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1. SITUATION IN THE MEMBER STATE  

1.1. The national situation and the migratory flows  affecting it 

1.1.1. Kerngegevens over de integratie in België 

 

Third-country nationals as part of the population 
(2006) 

2.7% 

Foreign-born as part of the population (2004) 11.7% 
Third-country national population (2006) 297.090 
Cities with largest third-country national 
population (2001) 

Brussels (12%), Antwerp 
(7%), Liege (6%) 

Largest third countries of origin (2005) Morocco, Turkey, 
Democratic Republic of 
the Congo 

Immigration of third-country nationals (2005) 63.198 
Largest category of long-term migration (2005) Family reunion (52.5%) 
Registered asylum seekers (2006) 11,587 
International students (2004) 19,272 
Employment rate for third-country nationals 
(2006) 

33.1% 

Compared to nationals  -28.4% 
Unemployment rate for third-country nationals 
(2006) 

32.4% 

Compared to nationals  +24.8% 
Acquisitions of nationality (2005) 31,512 
Largest third-country groups for acquisition of 
nationality (2005) 

Morocco, Turkey, 
Democratic Republic of 
Congo 
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1.1.2. Evolutie van de wettelijke migratie in België 

Drie fases bepalen de evolutie van het aantal vreemdelingen in België: 

o Gedurende de gehele eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal 
vreemdelingen duidelijk en constant toe, als men de onderbreking van de Eerste 
Wereldoorlog buiten beschouwing laat. Zo steeg het aantal vreemdelingen van 
171.000 in 1890 tot 368.000 in 1948, dit wil zeggen meer dan het dubbele. 

o Dit fenomeen is gegroeid gedurende de “Golden Sixties” (sterke 
arbeidsimmigratie komende van Zuid-Europa), daarna tijdens de jaren 1960 en 
1970, komende van Marokko en Turkije). Ondanks de officiële 
arbeidsimmigratiestop in 1974 bleef het aantal vreemdelingen stijgen tot 1980, 
hoofdzakelijk omwille van de ontwikkeling van de gezinshereniging. 

o Vanaf 1981 is er een stagnering of lichte daling van de buitenlandse bevolking. 
Op 1 januari 1981 waren er 904.000 vreemdelingen; op 1 januari 2005 waren 
dat er 870.000. In detail stagneerde de buitenlandse bevolking van 1981 tot 
1984, daalde zij sterk tijdens het jaar 1985, steeg opnieuw van 1986 tot 1991, 
daalde licht vanaf 1992, daarna sterk vanaf 2000, alvorens opnieuw te stijgen 
sinds 2003. 

 

 

 

Op 1 januari 2006, verbleven 900.473 personen met een vreemde nationaliteit wettelijk 
in België, wat overeenkomt met 8,6 % van de totale bevolking in ons land. Meer dan 
de helft hiervan (64,1 %) zijn onderdanen van Lidstaten van de Europese Unie (EU-
15), met een groot aantal Italiaanse burgers.  

Zij maken immers 19,5 % uit van de categorie van de niet-Belgen. Op dezelfde datum 
verbleven 297.090 burgers van landen van buiten de EU in België, of 32,9 % van de 
volledige buitenlandse bevolking. In dit mozaïek van nationaliteiten vertegenwoordigen 



MAP EIF België 2007-2013        p.3 / 34 
Deze Nederlandse tekst is louter informatief. 

Enkel de Franse tekst werd door de Commissie goedgekeurd 

 

de Marokkanen (80.602 personen) en de Turken (39.664 personen) respectievelijk 8,9 
% en 4,4 % van de buitenlandse bevolking die in België verblijft. 

De regionale verschillen in de verdeling van de personen van buitenlandse herkomst 
worden eenvoudig verklaard door de immigratiegeschiedenis in België. De eerste 
golven van geïmmigreerde werknemers, hoofdzakelijk Italianen, waren een antwoord 
op een vraag van arbeiders, hoofdzakelijk in de steenkoolsector in Wallonië (1946-
1956). Het is dus logisch dat de Italiaanse gemeenschap, vandaag 175.498 personen 
sterk, meer gevestigd is in Wallonië dan in Vlaanderen of Brussel. 

Toen de stroom Italiaanse werknemers opgedroogd was, heeft de Belgische overheid 
bilaterale akkoorden gesloten met andere landen, meer bepaald met Marokko en 
Turkije in 1964. Werknemers die oorspronkelijk uit deze twee landen kwamen werden 
zo aangeworven in een beperkt aantal sectoren die zich ditmaal uitbreidden over de 
drie gewesten. Een groot aantal van hen heeft het van de Italianen overgenomen in de 
Limburgse mijnen, andere hebben zich gevestigd in Antwerpen en Brussel. Deze 
nieuwe migranten hadden meer de neiging zich te vestigen in Vlaanderen en Brussel, 
omdat de tewerkstellingsmogelijkheden daar beter waren dan in Wallonië. 

Zo telt Brussel momenteel het grootste aantal Marokkanen (50,4 %), vóór Vlaanderen 
(32,8 %) en Wallonië (16,7 %). 

De Turkse onderdanen hebben zich in verhouding echter talrijker gevestigd in 
Vlaanderen (47,8%) dan in Brussel (27,5 %) en in Wallonië (24,5 %).  

Deze cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. 

Met de opeenvolgende hervormingen van het nationaliteitsrecht, die de voorwaarden 
hebben uitgebreid, het principe van de jus soli hebben versterkt en de procedures 
hebben vereenvoudigd, zijn veel afstammelingen van immigranten niet meer 
ingeschreven in het vreemdelingenregister en de beschikbare statistieken houden dus 
geen rekening meer met hun nationale herkomst. Zo heeft een niet onbelangrijk aantal 
personen van buitenlandse herkomst gekozen om van nationaliteit te veranderen en 
een naturalisatieaanvraag ingediend. 

44,5 % van de bevolking van buitenlandse herkomst bezat op 1 januari 2005 de 
Belgische nationaliteit; ongeveer de helft hiervan (52,5 %) is geboren in het buitenland 
en heeft de Belgische nationaliteit verkregen door naturalisatie, de andere helft 
(47,5 %) is geboren in België. Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek hebben 
15.832 Marokkanen, 7.805 Turken en 2.341 Italianen de Belgische nationaliteit 
verworven in 2002. 
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Het aantal niet-Europese vreemdelingen vertoond een dalende trend, maar het aantal 
nieuwe wettelijke migranten is relatief stabiel en vrij groot. Dit wordt hoofdzakelijk 
verklaard door de gezinshereniging en, onder bepaalde voorwaarden, een verblijf in 
België voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. 

Het aantal nieuwkomers, in de zin bepaald door de reglementering op het EIF1, 
bedroeg 55.963 personen in 2003, 59.198 personen in 2004 en 63.198 personen in 
2005.  

Uitgaande van het gemiddelde van de stromen tijdens deze drie jaren, verwelkomden 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest allebei ongeveer 23.000 
personen per jaar, terwijl het Waalse Gewest 13.500 personen verwelkomde. 

1.2. The measures undertaken by the Member State so  far 

In de ruime zin of op een striktere manier valt een belangrijk gedeelte van het 
integratiebeleid onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten2. 

Het specifieke integratiebeleid voor migranten, hun begeleiding, het aanleren van een 
landstaal, onderwijs, opleiding en toegang tot de betrekking, valt hoofdzakelijk onder de 
bevoegdheid van de deelstaten. Deze verschillende aspecten worden niet symmetrisch 
georganiseerd in het Noorden en het Zuiden van het land. 

De toegang tot het arbeidsproces, vragen in verband met opleiding en de validatie van de 
competenties, evenals het beleid van de strijd tegen de discriminatie en de bevordering 
van de diversiteit maken deel uit van de prioriteiten van de bevoegde overheid (federale 
overheid en Gewesten). In dit document wordt hier niet verder op ingegaan, aangezien 
dit domein valt onder het Europees Sociaal Fonds. 

1.2.1. Federale gedeelte  

Het federale  niveau is verantwoordelijk voor het immigratiebeleid. De toegang tot het 
grondgebied en het verblijf van vreemdelingen en de regels voor de toekenning van een 
werkvergunning, evenals het asielbeleid vallen onder haar verantwoordelijkheid.  

Op dit niveau wordt ook beslist over de voorwaarden tot toekenning van het 
staatsburgerschap.  

Drie hervormingen van het Wetboek van de nationaliteit, in 1984, in 1991 en in 2000, 
hebben geleid tot een vereenvoudiging en uitbreiding van de procedures en voorwaarde 
voor verkrijging van de nationaliteit, en hebben de versterking tot gevolg gehad van het 
principe van jus soli en de vereenvoudiging van de toegang tot de nationaliteit voor de 
migranten van de eerste generatie.  

Onder bepaalde inschrijvingsvoorwaarden en de verklaring zich te verbinden tot naleving 
van de Grondwet kunnen de niet-Europese vreemdelingen, sinds 2004, hun kiesrecht 
uitoefenen in de gemeenteraadsverkiezingen.  

                                                 
1 Verwijst naar de beschikking van de Raad van 25 juni 2007 (2007/435/CE) artikel 12 §2b. 
2 Met het oog op de vereenvoudiging van het beheerssysteem maakt de Duitstalige Gemeenschap hier geen deel 
van uit. In dit programma krijgt zij echter wel voorrang, omwille van haar competenties op het vlak van opvang 
en integratie. 
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Verschillende soorten federaal beleid en federale programma’s oriënteren en versterken de 
van de openbare actie op het gebeid van integratie van de immigranten: 

• de subsidiëring van integratieprojecten door het Impulsfonds voor migrantenbeleid 
(huidig bedrag: 7.524.000€, waarvan een belangrijk gedeelte, 5.678.000€, verdeeld 
wordt door de Gemeenschappen en de Gewesten, ten gunste van de lokale overheden 
en van het verenigingsleven actief het op het vlak van integratie) 

• de steun aan lokale initiatieven, genomen door de gemeenten, in het kader van het 
federale grootstedenbeleid (15 stadscontracten, voor een totaalbedrag van 42,8M/jaar)3 

• de actie van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, in verband 
met de promotie van het samenleven en van de toepassing van de wetten ontstaan uit 
de anti-discriminatierichtlijnen (het budget van het Centrum, ten laste van de federale 
overheid bedraagt 4.350.000 € in 2007) 

• door de financiering van het leefloon voor de kansarmen, toegekend door de (lokale) 
Centra voor maatschappelijk welzijn, door middel van de uitvoering van een 
programma van sociale en professionele inschakeling. 

