terrein om de hulpmiddelen en de 
communicatie over het aanbod Frans vreemde taal voor de nieuwkomers te 
harmoniseren. 

• Opleidingen over samen leven in België (opleiding van de opleiders), invoering en 
test van een opleiding van 80 uren over het burgerschap voor de nieuwkomers in 
België. De opleidingen zullen eerst getest worden, de eindbegunstigden zijn de 
opleiders én de operators op het terrein die de modules hebben ontwikkeld.  

2. Begunstigden voor de subsidiëringen: 

De instellingen van de sector Frans voor nieuwkomers van de Franstalige Gemeenschap, 
de overheden en de overheidsadministraties die betrokken zijn bij het thema.  

3. Indien nodig rechtvaardiging van de projecten die rechtstreeks uitgevoerd worden door 
de Verantwoordelijke (of Gedelegeerde) Autoriteit als uitvoerend orgaan:  

Niet van toepassing 

4. Resultaten en indicatoren 
 
Resultaten: 

• Een refererentiegids voor het Frans vreemde taal  
• Een evaluatietool van het kennisniveau van het Frans gebruikt en erkend 

door de diversiteit van de operatoren (meer bepaald sociale promotie, 
socioprofessionele inschakeling, permanente vorming) en het gebruik ervan 
aanmoedigen. 

• Tests en evaluatie van de cursussen voor de vorming van de opleiders met 
als onderwerp het onthaal van de nieuwkomers.  

 
Indicatoren:  

Aantal uitgewerkte referentiesystemen inzake Frans tweede taal, aantal 
opgestelde en verspreide pedagogische hulpmiddelen/gidsen, aantal opgeleide 
opleiders.  

5. Zichtbaarheid en publiciteit 
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De projectoproep verspreid worden via de site van het agentschap van het ESF.  

De projectbeheerder verbindt zich ertoe de publiciteitsregels na te leven en zal ertoe 
gehouden worden een zichtbaarheid van het EIF te waarborgen over zijn publicaties en in 
de communicatie over zijn project.  

6. Complementariteit met de andere acties gefinancierd door de EU 

De gedelegeerde autoriteit waarborgt dat de door het EIF gefinancierde acties niet 
gefinancierd worden door andere programma's die de EC uitvoert, meer bepaald met het 
ESF.  

De controle van dit aspect zal toegekend worden aan het begeleidingscomité van het EIF 
en van het ESF-agentschap in het bijzonder. 

Er zal een systeem ad hoc worden ingevoerd om er zeker van te zijn dat een project 
geen dubbele subsidiëring ontvangt, volledig of gedeeltelijk, in het kader van het EIF of 
tussen het EIF en de andere fondsen (meer bepaald het ESF) 

7. Financiële informatie 

Het totaalbudget voor de oproep bedraagt 939.923,94 €. 
• Budget EIF: 474.795,47 € (50 %) 
• Cofinanciering: 474.795,47 € (50%) 

Kalender 
• Publicatiedatum: juli 2010   
• Selectie van de projecten: september 2010 

De acties mogen kaderen in de continuïteit van de projectoproep 2009.  



PO 2010 - EIF België   blz.24  /  
Jaarprogramma 2010 EIF NL 

 

4.  TECHNISCHE BIJSTAND 

 
Het budget zal gebruikt worden voor de financiering van de maatregelen nodig voor de 
voorbereiding, het beheer, de opvolging, de evaluatie, de informatie en de controle van de 
projecten. 
 
Worden voorzien in het kader van het budget technische bijstand: 
 
• 1 VTE en de bijbehorende kosten, om de 3 Belgische luiken te coördineren van het 

EIF-België en om het federale luik te beheren. 
 

• Kosten voor de externe audit 
 

• Kosten voor de evaluatie van het programma door een nog aan te duiden externe 
evaluator 

 
• Materieel voor verspreiding en communicatie 

 
• Uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende gesteunde projecten, 

binnen de luiken of tussen de luiken. 
   

De technische bijstand wordt verdeeld tussen de Verantwoordelijke Autoriteit en de 
Gedelegeerde Autoriteiten.  