1.2.2. Het Vlaamse gedeelte  

 
Algemeen kader van het integratiebeleid in Vlaanderen 

 
Het integratiebeleid wordt geregeld door het decreet ten aanzien van etnisch-culturele 
minderheden van 28 april 1998. De Vlaamse overheid staat in voor de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van het integratiebeleid. Dit beleid is inclusief en gecoördineerd. 
Het is inclusief, aangezien alle ministers die betrokken zijn bij het integratiebeleid en hun 
agentschappen in hun bevoegdheidsdomeinen verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het integratiebeleid. Het beleid wordt gecoördineerd om toe te zien 
op de samenhang van het geheel en om dubbele tewerkstelling en tegenstrijdige elementen 
te vermijden. 
 
Om de doelgroepen van het integratiebeleid voldoende te kennen, moet voorzien worden in 
een permanente en systematische verzameling van de gegevens en in een monitoring. Het 
Steunpunt Gelijkekansenbeleid werd verzocht om in de komende jaren een “integratiekaart” 
te ontwikkelen om een inventaris op te maken, de opvolging te waarborgen en het standpunt 
uit te leggen en de integratiegraad van de etnisch-culturele minderheden in de Vlaamse 
maatschappij. 
 
De Vlaamse Regering werkt niet alleen. De impulsen die de overheid geeft kunnen enkel hun 
vruchten afwerpen indien elke burger bijdraagt tot een leefbare samenleving binnen de 
diversiteit. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door het bewijs te leveren van een gedeeld 
en actief burgerschap. 
 
Om de uitvoering van het integratiebeleid op het terrein te ondersteunen, ontvangen de 
integratiecentra en –diensten subsidies. De belangrijkste taak van de integratiecentra 
bestaat uit het analyseren, evalueren, ondersteunen en stimuleren van het integratiebeleid. 
De integratiediensten, opgericht door de gemeentebesturen, zijn belast met de uitwerking, de 
coördinatie en de uitvoering van het gemeentelijk integratiebeleid. 
 

                                                 
3 Jaarlijks gemiddelde van de tegemoetkomingen ten gunste van acties die grotendeels te maken hebben, maar 
niet specifiek bestemd zijn, voor het doelpubliek “nieuwkomers” 
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De integratiecentra en –diensten worden op hun beurt ondersteund door het Vlaams 
Minderhedencentrum. 
 
De Vlaamse overheid wil de doelgroepen van het integratiebeleid echt en volledig betrekken 
bij het beleid. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het Minderhedenforum, de 
officiële partner van de Vlaamse regering voor alle materies die van belang zijn voor de 
etnisch-culturele minderheden. De minister bevoegd voor integratie kent het Forum een 
structurele subsidie toe voor een bedrag van 305.000 €, bovenop andere subsidies van 
verschillende openbare departementen van Vlaanderen. Het Forum wil de maatschappelijke 
positie van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen 
de groepen verbeteren. Sinds 2000 is het Forum de spreekbuis en de belangenbehartiger 
van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en in Brussel. Het Forum is 
samengesteld uit 15 federaties die de organisaties van de eigen etnisch-culturele 
minderheden vertegenwoordigen. 
  

Het inburgeringsbeleid naar de inburgeraars toe 
 

De Vlaamse overheid werkt aan een Vlaanderen waar alle inwoners, ongeacht hun 
herkomst, kunnen ‘samenleven in diversiteit’. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en 
een gedeeld actief burgerschap. Het doel is ervoor te zorgen dat elke Vlaming actief kan 
deelnemen aan het maatschappelijk leven. De inburgering is een gepaste manier om deze 
mogelijkheid te geven aan de “nieuwe Vlamingen”. Op deze website vindt u informatie over 
tot wie de inburgering zich richt en wat het inburgeringstraject inhoudt. 

Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich 
langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren 
zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de 
doelgroep van het inburgeringsbeleid.  

Er zijn verschillende groepen inburgeraars:  

• nieuwkomers: Nieuwkomers zijn personen die zich onlangs in België gevestigd 
hebben. Het is belangrijk dat zij snel kennis maken met hun nieuwe thuisland en 
Nederlands leren;  

• oudkomers: Oudkomers zijn inwijkelingen die al langer dan een jaar in België wonen. 
Sommigen van hen zijn nog onvoldoende bekend met het reilen en zeilen in onze 
samenleving en kennen onvoldoende Nederlands. Ze krijgen alsnog de kans in een 
inburgeringstraject te stappen;  

• bedienaars van erkende erediensten in plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen 
die door de Vlaamse overheid zijn erkend. Bedienaars van erediensten hebben een 
voorbeeldfunctie binnen hun geloofsgemeenschap. Ze vormen vaak een 
aanspreekpunt en contactpersoon bij wie gelovigen te rade gaan. Hun positie binnen 
de geloofsgemeenschap vereist kennis van en inzicht in de samenleving.  

Inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. De volgende inburgeraars hebben ook 
een inburgeringsplicht:  

• nieuwkomers. Concreet gaat het om:  

o vreemdelingen aan wie voor het eerst een verblijf van meer dan drie maanden 
is toegekend  

o personen die in het buitenland de Belgische nationaliteit hebben verworven en 
zich in ons land komen vestigen  
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o asielzoekers die meer dan vier maanden geleden hun asielaanvraag hebben 
ingediend. Zij zijn alleen verplicht om maatschappelijke oriëntatie te volgen  

• bedienaars van erediensten  

Verplichte inburgeraars kunnen van hun plicht tot inburgering vrijgesteld worden op basis 
van:  

• de Europese regelgeving,  

• een ernstige ziekte of handicap,  

• een getuigschrift of diploma dat ze in het Belgische of Nederlandse onderwijs hebben 
behaald,  

• een bewijs dat ze een volledig schooljaar onthaalonderwijs gevolgd hebben,  

• het feit dat ze een attest van inburgering hebben behaald,  

• hun leeftijd, voor inburgeraars die 65 jaar of ouder zijn.  

De inburgeringsplicht geldt evenmin voor inburgeraars die in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wonen.  

Naast meerderjarigen, behoren ook minderjarige anderstalige nieuwkomers tot de doelgroep 
van het inburgeringsbeleid. Het gaat om dezelfde doelgroep van kinderen en jongeren die in 
aanmerking komen voor het onthaalonderwijs. 

Wie inburgeringsplichtig is, moet aan de volgende twee voorwaarden  voldoen: 

1. zich tijdig op het onthaalbureau aanmelden  

2. regelmatig de lessen binnen het primaire inburgeringstraject volgen. Dat betekent dat 
hij of zij bij minstens 80 % van elke cursus die in zijn of haar inburgeringscontract is 
opgenomen, aanwezig moet zijn.  

Als verplichte inburgeraars niet aan de inburgeringsplicht voldoen, kunnen ze een geldboete 
krijgen. Er kan ook een geldboete opgelegd worden als ze niet meewerken aan het tot stand 
brengen van het inburgeringsprogramma of weigeren het inburgeringscontract te tekenen. 

Het inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire 
inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een 
vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het 
vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie 
en loopbaanoriëntatie.  

De lessen Nederlands als tweede taal (NT2) worden aangeboden door centra voor 
basiseducatie, centra voor volwassenenonderwijs en universitaire talencentra. De 
doorverwijzing naar het meest aangepaste lessenpakket gebeurt door het Huis van het 
Nederlands.  

Tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie maken de inburgeraars kennis met de 
Vlaamse samenleving. Dit lessenpakket behandelt thema’s als de Belgische staatsstructuur, 
onderwijs, mobiliteit, gezondheid, enzovoort. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor 
waarden en normen. Maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door het onthaalbureau.  

Loopbaanoriëntatie is een begeleiding naar verder studeren, werken, deelnemen aan het 
socio-culturele aanbod, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsbesteding. Daarbij wordt 
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vertrokken vanuit de ervaring en kwalificaties (zoals diploma’s) die de inburgeraar vanuit zijn 
of haar thuisland meebrengt. Begeleiding bij het zoeken naar werk gebeurt door de VDAB, 
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. De overige begeleiding 
wordt verzorgd door het onthaalbureau.  

Voor de individuele begeleiding van de inburgeraar, of trajectbegeleiding, zorgt het 
onthaalbureau. De trajectbegeleider begeleidt de inburgeraar vanaf de aanmelding op het 
onthaalbureau tot het behalen van het attest van inburgering. Dat houdt in dat de 
trajectbegeleider zorgt voor een aangepast vormingsprogramma, dat hij of zij de 
aanwezigheid van de cursist opvolgt en zorgt voor de doorverwijzing naar het Huis van het 
Nederlands en, als dat nodig is, naar de VDAB. Als de inburgeraar specifieke vragen heeft of 
specifieke begeleiding nodig heeft, zal de trajectbegeleider hem of haar in contact brengen 
met de juiste voorzieningen of organisaties. Bij die begeleiding op maat hoort ook de 
ondersteuning voor het verkrijgen van een diplomagelijkschakeling.  

Inburgeraars die regelmatig het vormingsprogramma hebben gevolgd, ontvangen een attest 
van inburgering. Daarmee kunnen ze instappen in het secundaire inburgeringstraject. Dat 
wordt door de reguliere voorzieningen aangeboden. Zo kan de inburgeraar een 
beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemerschap volgen. Daarnaast kan 
hij ook verder Nederlands studeren, zich in het hoger onderwijs inschrijven of kiezen voor 
vrijwilligerswerk. 

Voor minderjarige anderstalige nieuwkomers bestaat een toeleidingstraject. Dat houdt in dat 
het onthaalbureau Inburgering hen begeleidt bij de inschrijving in een school of in het 
onthaalonderwijs. Die minderjarige anderstalige nieuwkomers krijgen er de kans snel 
Nederlands te leren en hun mogelijke achterstand in te halen. Als dat nodig is,  
worden ze ook begeleid naar welzijnsvoorzieningen. 

Verschillende instanties nemen een rol op bij het informeren van inburgeraars over hun recht 
op en hun plicht tot inburgering. Ze verwijzen de inburgeraar ook door naar het 
dichtstbijzijnde onthaalbureau Inburgering. De gemeenten nemen die rol op ten aanzien van 
nieuwkomers. De Vlaamse overheid informeert de bedienaars van erediensten.  

 
Statistieken 
 
De beschikbare gegevens over de ‘Inburgeraars’ (nieuwkomers) die zich in 2007 voor de 
eerste keer hebben aangeboden in een onthaalbureau (de cijfers hebben betrekking op de 
niet-EER (+ Zwitserland), 18 jaar of ouder op het ogenblik dat zij zich hebben 
aangeboden): 
 
Nationaliteiten: Marokkaans (1943; 16,8%), Turks (1330; 11,5%), Russisch (657; 5,7%), 
Chinees (418; 3,6%), Congolees (333; 2,9%), Thais (313; 2,7%), Irakees (303; 2,6%), 
Indiaas (280; 2,4%), Ghanees (233; 2,0%), Servisch (217; 1,9%).  
 
Totaal: 11 547 personen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
10.024 personen met een niet-EER-nationaliteit (+ Zwitserland) hebben in 2007 
inburgeringscontract ondertekend. 
 

1.2.3. Het Franstalige gedeelte  

 
Hier moet opgemerkt worden dat de integratie van allochtone personen over het algemeen 
wordt behandeld door de Franstalige overheden vanuit de invalshoek van 
maatschappelijke en professionele integratie, enerzijds, en de strijd tegen de discriminatie 
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anderzijds. De acties die betrekking hebben op de verbetering van de 
integratievoorwaarden van de immigranten, in de zin uitdrukkelijk geformuleerd door de 
basisprincipes van de EU bijvoorbeeld, zijn moeilijk identificeerbaar. De 
beleidsinstrumenten in de strijd tegen de uitsluiting, de sociale cohesie en de 
wederopleving van wijken in moeilijkheden beogen niet specifiek de personen van 
buitenlandse herkomst; de maatschappelijke groepen en grondgebieden die zij wel beoogt 
les komen ruim tegemoet aan de allochtone bevolking. 
 
De Franse Gemeenschap heeft de essentiële bevoegdheden gekoppeld aan de integratie 
overgedragen aan de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel) en aan het Waalse 
Gewest. 
 
Zij ontwikkelt een gelijkekansenbeleid, via, hoofdzakelijk, 
  
- een positief discriminatiebeleid tegenover scholen die een kansarm publiek opnemen, 

waaronder een groot aantal kinderen van migranten;  
- het oprichten van overgangsklassen voor nieuw aangekomen leerlingen: organisatie 

van 45 à 50 lagere en middelbare klassen, met een specifiek programma voor nieuw 
aangekomen kinderen. De financiering van dit beleid bedraagt 3M € per jaar; 

- de organisatie of de subsidiëring van lessen Franse tweede taal, hoofdzakelijk via de 
sociale promotie; 

- het steunen van associatieve allochtone acties op het gebied van permanente 
opvoeding, bevordering van het burgerschap en studiebegeleiding. 

 
 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontwikkelt een strategie gericht 
op de sociale cohesie, die moet verstaan worden als “een  geheel  van processen die 
bij alle individuen en groepen van individuen bijdragen tot gelijke kansen en 
voorwaarden, het sociaal, economisch en cultureel welzijn om ervoor te zorgen dat 
iedereen actief deelneemt aan de maatschappij en erin erkend wordt”. In dit kader 
financiert zij de acties, samen met het verenigingsleven, en legt de termen van een 
contract vast met de armste gemeenten van het Brussels Gewest, in de volgende 
actiedomeinen: 

 
- Steun en begeleiding op school 
- Alfabetisering, strijd tegen de digitale kloof, toegang tot de communicatietechnologieën 
- Onthaal van de nieuwkomers, met bijzondere aandacht voor het aanleren van het 

Frans 
- Veroudering van de bevolking 
- Genderproblematiek en gelijkheid mannen-vrouwen. 
 
De integratie van de migranten en hun afstammelingen wordt in Brussels eveneens 
beoogd in het beleid in verband met de wederopleving van de wijken en met de 
huisvesting, en in het regionale tewerkstellings- en sociale inschakelingsbeleid.  
 
Het integratiebeleid van het Waalse Gewest is gebaseerd op het decreet betreffende de 
integratie van buitenlanders en personen van buitenlandse afkomst dat tracht “de 
inspanningen geleverd door de overheden en de verenigingen op het vlak van integratie op 
te volgen en beter te waar te nemen, door rekening te houden met de diversiteit van de 
buitenlanders of van personen van buitenlandse afkomst en van de specifieke problemen 
van hen.” 
 
Het decreet van 1996 staat de erkenning en subsidiëring toe van regionale integratiecentra 
(7 in aantal). Zij dienen tot het ontwikkelen van het integratiebeleid met de 
gemeentebesturen en de verenigingen. Zij worden belast met de bevordering van de 
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deelname van vreemdelingen en allochtonen aan het culturele, sociale en economische 
leven en met de steun aan interculturele uitwisseling en het respect van de verschillen. 
Hun taak is het ontwikkelen van integratieactiviteiten op sociaal, socio-professioneel, 
huisvestings- en gezondheidsvlak, om statistische gegevens te verzamelen, ze te 
behandelen, de migranten te begeleiden in hun integratieproces door hen te oriënteren 
naar andere structuren, zoals verenigingen of opleidingscentra. 
 
Het terugkerend budget  dat aan dit beleid besteed wordt, bedraagt 3,5M €/jaar. Het wordt 
versterkt door de Waalse Regering met 42 gesubsidieerde betrekkingen voor hun 
integratiecentra en hun federatie en met 45 tewerkstellingspremies (A.P.E.-punten) 
verdeeld tussen de gemeenten en de verenigingen. 
 

Huidige toestand inzake sociale vertaalbureaus 

In 2007 telde België 19 “SeTIS” verdeeld over het grondgebied. 
 
Zeven hiervan bevinden zich in Franstalig België: 

• Brussel Onthaal - Sociaal Vertaalbureau vzw; 
• CAI - Interprétariat Social Namur asbl; 
• CeRAIC - Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre asbl (provincie 

Henegouwen); 
• CIRÉ - Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers asbl; 
• CRIPEL - Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou 

d’origine étrangère de Liège asbl; 
• CRVI - Centre Régional de Verviers pour l’Intégration des personnes étrangères 

ou d’origine étrangère asbl; 
• Miroir Vagabond asbl 4 (provincie Luxemburg). 

 
Soorten aangeboden diensten 
 
Onder sociaal tolken/vertaalwerk wordt verstaan, de volledige reconstructie van 
mondelinge/schriftelijke berichten van de brontaal naar de doeltaal, op een betrouwbare en 
neutrale manier, in de sociale context. 
 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een eerstelijns- en een 
tweedelijnsprestatie. 
 
Bij een eerstelijnsprestatie komt de sociale tolk/vertaler direct tussen bij de rechthebbende 
die de betrokken landstaal niet of nauwelijks spreekt, aangezien hij zich rechtstreeks tot een 
SeTIS wendt voor een concrete aanvraag. 
 
Bij een tweedelijnsprestatie komt de sociale tolk/vertaler tussen bij een dienst die hem 
gebruikt (school, ziekenhuis, gemeentebestuur, geestelijke gezondheidsdienst, …) nadat 
deze dienst vooraf een aanvraag heeft ingediend bij de SeTIS om een afspraak vast te 
leggen met de sociale tolk/vertaler. De dienst kan dan van zijn diensten gebruik maken voor 
de rechthebbende door gebruik te maken van het werk van de sociale tolk, die dus in de 
tweede lijn tussenkomt. 
 
De meeste SeTIS in België oefenen uitsluitend tweedelijnsprestaties uit. Zij stellen hun 
sociale tolken enkel ter beschikking wanneer een dienst die er gebruik van maakt officieel 
een aanvraag indient. 
 

                                                 
4 Le Miroir Vagabond is gestart in 2005. Voor deze dienst zijn er dus geen gegevens voor 2004. 
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Diensten aan de gebruikers 

“SeTIS” werkt voor diensten die actief zijn in verschillende sociale sectoren.  

De gebruikers werden opgedeeld in de volgende 12 sectoren en subsectoren: 

 
Sector 
Openbare diensten 
Gezondheid 
Santé mentale 
Sociale diensten 
Jeugd 
Tewerkstelling 

Sociale woningen 
Onderwijs 
Opvang en Integratie 
Juridisch + Openbare orde 
Socio-culturele sector 
Andere 

 
Nombre de prestations par secteur - SeTIS francopho ne

23%

18%

19%

12%

3%

2%

1%

10%

6%

2%

0% 4%

Services publics

Services sociaux

Accueil et intégration

Santé

Enseignement

Santé mentale

Emploi

Jeunesse

Juridique et Ordre public

Habitations sociales

Secteur socio-culturel

Autres

 
 
 

Talenaanbod 

 

Door 140 talen ter beschikking te stellen, beschikken de “Services de Traduction et 
d’Interprétariat Social (SeTIS)” over een kostbaar instrument dat bijdraagt tot de 
verwezenlijking van een diversiteitsbeleid bij de gebruikers.  

Het talenaanbod van een SeTIS hangt af van de tolken en vertalers waarop een beroep kan 
gedaan worden. Maar dit uitgebreide talenaanbod kan niet alle vragen dekken. Zo worden de 
meeste SeTIS, ondanks dit grote aanbod, geconfronteerd met een echte nood aan bepaalde 
talen. 
Uit de enquête uitgevoerd door COFETIS bleek dat de meeste SeTIS in 2004 over een 
dertigtal talen beschikten.  
Onderstaande tabel geeft de 10 belangrijkste talen voor de vier soorten prestaties door 
elkaar (telefonisch, op verplaatsing, 24-uursvertalingen). 
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Aantal aanvragen per taal in België 
 

TALEN Gedane 
aanvragen 

% in verhouding tot het 
totale aantal gedane 

aanvragen  
Russisch 9.698 28,49% 
Turks 6.400 18,80% 
Albanees 2.614 7,68% 
Maghrebijns Arabisch 2.138 6,28% 
Klassiek Arabisch 1.914 5,62% 
Servokroatisch en 
Bosnisch 

1.880 5,52% 

Farsi 1.378 4,05% 
Slowaaks 906 2,66% 
Spaans 813 2,39% 
Bulgaars 743 2,18% 
 
Er is een vraag naar sociale vertalingen en tolken voor het Russisch (28,49%) en het Turks 
(18,80%). De andere belangrijke talen zijn Albanees, Maghrebijns Arabisch, klassiek 
Arabisch, Servokroatisch en Bosnisch, Farsi, Slowaaks, Spaans en Bulgaars. Deze talen zijn 
beschikbaar in bijna alle SeTIS en dit voor de vier soorten prestaties. Deze 10 talen maken 
ongeveer 80 % uit van de gedane aanvragen. 
 

1.3. The total national resources allocated 

Wat het hieronder vermelde beleid betreft, zonder het beleid voor de promotie van 
de diversiteit toe te voegen. 

De bedragen zijn indicatief en hebben betrekking op 2006. 