De gemaakte kosten leven de betoelaagbaarheidsregels na betreffende de technische 
bijstand. 

 
De informatieactiviteiten over het meerjarenprogramma en/of over de resultaten van de 
jaarprogramma's zullen georganiseerd worden op de verschillende niveaus.  

• Op federaal niveau zal vanaf het einde van 2010 en het begin van 2011 een 
activiteit worden georganiseerd.  

• Voor het Vlaamse luik zullen in de maand september 2010 informatiesessies 
georganiseerd worden en het ESF-agentschap zal ook een specifieke 
informatieactiviteit organiseren voor de projecten die door het EIF worden 
gesubsidieerd. 

• Het Franstalige luik voorziet in een communicatie-evenement in de vorm van een 
seminarie in 2011. Het onderwerp hiervan zal het integratieproject in Wallonië en 
Brussel zijn, en meer bepaald het aandeel van de EIF-projecten in dit traject. Het 
doelpubliek zal bestaan uit enerzijds de betrokken overheden en anderzijds de 
actoren op het terrein. 

Alle informatie zal ook verspreid worden via de respectieve sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dhr. Ph. Courard  

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
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5.  FINANCIERINGSPLAN 
 

TOTAL   Share of total

(d= a+b+c) (f=d/total d)

I - Action 1 - Adapter les 
trajectoires d’activation 
sociale (volet fédéral)

1 391.270,57 391.270,57 0,00 782.541,14 50,00% 19,41%

I - Action 2: 
interprétariat social 
(volet francophone)

1 245.000,00 245.000,00 0,00 490.000,00 50,00% 12,16%

I -Action 3: 
Taalondersteuning    
(volet flamand)

1 140.599,11 140.599,11 0,00 281.198,22 50,00% 6,98%

I - Action 4 : Développer 
des initiatives relatives 
à l’orientation sociale 
des primo-arrivants 
(volet francophone/CG)

1 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 50,00% 0,99%

I - Action 5: Trajets 
d'accompagnement 
vers l'enseignement 
supérieur    (volet 
flamand)

1 339.178,03 339.178,03 0,00 678.356,06 50,00% 16,83%

I - Action 6: Inburgering 
in het land van 
herkomst   (volet 
flamand)

1 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 50,00% 7,44%

II - Action 1 - études et 
concertations avec 
organisations de 
migrants (volet 
francophone)

2 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00 50,00% 2,98%

II - Action 2 : Etude sur 
les indicateurs 
d'intégration - 
onderzoek naar civiel 
effect inburgering    
(volet flamand)

2 106.051,04 106.051,04 0,00 212.102,08 50,00% 5,26%

III - Action 1 : 
cohérence de l'offre et 
de l'accessibilité du 
français seconde 
langue (volet 
francophone)

3 474.795,47 474.795,47 0,00 949.590,94 50,00% 23,56%

TOTAL PROGRAMS 1.926.894,22 1.926.894,22 3.853.788,44
Technical assistance 177.293,11 0,00  0 177.293,11 100,00% 4,40%
Other operations (2) 0,00 0,00%
GRAND TOTAL 2.104.187,33 1.926.894,22 0,00 4.031.081,55 52,20% 100,00%
(1) if appropriate 4.031.081,55 100%

Annual Programme - Draft Financial Plan
Table 1 - Overview table

Belgique
2010

% EC       
(e=a/d)     

INTEGRATION

(all figures in euro)
Ref. 

priority

Ref. 
specifi

c 
priorit

y                     

Community 
Contribution       

(a)

Public 
Allocation         

(b)

Private 
Allocation         

(c)
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BIJLAGE 
 

Montant de l'assistance technique prévu pour 2010 : 177.293,11
montants en euros

clé

Montant 
suivant la 

clé

Montant 
fixe

Total

Volet fédéral 20% 29.459 30.000 59.459

Volet francophone 40% 58.917 58.917

Volet flamand 40% 58.917 58.917

Total pour le Programme 147.293 30.000 177.293

2010

Répartition des moyens adoptée par la Commission interministérielle 
"Intégration dans la société" du 14 novembre 2007

Assistance technique
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