    

Impulsfonds voor het 
migrantenbeleid 

Federaal 7,4 miljoen € 

Inburgering Vlaamse Gemeenschap 58,4 miljoen € 

Cursus Nederlands 
tweede taal 

Vlaamse Gemeenschap 16,2 miljoen € 

Overgangsklassen Franse Gemeenschap 3 Miljoen € 

Frans vreemde taal Fr. overheden (FG, WG?, COCOF) Niet onmiddellijk 
identificeerbaar 
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Integratie van personen 
van vreemde afkomst 

Waalse Gewest 3,5 miljoen € + 42 
tewerkstellings-
premies 

Sociale cohesie College van de Franse 
Gemeenschapscommissie 

10,3 miljoen € 

 

2. ANALYSIS OF REQUIREMENTS IN THE MEMBER STATE  

2.1. The requirements in the Member State in relati on to the baseline 
situation 

Het Belgische programma, ondersteund door het EIF, valt onder de strategische 
richtsnoeren 1, 2 en 3, zoals bepaald door de Beschikking van de Commissie van 
augustus 2007 tot uitvoering van beschikking 2007/435 inzake de goedkeuring van 
de strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013  

2.1.1. Voor het federale gedeelte  

Op federaal niveau vertaalt het gevoerde beleid ten gunste van de integratie zich 
door de financiering van het recht op maatschappelijke integratie en door het 
equivalent ervan aan de kansarmen, toegekend door de Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (lokale overheidsinstellingen).   
 
De belangrijkste wetgevingen inzake het federale integratiebeleid zijn de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, van 22 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie en van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de OCMW’s 
 
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid. Zij vervangen de commissies voor openbare onderstand en 
erven al hun goederen, rechten, lasten en verplichtingen. Hun voogdij gebeurt op 
gewestelijk niveau. Elke gemeente van het Rijk heeft een openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. Dit betekent dat het gaat om een lokale overheidsdienst. 
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn worden dus niet beheerd door 
de POD MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie). 
 
Deze maatschappelijke integratie heeft tot doel hier voor iedereen mogelijk te 
maken om een menswaardig leven te leiden. 
 
Het ten laste nemen door deze lokale overheden beperkt zich niet tot de 
eenvoudige waarborg van inkomen, maar past in een multidimensionele aanpak 
van de personen, in een logica van armoedebestrijding (cf. NAP Inclusie 2005-
2008), met als doel een deelname te waarborgen van iedereen in het 
maatschappelijke leven, trouwens wetende dat de toegang tot een betaalde baan 
een van de meest zekere manieren blijft om zelfstandigheid te verwerven. 
 
Deze deelname aan het maatschappelijk leven kan verschillende vormen 
aannemen. Voor sommigen gaat het om een baan of een eerste beroepservaring, 
voor anderen om een opleiding of zelfs studies met volledig leerplan, voor nog 
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anderen, tenslotte, geïndividualiseerd sociaal traject om ervoor te zorgen dat deze 
persoon zich actief kan integreren in de maatschappij. 
 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken hebben de OCMW’s verschillende 
hulpmiddelen ter beschikking, ofwel via  
• As van het federaal Operationeel ESF-Programma inzake socio-professionele 

inschakelingstrajecten of voortrajecten maatschappelijke activering,  
• Activeringen van bestaansmiddelen van personen, 
• de tijdelijke aanstelling van de hulprelatie,  
• een arbeidsmethodologie, de Socio-professionele Balans, eigen aan de 

OCMW’s.  

De migranten en hun afstammelingen zijn gevoeliger voor armoede dan de 
gemiddelde bevolking. Hoewel er in België weinig studies zijn die dit fenomeen 
objectief beschouwen, getuigen gedeeltelijke monografieën en getuigenissen 
hiervan. Dit wordt meer bepaald verklaard door de maatschappelijke geschiedenis 
van de migraties: terwijl de eerste generatie, die van de “uitgenodigde werknemers-
migranten” zich heeft kunnen integreren in de arbeidsmarkt, is dit minder het geval 
voor de volgende generaties. De arbeidsmarkt heeft mutaties gekend. Zo zijn de 
banen die werden uitgevoerd door de migranten van de eerste generatie massaal 
verdwenen, terwijl de volgende generaties en de nieuwkomers niet altijd over de 
vereiste kwalificaties beschikken om te beantwoorden aan de toegenomen 
vereisten van de arbeidsmarkt. Daarom is de toestand van de derde generatie nog 
dramatischer. 

Een recente studie, gevraagd door de Koning Boudewijnstichting, toont aan dat, 
voor een armoededrempel vastgelegd op 60% van de mediaan van het inkomen, 
de verhouden armen,  

- 10,16% bedraagt voor de personen afkomstig uit België 

- 14,99% bedraagt voor de personen afkomstig uit de EU 

- 29,85% bedraagt voor de personen afkomstig van buiten de EU 

- 55,56% bedraagt voor personen van Marokkaanse afkomst 

- 58,94% bedraagt voor de personen van Turkse afkomst 

Volgens de gegevens van de enquête over de gezondheid van de Belgen (2001) 
bedraagt de verhouding van personen die het moeilijk of zeer moeilijk hebben om 
maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen 12,2% voor de eersten, terwijl dit 
oploopt tot 37,6% voor de personen van Marokkaanse afkomst. De zeer 
gepolariseerde activiteits- en tewerkstellingsgraad, opgesteld in functie van de 
nationale afkomst en het geslacht, verklaren grotendeels deze verschillen. 

Het blijft trouwens moeilijk om op basis van onbetwistbare statistische indicatoren 
een fijnere maatregel op te stellen van de bijzondere kenmerken die ervoor zorgen 
dat de migranten of hun afstammelingen zich meer in de onzekerheid of de grote 
armoede bevinden dan de rest van de bevolking. 

Deze indicatoren zouden moeten worden opgesteld en ingevoerd in de 
beleidsinstrumenten van de sociale insluiting. 

Hieruit blijkt dus dat de gelijkheid tussen het huidige aanbod van maatschappelijke 
diensten en de multiculturele werkelijkheid moet worden verbeterd. 
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Dit gebeurt meer bepaald door de aanpassing en de verbetering van de trajecten 
sociale activering van de onderdanen van derde landen die maatschappelijke hulp 
of een leefloon ontvangen. Deze trajecten zijn samengesteld uit verschillende 
aspecten (talen, basiskennis, enz.) die tijdens de programmatie zullen afnemen. 

De gebruikte communicatiemiddelen en –kanalen zullen aangepast worden aan de 
diversiteit van het publiek, met bijzondere aandacht voor laaggeschoolden van 
vreemde afkomst.  
 

2.1.2. Voor het Vlaamse gedeelte  

 
In het evaluatieverslag (2007) ‘Inburgering’ worden de volgende aanbevelingen 
gedaan:  
 
- De draagwijdte van de initiatieven vergroten door meer inburgeraars erbij te 

betrekken 
Met inbegrip van de inburgeraars die sinds een jaar in Vlaanderen zijn 

- Een doorgedreven professionalisering waarborgen van de werking van de 
onthaalbureaus 

- De vermindering van het opgeven van de studies tijdens het traject/de moeilijke 
overgang naar het secundaire integratieproject 

- Opletten voor de risico’s voor bureaucratisering van het traject 
- De natuurlijke overgang naar een secundair inburgeringstraject 

vergemakkelijken, in het bijzonder bij inburgeraars die studies willen aanvatten 
 

Een positieve noot… 
90% van de inburgeraars zijn tevreden met hun traject 
50% van de nieuwkomers vindt een baan 

 
Een van de relevante aanbevelingen van het verslag is de moeilijke overgang van het 
secundaire inburgeringstraject en het opgeven van de studies tijdens het traject. 
Meerderjarigen die zich moeilijk kunnen uitdrukken en die deel uitmaken van de 
doelgroep hebben verschillende specifieke problemen. Ten gevolge van de 
moeilijkheden met de taal hebben zij immers veel problemen om te slagen in de 
beroepsopleidingen. De Centra voor Volwassenenonderwijs merken op dat de 
leerlingen die zich niet correct uitdrukken niet steeds de instructies en uitleg van de 
opleider begrijpen, gelet op hun beperkte woordenschat. Deze leerlingen zijn 
evenmin in staat om duidelijke antwoorden te formuleren op de testen en op de 
examens en de moeilijkheden die zij hebben om zich in het Nederlands uit te drukken 
vormen een hinderpaal voor hun deelname aan de cursussen en aan de 
besprekingen. Als gevolg van deze moeilijkheden lopen zij een achterstand op 
tegenover de anderen en geven zijn vlugger op, zelfs al hebben zij het geschikte 
profiel en de geschikte beroepscompetenties.  
 
De leerlingen met een onvoldoende basiskennis van het Nederlands zijn niet de 
enigen die moeilijkheden hebben om een opleiding te volgen. De leerlingen met 
taalproblemen en met een basiskennis Nederlands kunnen ook moeilijkheden 
hebben, om uiteenlopende redenen. Een hiervan is het feit dat de dagelijkse taal 
totaal verschillend is van de schooltaal. Deze laatste is immers veel abstracter door 
het gebruik van woorden zoals “vergelijken, aangeven, uitdrukken en informeren”. De 
taalondersteuning van de opleiders is dus zeer belangrijk. Zonder deze begeleiding is 
het immers mogelijk dat de leerlingen die zich niet juist uitdrukken niet goed 
deelnemen aan de lessen. Elke leraar zou dus de leerlingen moeten helpen in de 
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ontwikkeling van hun talenkennis. Dit proces past in het kader van het voortdurend 
leren en de leerling moet eveneens gevolgd worden buiten de lessen NT2. Het is 
dikwijls moeilijk voor de leraren om deze leerlingen met taalproblemen te helpen. 
Tijdens hun lerarenopleiding wordt hen immers geen enkele referentie gegeven om 
deze taak uit te oefenen, zij beschikken dus niet over aangepaste taalinstrumenten 
hiervoor. Het ontbreekt hen aan middelen om de leerlingen met taalmoeilijkheden te 
helpen om hun beroepskwalificatie te behalen. 

 

2.1.3. Voor het Franstalige gedeelte  

De Franstalige overheden hebben de bedoeling om een integratiebeleid te 
ontwikkelen en voort te zetten, gebaseerd op de sociale cohesie en de strijd tegen 
discriminatie, voor wat betreft de immigranten en hun afstammelingen, op het vlak 
van onderwijs en opleiding, huisvesting en tewerkstelling. Dit kader maakt het 
mogelijk om promotieacties op te zetten rond diversiteit, zoals de actoren van het 
tewerkstellingsbeleid dit graag zouden zien (invoeren van premies aan de 
ondernemingen voor de invoering van een diversiteitsplan door het Waalse Gewest, 
opstellen van een diversiteitscharter door het Brussels Gewest). Zij erkennen echter 
het belang en de noodzaak om een specifiek beleid te ontwikkelen naar de 
nieuwkomers, gestructureerd binnen 4 pijlers:  

• Informatie, opleiding in burgerschap en overgang naar het verwerven van 
beroepsbekwaamheden;  

• Frans aanleren als tweede taal, om gepaster te antwoorden op bijzondere 
vragen die de bestaande initiatieven niet voldoende kunnen waarborgen;  

• Onthaal en opvolging van de kinderen in de scholen; 

• specifieke projecten, diensten en acties (inzake bevordering van de gezondheid 
en de geestelijke gezondheid, sociale begeleiding, huisvesting, …), waaronder 
sociaal tolkwerk, die bestaan uit:  

o een eerstelijnstussenkomst: de sociale tolk/vertaler komt rechtstreeks 
tussen bij de rechthebbende tussen bij de rechthebbende die de betrokken 
landstaal niet of nauwelijks spreekt, aangezien hij zich rechtstreeks tot een 
SeTIS wendt voor een concrete aanvraag. 

o Bij een tweedelijnsprestatie komt de sociale tolk/vertaler tussen bij een 
dienst die hem gebruikt (school, ziekenhuis, gemeentebestuur, geestelijke 
gezondheidsdienst, …) nadat deze dienst vooraf een aanvraag heeft 
ingediend bij de SeTIS om een afspraak vast te leggen met de sociale 
tolk/vertaler. De dienst kan dan van zijn diensten gebruik maken voor de 
rechthebbende door gebruik te maken van het werk van de sociale tolk, die 
dus in tweede lijn tussenkomt. 

De noden geïdentificeerd door het Franstalige gedeelte in verhouding tot het FEI-
programma hebben dus betrekking op informatie, opvoeding tot burgerschap, 
aanleren van de Franse taal, verbetering van de overgang naar het verwerven van 
beroepsbekwaamheden, maar ook de structurering van de sector van het sociale 
tolken.  
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2.2. The operational objectives of the Member State desi gned to meet its 
requirements  

2.2.1. Federaal gedeelte  

Overeenkomstig de doelstelling bepaald in art. 3, punt c) van de beschikking van de 
Commissie tot oprichting van het EIF 

De bronnen valoriseren en de specifieke verplichtingen van de migranten in aanmerking 
nemen in de trajecten van sociale activering van de onderdanen van derde landen, 
meer bepaald door de verbetering van de toegankelijkheid van de opleidingsinitiatieven. 

� Ontwikkeling van goede praktijken inzake opleiding en voorlichting van de 
nieuwkomers die onderdaan zijn van derde landen, vergezeld door een van de 
OCMW’s van de grote Belgische steden (Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik). 

 

2.2.2. Vlaams gedeelte  

Overeenkomstig de doelstelling bepaald in art. 3, punt b), c), d) van de 
beschikking tot oprichting van het EIF: 

De globale doelstelling van de projecten van het Vlaamse gedeelte is de 
uitbreiding van de integratiemogelijkheden in de Vlaamse, Europese 
maatschappij voor de onderdanen van een derde land. 

 
De projecten hebben als specifiek doel de slaagkansen te vergroten van een 
professionele opleiding van de doelgroep door voorbereidende 
taalondersteuning te bieden. 

 
Een operationele doelstelling van de projecten is met het jaarprogramma 
2007/2008 te rekenen op een totaal van 1500 leerlingen Nederlands tijdens 
de taalcursussen van de “geïntegreerde trajecten”. Bovendien zullen de 
promotoren en de partners via de organisatie ondersteund worden door een 
bevordering van de competenties. 

� een integratieproces opstellen en uitvoeren van de sinds kort aangekomen 
onderdanen van derde landen door de versterking van het inburgeringsbeleid in 
Vlaanderen. 

Onder andere: 

� de overgang vereenvoudigen tussen de programma’s ingevoerd in het 
kader van de inburgering en de inschakelinitiatieven. Het is nodig om de 
eenvoudige overgang naar een secundair inburgeringstraject te 
vereenvoudigen. 

� het inburgeringsbeleid opvolgen en evalueren.  
Het inburgeringsdecreet voorziet erin dat de Vlaamse Regering de 
fundamentele en financiële aspecten van het Vlaamse inburgeringsbeleid 
evalueert en deze evaluatie voorlegt aan het Vlaams Parlement. 

� de informatie-uitwisseling en de goede praktijken steunen, om het 
inburgeringsbeleid te ontwikkelen, in te voeren, te controleren en te 
evalueren. 
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2.2.3. Franstalig gedeelte  

Overeenkomstig de doelstelling bepaald in art. 3, punt c), van de beslissing tot 
oprichting van het EIF 

� Actieplan voor een betere toegankelijkheid van de tolken en –vertaaldienst voor de 
diensten waar de migranten een beroep op doen, in de uitoefening van hun rechten en 
verplichtingen is één van de operationele doelstellingen voor Brussel en het Waalse 
Gewest.  

Op het einde van de programmatie zou de sector van het sociale tolkwerk 
normen moeten opleggen die het de organismen mogelijk maken ze goed te 
keuren en de kwaliteit van de diensten te waarborgen. 

Als kader worden de volgende basisprincipes genomen: 

De integratie gaat samen met het respect van de fundamentele waarden van 
de Europese Unie (Principe 2). 

 
Basiskennis van de taal, de geschiedenis en de instellingen van de 
onthaalvereniging zijn noodzakelijk voor de integratie; ervoor zorgen dat de 
immigranten deze kennis verwerven is een bewijs dat hun integratie geslaagd 
is (Principe 4). 

 
De toegang voor de immigranten tot de instellingen en tot de openbare en 
privégoederen en diensten op een voet van gelijkheid met de nationale 
onderdanen en het ontbreken van gelijk welke discriminatie is een essentiële 
voorwaarde voor een betere integratie (Principe 6). 

 
De verschuiving naar het centrum van het integratiebeleid en van de 
integratiemaatregelen in elk pertinent beleid en in alle niveaus van de 
administratie van de openbare diensten is een sleutelelement in de 
beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan (Principe 10). 

Het uitwerken van objectieven, indicatoren en duidelijke 
evaluatiemechanismen is nodig om het beleid aan te passen, de vooruitgang 
te meten op het vlak van integratie en de efficiëntie te verbeteren van de 
informatie-uitwisseling (Principe 11). 

� Bijdragen tot de organisatie en de uitvoering van programma’s en activiteiten van 
basisopleiding ten gunste van de onderdanen van derde landen, om zo de 
nieuwkomers vertrouwd te maken met de onthaalvereniging en ervoor te zorgen dat zij 
elementaire kennis verwerven over de taal, de geschiedenis, de instellingen, de socio-
economische kenmerken, het culturele leven en de fundamentele normen en waarden 

� Verbeteren van de samenhang van het aanbod en de toegankelijkheid, op lokaal en 
regionaal vlak, van cursussen Frans tweede taal. 

� Uitwerking en goedkeuring, door de overheden van referentiesystemen op het vlak van 
Frans als vreemde taal 

� Invoering van een coördinatiesysteem van het Frans vreemde taal in Brussel, om de 
toegang tot de opleidingen te verbeteren 
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� Uitwerking en verspreiding van pedagogische hulpmiddelen en opleidingsgidsen 
betreffende het burgerschap en het samenleven in België, bestemd voor de 
nieuwkomers, onderdanen van derde landen. 

� Studies en overleg voeren, meer bepaald met de migrantenorganisaties, nodig voor 
de uitwerking van een referentiekader voor het onthaal van de nieuwkomers in Brussel 
en in het Waalse Gewest, met daarin de indicatoren, de normen en de procedures 
nodig voor de bepaling en de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen, en, indien 
nodig, systemen invoeren die hiervoor nuttig zijn. 

� Op het grondgebied waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is, initiatieven 
ontwikkelen betreffende de sociale oriëntering van de nieuwkomers, onderdanen van 
derde landen, voor het verwerven van basisbekwaamheden en voor hun sociale 
inschakeling.
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3. STRATEGY TO ACHIEVE THE OBJECTIVES  

A – België heeft ervoor gekozen om haar strategie betreffende de onderdanen van 
derde landen, doelgroep van het Europees Integratiefonds, te baseren op de eerste 3 
prioriteiten bepaald in de strategische richtsnoeren, door de prioriteiten een 
verschillende belangrijkheid in de tijd toe te kennen. Er zal bijzondere aandacht 
besteed worden aan prioriteit 1 omwille van de specifieke Belgische behoeften.  

B – Er wordt overwogen om de acties over meerdere jaren mede te financieren 
(maximale periode van drie jaar, onder voorbehoud van de tussentijdse en 
evaluatieverslagen) 

C- De toegevoegde waarde van het EIF tegenover de acties bestaat uit een 
verbetering van het integratiebeleid, zowel in de brede zin (coherentie op het niveau 
van het vooropleidingsaanbod, beter onthaal van de nieuwkomers, onderdanen van 
derde landen, harmonisering van het integratiebeleid gevoerd door de verschillende 
beleidsactoren, sociale activering, basiskennis van de taal, enz.), als in de strikte zin 
(verhogingen van de prestaties/ kwaliteit van het vooropleidingsaanbod, verhoging 
van de kwaliteit van de sociale tolkdiensten, enz.). De acties gevoerd met de steun 
van het FEI maken het mogelijk om de eindbegunstigden als doelgroep te kiezen en 
te werken boven de aangeboden opleidings-, integratie- en activeringsprogramma’s 
aangeboden door andere programma’s, zoals het ESF. Het EIF zal zo een meer 
solide basis vormen voor doelgroepen die nog niet klaar zijn om de 
tewerkstellingsmaatregelen te integreren. 

Het EIF zal ook de ontwikkeling mogelijk maken van innoverende instrumenten om 
de integratie te bevorderen van de nieuwkomers in de ontvangende samenleving. 

D – de prioriteiten en acties die hieronder worden omschreven hebben allen als 
doelgroep de onderdanen van derde landen in de zin van de reglementering van het 
Europees Integratiefonds. 

E – De Verantwoordelijke Autoriteit en de Gedelegeerde Autoriteiten zullen erop 
toezien dat de kosten geboekt op het EIF enkel betrekking hebben op het systeem 
dat ingevoerd is voor de onderdanen van derde landen. Bij gebreke hieraan, zijn de 
kosten niet betoelaagbaar.  
 
F - De MAP 2007-2013 van het EIF voorziet niet in de specifieke prioriteiten 
omschreven in document C 2007-3926 van 21/08/2007. 

 

3.1. Prioriteit 1:  

Invoeren van acties om de “gezamenlijke basisprinci pes van het integratiebeleid 
van de immigranten in de Europese Unie” in de prakt ijk te brengen 

3.1.1. Doelstelling 1 : de bronnen valoriseren en de specifieke verplichtingen van de 
migranten in aanmerking nemen van de migranten in de sociale activeringstrajecten 
van de onderdanen van derde landen, meer bepaald door de verbetering van de 
toegankelijkheid van de opleidingssystemen en door de verhoging van het aantal 
basisopleidingen in taalbeheersing en basiskennis (vb. burgerschap). 
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Kernactiviteiten ingevoerd door het federale gedeel te: ontwikkeling van goede 
praktijken inzake opleiding en oriëntatie van de nieuwkomers, begeleid door een van de 
OCMW’s van de grote Belgische steden.  

Deze actie kadert in het 4de principe van de gemeenschappelijke 
basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese 
Unie en heeft de organisatie tot doel van een basiskennis van de taal, de 
geschiedenis en de instellingen van de ontvangende samenleving. 

Verwachte resultaten: het doel is ongeveer 2.400 onderdanen van derde landen die 
begunstigde zijn van een van de 5 grote OCMW’s van België (Antwerpen, Gent, 
Brussel, Charleroi en Luik) over de volledige programmatie 2007-2013, hetzij ongeveer 
342 personen per jaar. De geraamde kosten bedragen 1.155 € per vorming. 

 
Indicatoren: Aantal deelnemers bij de start van de cursussen, het aantal 
afgeleverde attesten (met een slaagpercentage van 60 %), het aantal 
deelnemers dat afhaakt tijdens het traject, tevredenheidspercentage van de 
deelnemers als het traject beëindigd is, overzicht met de overgang van de 
leerlingen naar een ander educatief traject als het traject beëindigd is, 
tewerkstellingsgraad.  
 

3.1.2. Doelstelling 2 : Actieplan om de tolk- en vertaaldiensten toegankelijker te maken 
voor de diensten waarop de migranten een beroep doen, in de uitoefening van hun 
rechten en verplichtingen.  

Kernactiviteit ingevoerd door het Franstalige gedee lte:  

Het sociaal tolkwerk in Brussel en in het Waalse Gewest verbeteren. Op het 
einde van de programmatie zou de sector van het sociale tolkwerk over 
normen moeten beschikken die het mogelijk maken om de organismen te 
erkennen en de kwaliteit van de diensten te waarborgen. 

Gemeenschappelijk basisprincipe: 1. Integratie is een dynamisch bilateraal 
proces waarbij alle immigranten en ingezetenen van de Lidstaten zich aan 
elkaar moeten aanpassen. 

Het gaat meer bepaald om: 

• Rationalisering van het aanbod door de oprichting van twee regies die 
dienst doen als dispatching, en een feitelijke cel, belast met de 
verspreiding van de goede praktijken (vorming, interventiehulpmiddelen, 
communicatie naar de diensten en het publiek) 

• Tegemoetkoming voor de tolk- en coördinatiekosten (personeelskosten) 

• Invoering van een unieke telefoonlijn 

• Opstellen van erkenningscriteria voor de tolkenprestaties 

• Opstellen en invoeren van indicatoren die ervoor zorgen dat de activiteit 
van de sector van het tolkwerk worden opgevolgd en geëvalueerd. 

• Opstellen en invoeren, in overleg met de bevoegde Belgische overheden, 
van een langdurig beheers- en financieringsmodel, dat de 
tegemoetkomingen van de rechthebbende diensten in aanmerking neemt. 
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Resultaten: verbetering en rationalisering van de sociale tolksystemen in 
Brussels en in het Waalse Gewest. Op het einde van de programmatie zou de 
sector van het sociale tolkwerk over normen moeten beschikken die het 
mogelijk maken om de organismen te erkennen en de kwaliteit van de 
diensten te waarborgen. 

 Indicatoren: Kwaliteitsvol aanbod van de sector van het tolkwerk (aantal talen, 
aantal vertalingen, aantal dossiers opgevolgd door de nieuwe 
opvolgstructuren, termijnen van de behandelde aanvragen)  
 

3.1.3. Doelstelling 3 : Op het grondgebied waarvoor de Duitstalige 
Gemeenschap bevoegd is initiatieven ontwikkelen in verband met de sociale 
oriëntatie van de nieuwkomers onderdanen van derde landen, voor het 
verwerven van basisbekwaamheden en hun sociale inschakeling. 
 

Kernactiviteit ingevoerd door het Franstalige gedee lte:  verbeteren van de 
informatie, de oriëntatie en de inschakeling van nieuwkomers in de Duitstalige 
Gemeenschap. 
 
Gezamenlijk basisprincipe: 1. Integratie is een dynamisch bilateraal proces 
waarbij alle immigranten en ingezetenen van de Lidstaten zich aan elkaar 
moeten aanpassen. 
 
Resultaten: invoering van onthaal- en informatie-initiatieven voor 
nieuwkomers.  
 
Indicatoren: aantal nieuwkomers dat de actie heeft genoten. 

 

3.1.4. Doelstelling 4 : de overgang vereenvoudigen tussen de programma’s 
ingevoerd in het kader van de inburgering en de inschakelingssystemen. Het is 
noodzakelijk de eenvoudige overgang te vereenvoudigen naar een secundair 
inburgeringtraject.  

Kernactiviteiten ingevoerd door het Vlaamse gedeelt e: 
 

• Organiseren van cursussen Nederlands voor nieuwkome rs  

Er bestaan slechts zeer weinig taalcursussen “geïntegreerde trajecten” in 
de opleidingscentra. Het doel van deze activiteit is gebaseerd op een 
aanbevelingsnota naar aanleiding van een experimenteel project in dit 
kader. 

 
Dankzij een betere kennis van het Nederlands hebben de deelnemers 
meer kans om te slagen in een beroepsopleiding.  
 
Deze slaagkansen zijn nog groter indien een taalondersteuning wordt 
aangeboden aan de doelgroep. Deze ondersteuning kan als hoofd- of als 
bijzaak worden georganiseerd, maar kan ook in de beroepsopleiding 
geïntegreerd worden. 

 
Het aanbod van zulke geïntegreerde of dubbele trajecten vereist nochtans 
een specifieke aanpak en de bekwaamheid van de aanbieder. Om deze 
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specifieke doelstelling te bereiken, moet de promotor, in het kader van dit 
project, de bevordering van de kennis organiseren voor de 
taalleerkrachten die de trajecten zullen verzorgen. Hiervoor zal een 
specifieke vorming opgesteld worden. 
 
De projecten kunnen kiezen om een of een combinatie van de volgende 
trajecten aan te bieden aan de deelnemers. Deze verschillende trajecten 
worden beëindigd door de aflevering van een attest dat zij werden 
gevolgd. Op het einde van het traject meet de promotor eveneens het 
tevredenheidsniveau van de deelnemers. 
 
Het traject wordt onderverdeeld in drie gedeelten: gespecialiseerd 
voortraject Nederlands, secundair gespecialiseerd traject Nederlands en 
het aanleren van het Nederlands tijdens de vorming.  

 
Gespecialiseerd voortraject Nederlands  
De optie “Gespecialiseerd voortraject Nederlands” gaat vooraf aan een 
beroepsopleiding. Een van de kenmerken van dit traject is de 
stimulerende omgeving waarin het zich afspeelt. Omdat het slagen in dit 
traject de kansen om te slagen in een beroepsopleiding aanzienlijk 
verhoogt en, bijgevolg, meer mogelijkheden biedt op een baan te vinden, 
moedigt het de deelnemers veel meer aan dan in een onafhankelijke 
opleiding Nederlands. 
 
Er moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de 
uiteindelijke doelgroep (zeer geschoold/laaggeschoold) voor de 
organisatie en de duur van het traject. Om de deelnemer alle kansen op 
slagen aan te bieden in zijn volgende opleiding, is een goede 
samenwerking en uitwisseling tussen de taalleerkrachten en de 
leerkrachten van de latere beroepsopleiding nodig. Het rechtstreekse doel 
van dit traject is de verbetering van het taalniveau van de deelnemers. 

 
Gespecialiseerd secundair traject Nederlands 
In het “Gespecialiseerd secundair traject Nederlands”, worden 
taalcursussen gegeven die gericht zijn op het beroep, tegelijkertijd en op 
dezelfde plaats als de beroepsopleiding. Zo zijn een leerkracht praktijk en 
een taalleerkracht aanwezig om vragen te beantwoorden en de technische 
woordenschat aan te leren in het Nederlands. Een van de belangrijkste 
kenmerken van dit traject is de stimulerende context waarin de lessen 
technisch Nederlands worden gegeven. Deze opleiding kan immers direct 
gebruikt worden in de beroepsopleiding. Om deze context te creëren, is er 
een samenwerking en uitwisseling nodig tussen de verschillende 
leerkrachten die bij de opleiding en bij de organisatie in de brede zin 
betrokken zijn, omdat het doel is dat het opnemen van de taal en het 
beroep voor de leerlingen een harmonieus geheel vormen. Het 
rechtstreekse doel van dit traject is de verbetering van het taalniveau van 
de deelnemers. 

 
Aanleren van het Nederlands tijdens de opleiding 
Met het traject “Aanleren van het Nederlands tijdens de opleiding” nemen 
de praktijkleerkracht en de taalleerkracht beiden deel aan de 
beroepslessen. Het traject moet dus georganiseerd worden in functie van 
de tijd die zal besteed worden aan het taalkundig aspect van de opleiding 
en aan de aard ervan. Binnen de uiteindelijke doelgroep merken wij 
trajectverschillen op volgens de al dan niet verscheidenheid van het 
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taalniveau van de klas. Deze trajecten hebben tot doel om een snelle 
steun aan te bieden (uitleg van het begrip of andere voorgekomen 
taalproblemen) aan de deelnemers op het vlak van hun kennis van het 
Nederlands. Een geïndividualiseerde aanpak en een snelle beoordeling 
zijn dus niet te scheiden elementen van dit traject. Het rechtstreekse doel 
van dit traject is de verbetering van het taalniveau van de deelnemers. 

 

Uitgevoerde gemeenschappelijke basisprincipes: 

Een basiskennis van de taal, van de geschiedenis en van de instellingen van 
de ontvangende samenleving zijn onmisbare elementen van de integratie; het 
is essentieel om de immigranten de mogelijkheid te geven om deze 
basiskennis te verwerven om te slagen in de integratie. 

 
Resultaten: Stijging van het aantal personen dat slaagt in hun 
inburgeringstraject op het niveau van hun opleidingen en op het niveau van de 
integratie op de arbeidsmarkt.  
 
Indicatoren: Aantal deelnemers bij de start van de cursus, het aantal 
afgeleverde attesten, het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject, 
tevredenheid van de deelnemers als het traject beëindigd is, overzicht met de 
overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject als het traject 
beëindigd is, de deelname aan een beroepsopleiding van de leerlingen die 
geslaagd zijn voor het voortraject. 
 
3.1.5. Doelstelling 5 : efficiënte acties om de ontvangende samenleving actief 
te betrekken in het integratieproces. 

 
 

De Vlaamse overheid subsidieert projecten in het kader van de “Managers 
van Diversiteit”. Deze projecten zijn resultaatgericht en de projecten hebben 
een beperkte duur. Het doel is de verhoging van het autonomiepercentage 
van de immigranten en het geven van impulsen opdat elke burger zijn steentje 
bijdraagt tot een leefbare maatschappij in de diversiteit. 
 
Kernactiviteiten ingevoerd door het Vlaamse gedeelt e: 
 
Nieuwe experimentele en efficiënte activiteiten, gefinancierd door het EIF, om 
de ontvangende maatschappij actief te betrekken in het integratieproces, op 
basis van de resultaten van de projecten in het kader van de “Managers van 
Diversiteit”. 
 
Resultaten: acties of projecten waarbij de leden van de maatschappij actief 
betrokken worden in het integratieproces. 
 
Doelpubliek: leden van de actieve maatschappij en de inburgeraars 
 
Indicatoren: het aantal deelnemers aan projecten of activiteiten 
 
Gemeenschappelijk uitgevoerde basis: 
Integratie is een dynamisch bilateraal proces waarbij alle immigranten en 
ingezetenen van de Lidstaten zich aan elkaar moeten aanpassen. 
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3.2. Prioriteit 2:  

Invoeren van indicatoren en evaluatiemethoden om de  geboekte vooruitgang te 
evalueren, het beleid en de maatregelen aan te pass en en de coördinatie te 
vereenvoudigen van de vergeleken vorming.  

3.2.1. Doelstelling 1 : Studies en overleg voeren, meer bepaald met de 
migrantenorganisaties, nodig voor de uitwerking van een referentiekader voor het 
onthaal van de nieuwkomers in Brussel en in het Waalse Gewest. 

Kernactiviteit ingevoerd door het Franstalige gedee lte:  

Invoeren van indicatoren, normen en procedures nodig voor de bepaling en de 
verwezenlijking van beleidsdoelstellingen, en, indien nodig, systemen invoeren die 
hiervoor nuttig zijn. 

Resultaten:  

Referentiekader voor het onthaal van de nieuwkomers in Brussel en in het 
Waalse Gewest. Dit zou op termijn moeten leiden tot de planning en invoering 
van een meer coherent en transparant beleid. 

Doelpubliek: De organismen van experts uit de sector van de immigratie, de 
politieke overheden.  

Indicatoren: Aantal en kwaliteit van de indicatoren voor de invoering van het 
referentiekader. Aantal en kwaliteit van de uitgevoerde studies op het einde 
van het programma. 

Kernactiviteit ingevoerd door het Vlaamse gedeelte:  

3.2.2. Doelstelling 2 : opvolgen en evalueren van het inburgeringsbeleid in 
Vlaanderen 

Op basis van de gegevens in de bestaande gegevensbank, genoemd 
'Kruispuntbank Inburgering' stelt Vlaanderen de evoluties en uitdagingen vast 
in zijn integratiebeleid. De Kruispuntbank Inburgering is een gecentraliseerde 
gegevensbank met alle gegevens van de inburgeringstrajecten, gebruikt door 
alle inburgeringspartners (de aanbieders van Nederlandse lessen, 
onthaalbureaus, "Huizen van het Nederlands » en de VDAB).  
  
Om voldoende kennis te hebben van de doelgroepen van het integratiebeleid 
verzamelt de Vlaamse overheid permanent en systematisch de gegevens en 
doet zij aan monitoring. Het Steunpunt Gelijkekansen werd verzocht om in de 
toekomst een ‘integratiekaart’  te ontwikkelen om een inventaris op te maken, 
om de opvolging te waarborgen en om het standpunt en de integratiegraad 
weer te geven van de etnisch-culturele minderheden in de Vlaamse 
maatschappij.  
 
Als nieuwe kernactiviteit gefinancierd door het EIF: 
 
� Op basis van deze gegevens en van de ‘integratiekaart’ zou Vlaanderen 

de informatie-uitwisseling en de beste praktijken tussen de stakeholders 
om een innoverende manier kunnen bevorderen om het 
inburgeringsbeleid te ontwikkelen, in te voeren, te controleren en te 
evalueren. 
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Resultaten: een nota voor de aanbevelingen en ontwikkeling van de 
integratie-indicatoren 

Doelpubliek: De organismen van experts van de sector van de inburgering, de 
politieke overheden.  

Indicatoren: een verslag met aanbevelingen en integratie-indicatoren wordt 
opgesteld 

 
Gemeenschappelijk uitgevoerd basisprincipe: 

De bepaling van duidelijke doelstellingen, indicatoren en 
evaluatiemechanismen is onontbeerlijk indien men het beleid wil aanpassen, 
de geboekte vooruitgang op het vlak van integratie wil evalueren en de 
informatie-uitwisseling efficiënter wil maken. 
 

3.3. Prioriteit 3  

Versterking van de actiecapaciteiten, verbetering v an de coördinatie en 
verwerving van culturele bekwaamheden in de Lidstat en op alle 
overheidsniveaus en in de volledige openbare admini stratie. 

3.3.1. Doelstelling 1 : de samenhang verbeteren van het aanbod en de toegankelijkheid, 
op lokaal en regionaal niveau, van de cursussen Frans tweede taal. 

Kernactiviteit ingevoerd door het Franstalige gedee lte:  

• Uitwerking en verspreiding van pedagogische hulpmiddelen en opleidingsgidsen 
betreffende het burgerschap en het samenleven in België, bestemd voor de 
nieuwkomers, aan de professionals van de sector en aan de volledige betrokken 
openbare administratie, om de samenwerking te versterken tussen de 
verschillende overheidsniveaus.  

• Uitwerking en validatie door de overheden van referentiesystemen op het vlak 
van Frans als vreemde taal 

• Invoering van een coördinatiesysteem van het Frans vreemde taal in Brussel, om 
de toegankelijkheid van de opleidingen te verbeteren en de geleverde 
inspanningen transparanter te maken op het niveau van de administraties en 
organisaties van de sector van de integratie. 

Resultaten: versterking van de actiecapaciteiten tussen de verschillende 
actoren (administraties, opleidings-, en integratieorganisaties, …), verhoging 
van de coherentie en de zichtbaarheid van het aanbod cursussen Frans 
tweede taal. 

Doelpubliek: de nieuwkomers, de opleidingsdiensten en –organismen, de 
politieke overheden, de openbare administraties.  

Indicatoren: Aantal opgestelde referentiesystemen inzake Frans tweede taal, 
aantal gecreëerde en verspreide pedagogische hulpmiddelen/gidsen. 
 

3.3.2. Doelstelling 2:  Sensibilisering op het vlak van interculturele 
communicatie.  
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Kernactiviteit ingevoerd door het Franstalige gedee lte:  

• Uitwerking van een sensibiliseringsmiddel voor de interculturele communicatie en 
voor het respect voor de andere bestemd voor ambtenaren die in contact staan met 
het grote publiek en de nieuwkomers in het bijzonder.  

• Sensibiliseringscampagne in de administraties van Brussel en van het 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Resultaten: Sensibiliseringscampagnes in Franstalig België.  

Doelpubliek: Openbare administraties in Brussel en in het Waalse Gewest.  

Indicatoren: Aantal administraties betrokken bij de sensibliseringscampagne, 
aantal verdeelde of ter beschikking gesteld publicaties. 

 

4. COMPATIBILITY WITH OTHER INSTRUMENTS  

Om de verenigbaarheid te waarborgen van de acties gefinancierd voor het Fonds met 
andere regionale, nationale en Europese instrumenten, kaderen deze acties in het 
bestaande beleid en de bestaande programma’s op federaal niveau en op het niveau 
van de deelstaten die zij aanvullen en versterken om beter te beantwoorden aan de 
specifieke verplichtingen en noden van de migranten onderdanen van derde landen.  

4.1. Federaal gedeelte  

Wat het federale gedeelte betreft (3.1.) past de strategie ontwikkeld voor het Fonds in 
het kader van de activeringstrajecten en de opleidingssystemen opgesteld door de 
OCMW’s. Voor de EIF-programmatie 2007-2013 voeren deze OCMW’s trouwens 
innoverende systemen in op het gebied van activering en opleiding. 

Het EIF zal ervoor zorgen dat de OCMW’s de sociale activeringstrajecten concreet 
maken voor het betrokken publiek. Het EIF zal er eveneens voor zorgen dat het 
niveau van de basiskennis en van de talen verbetert en zal de sociale begeleiding en 
de aangepaste opleidingen verwezenlijken, die onontbeerlijk zijn voor een 
evenwichtige en geslaagde socio-professionele inschakeling. 
 
De acties gefinancierd door het EIF in het kader van deze doelstellingen zijn acties 
die noodzakelijk voorafgaan aan de professionele inschakeling van de onderdanen 
van derde landen die maatschappelijke hulp of leefloon ontvangen. 

Er bestaat trouwens geen specifieke financiering voor dit soort acties binnen de 
budgetten van de OCMW’s. De huidige financieringen hebben betrekking op 
activerings- of tewerkstellingsprocedures van de rechthebbenden op 
maatschappelijke hulp of leefloon. 

Het ESF-programma komt tegemoet in de professionele trajecten van de 
rechthebbenden op maatschappelijke hulp of leefloon en niet in hun voorafgaand 
sociaal activeringstraject. 

De federale cel ESF is betrokken bij de volledige uitwerking van het EIF en is 
vertegenwoordigd in het comité van toezicht, hetgeen een controle waarborgt op de 
niet-dubbele financiering. 
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4.2. Vlaams gedeelte  

Voor het Vlaamse gedeelte past de strategie ontwikkeld voor het Fonds in het kader 
van de inburgering en van de professionele inschakelingssystemen. 

De acties die hier vermeld worden, zijn nog niet uitgevoerd en hebben een innovatief 
karakter. Het EIF heeft dus een toegevoegde waarde bovenop de maatregelen die de 
Vlaamse Gemeenschap reeds had genomen. 
 
De Vlaamse Gemeenschap waarborgt dat de acties in het kader van het EIF-
programma verschillen van de acties in het kader van het ESF-programma. De EIF-
acties focussen zich op de onderdanen van derde landen en hebben tot doel de 
overgang te vergemakkelijken tussen de programma’s ingevoerd in het kader van de 
inburgering en de inschakelingssystemen. Het ESF financiert acties die rechtstreeks 
betrekking hebben op de toegang tot werk voor verschillende groepen. De twee 
programma’s zijn dus aanvullend.  

 
Het ESF-agentschap is de autoriteit verantwoordelijk voor de functionele redenen. 
Het ESF-agentschap heeft specifieke personen aangeduid voor de opvolging van het 
Europees integratiefonds. De autonomie van de uitvoering, van het Europees 
integratiefonds vertaalt zich in de procedures, die strikt gescheiden zijn, en in de 
samenstelling van het begeleidingscomité, dat het leidinggevende orgaan van het 
fonds is. 

 

Om overlappingen met het ESF te vermijden, zal de verantwoordelijke autoriteit 
dezelfde informaticatoepassing (database) gebruiken dan het ESF. Alle informatie 
over de projecten en de rechthebbenden van het ESF en het integratiefonds staat in 
deze toepassing. Zo kan worden nagegaan in welke mate een organisatie subsidies 
ontvangt van het Europees sociaal of integratiefonds. Bovendien omvatten de 
overeenkomsten, opgemaakt tussen de verantwoordelijke autoriteit en de 
rechthebbende een voorwaarde dat dubbele financiering verboden is.  
 

4.3. Franstalig gedeelte  

Voor het Franstalige gedeelte past de strategie ontwikkeld voor het Fonds in het 
kader van het bestaande onthaalbeleid, om dit zo te structureren en te voorzien van 
een referentiekader. 

Wat prioriteit 1 betreft, zullen de goedgekeurde projecten kunnen worden 
ingeschreven in de voortzetting van vroegere programmaties ondersteund door het 
ESF, door activiteiten uit te werken over de specifieke kenmerken van dit programma. 
Daarom zal het advies van het bevoegde ESF-agentschap kunnen gevraagd worden. 

De resultaten die via de ESF-programmaties werden verkregen zullen als kader 
dienen voor de evaluatie en uitwerking van de EIF-projecten. De EIF-projecten zullen 
zich vanaf nu toespitsen op de vooropleiding en werken boven het ESF. Zo zal het 
ESF-agentschap kunnen bepalen welke acties uitsluitend behoort tot het EIF. 

De ESF-projecten zullen fundamenteel verschillen van de EIF-projecten, aangezien 
de eerste de integratie op de arbeidsmarkt tot doel hebben, terwijl de EIF-projecten 
vooraf tussenkomen (vooropleiding) en in een breder kader (socio-culturele 
integratie).  
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De toegevoegde waarde van het EIF aan de acties bestaat uit een verbetering van 
het integratiebeleid in de brede zin coherentie op het niveau van het 
vooropleidingsaanbod, beter onthaal van de nieuwkomers onderdanen van derde 
landen, harmonisering van het integratiebeleid gevoerd door de verschillende 
beleidsactoren, sociale activering, basiskennis van de taal, enz.), als in de strikte zin 
(verhogingen van de prestaties/ kwaliteit van het vooropleidingsaanbod, verhoging 
van de kwaliteit van de sociale tolkdiensten, enz.) De acties gevoerd met de steun 
van het FEI maken het mogelijk om de eindbegunstigden als doelgroep te kiezen en 
te werken boven de aangeboden opleidings-, integratie- en activeringsprogramma’s 
aangeboden door andere programma’s, zoals het ESF. Het EIF zal zo een meer 
solide basis vormen voor doelgroepen die nog niet klaar zijn om de 
tewerkstellingsmaatregelen te integreren. 

Het EIF zal ook de ontwikkeling mogelijk maken van innoverende instrumenten om 
de integratie te bevorderen van de nieuwkomers in de ontvangende samenleving. 

Op termijn zullen de acties die dankzij het EIF gevoerd worden, na eindevaluatie, 
kunnen geïntegreerd worden in het beleid van de betrokken autoriteiten. 

De prioriteiten en acties die hieronder worden omschreven hebben allen als 
doelgroep de onderdanen van derde landen in de zin van de reglementering van het 
Europees Integratiefonds. 

Om de verenigbaarheid te waarborgen van de acties gefinancierd voor het Fonds met 
de acties gefinancierd voor het Europees Vluchtelingenfonds en voor het Europees 
Sociaal Fonds, werd een samenwerkings- en coördinatiesysteem (omschreven in 
punt 5.2.) ingevoerd tussen de verantwoordelijke autoriteiten van het Fonds, van het 
Europees Vluchtelingenfonds en van het Europees Sociaal Fonds. 
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5. FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY  

5.1. The publication of the programme 

Het meerjarenprogramma, evenals de projectoproepen, zullen gepubliceerd worden 
op de site van de verantwoordelijke autoriteit en, indien nodig, op de site van de 
gedelegeerde autoriteiten. Het label van de EU zal op de documenten staan die in 
verband met deze actie worden gepubliceerd.  

Vanaf 2009 zal door de drie deelstaten voorzien worden in 
informatievergaderingen. 

De projectdrager verbindt zich ertoe om de publiciteitsregels na te leven en zal 
verplicht zijn om een zichtbaarheid te waarborgen van het EIF over zijn publicaties 
en in de communicatie over zijn project. De projecten zullen de steun van het EIF 
vermelden in al hun publicaties (gidsen, informatiefolders, pedagogische 
hulpmiddelen, …).   

5.2. The approach chosen to implement the principle of p artnership  

De Belgische Regering heeft beslist om een trimestrieel overleg op te starten 
tussen de verantwoordelijke autoriteiten van de vier fondsen opgericht door het 
Solidariteitsprogramma en beheer van de migratiestromen. Bovendien wordt een 
partnerschapssysteem ingevoerd om de samenwerking te waarborgen met de 
verantwoordelijke autoriteiten van het Europees Vluchtelingenfonds en de interne 
coherentie van het meerjarenplan. Dit systeem spitst zich toe op de twee volgende 
structuren: 

 
• Een begeleidingscomité van het programma samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de betrokken politieke overheden, van de betrokken 
administraties, van de verantwoordelijke autoriteit en van de verantwoordelijke 
autoriteiten van het Europees Vluchtelingenfonds en van het ESF, evenals uit 
de representatieve organisaties van het middenveld. Het begeleidingscomité 
waarborgt de coherentie op strategisch niveau. Hier kunnen debatten en 
uitwisselingen gevoerd worden. Het comité heeft een adviserende rol en kan 
geraadpleegd worden in alle belangrijke stappen van het programma. 
Vergaderritme (minimaal 1 maal per jaar – behalve bij specifieke eisen) 

 
• Er wordt een task force  opgericht tussen de verantwoordelijke autoriteit (POD 

MI) en de verantwoordelijke gedelegeerde autoriteiten. De task force waarborgt 
de coherentie op het vlak van het beheer, de uitvoering en de opvolging van het 
programma. Zij ziet toe op eenzelfde coherentie op het niveau van de 
praktische regels/akkoorden in het kader van het opstellen van de verslagen. Zij 
vormt een plaats voor de uitwisseling van administratieve en financiële 
gegevens over de uitvoering, de opvolging, de controle, de publiciteit en de 
evaluatie van het meerjarenprogramma en van de jaarprogramma’s. In dit kader 
verbinden de gedelegeerde autoriteiten zich er meer bepaald toe om de Cel EIF 
van de POD MI (verantwoordelijke autoriteit) onmiddellijk betrouwbare 
financiële gegevens te bezorgen die gecontroleerd werden in overeenstemming 
met de van kracht zijnde Europese regels. De task force vergadert minstens 
drie maal per jaar. Het advies van de task force is vereist voor elk element dat 
de geldigheid, de betoelaagbaarheid van het meerjarenprogramma, van de 
jaarprogramma’s in het gedrang kan brengen. Zij maakt het mogelijk om aan de 
verschillende Belgische entiteiten de opmerkingen en amendementen voor te 
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leggen waarvan de Commissie wil dat zij gewijzigd worden bij het opstellen van 
de meerjarenprogrammatie en van het jaarprogramma. 
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6. INDICATIVE FINANCING PLAN 

6.1 Community Contribution   

6.1.1. Table 

Multiannual Programme - Draft Financial Plan 
Table 1: Community Contribution 

België 

INTEGRATIEFONDS 
(in 000' euros - current prices) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Prioriteit 1 (totaal) 970,956  1.120,282 1.253,0224  1.263,6331  1.616,3781  1.956,0376  2.175,1958  10.355,506 
Federaal gedeelte 236,8744  268,0364  347,4540  351,4920  440,4000  532,9440  592,6560  2.769,857 
Vlaams gedeelte 454,082 512,246 565,5683201 572,141103 716,8611 867,499596 964,695804 4.653,094 
Franstalig gedeelte 280,000 340,000 340,000 340,000 459,117 555,.594 617,844 2.932,555 
Prioriteit 2 (totaal) 0  0 174,8061741 160,966077 156,5049 183,088164 200,240436 875,606 
Federaal gedeelte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vlaams gedeelte 0 0 99,80617414 100,966077 126,5049 153,088164 170,240436 650,605751 
Franstalig gedeelte 0 0 75,000 60,000 30,000 30,000 30,000 225,000 
Prioriteit 3 (totaal) 213,416  219,900 309,442 332,861 429,117 525,594 587,844 2.618,174 
Federaal gedeelte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vlaams gedeelte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Franstalig gedeelte 213,416 219,900 309,442 332,861 429,117 525,594 587,844 2.618,174 
Technische bijstand 119,1460  130,8740  163,0203  164,5400  123,0000  142,2800  154,7200  997,5803  

TOTAAL 1.303,518 1.471,056 1.900,291 1.922,000 2.325,000 2.807,000 3.118,000 14.846,865 
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6.2 Overall financing plan 

6.2.1. Table 

Member State: België 

Fund: INTEGRATION 
(in 000' euros - current 
prices) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Community Contribution 1.184,371 1.340,182 1.737,270 1.757,460 2.202,000 2.664,720 2.963,280 13.849,284 

Public cofinancing 1.184,371 1.340,182 1.737,270 1.757,460 2.202,000 2.664,720 2.963,280 13.849,284 

Private cofinancing 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.368,742 2.680,364 3.474,540 3.514,920 4.404,000 5.329,440 5.926,560 27.698,568 

% Community Contribution 50,00%  50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 
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