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van lokale besturen en middenveld. Versnippering in overheidsondersteuning gaan we tegen,  
maar we geven kansen aan nieuwe veelbelovende initiatieven. We streven naar meetbare 
impact. 

INBURGERING EN INTEGRATIE 

 

 

Uitdagingen en visie  

 

Het Vlaams inburgeringsbeleid legt de nadruk op economische en maatschappelijke 
zelfredzaamheid, de snelle verwerving van de Nederlandse taal en het zich eigen maken van 
de gedeelde normen en waarden van de publieke Vlaamse cultuur. Met ons 
inburgeringsbeleid nodigen we nieuwkomers uit om een actieve bijdrage te leveren aan de 
Vlaamse samenleving. 

 

Daarnaast ontwikkelen we een breder integratiebeleid dat segregatie tegengaat. Alleen door 
met en niet naast elkaar te leven ontstaat gedeeld burgerschap. Het louter terugplooien op 
de eigen etnisch-culturele groep belemmert een gedeelde Vlaamse samenleving, net omdat 
er zo weinig onderling contact is.  

 

Concrete voorstellen 

 

Het Vlaams inburgeringsbeleid bestaat inmiddels reeds 15 jaar. Vlaanderen is hierbij steeds 

een voortrekker geweest. Vandaag gaan we een nieuwe fase in waarbij we met ons beleid 

willen inspelen op de noden en uitdagingen van de 21ste eeuw. Onze aandacht gaat daarbij uit 

naar zowel de doelgroep als de inhoud van het inburgeringstraject, met een sterke focus op 

onze pluralistische rechtstaat, basisinzicht in onze samenleving, haar werking en haar 

geschiedenis (Vlaamse canon), met aandacht voor de waarden van de Verlichting, zoals vervat 

in de Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen, bv. gelijkheid man-vrouw, 

scheiding van kerk en staat, respect voor seksuele diversiteit, het non-discriminatiebeginsel,…  

Doelgroep: 

• Alleen personen die zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister 

krijgen toegang tot de inburgeringscursus. 
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Inhoudelijk: 

• Het inburgeringstraject wil nieuwkomers zelfredzaam maken en hun participatie aan 

de Vlaamse samenleving verbeteren. De inhoud van het inburgeringstraject wordt 

opgenomen in een inburgeringscontract, dat door de inburgeraar bij aanvang van het 

traject moet worden ondertekend. Hierin wordt, voor de verschillende onderdelen van 

het inburgeringstraject, in samenspraak met de trajectbegeleider, een termijn 

vastgelegd. In het inburgeringscontract wordt ook een bepaling toegevoegd met 

betrekking tot de essentiële rechten en plichten die in onze samenleving moeten 

worden gerespecteerd. De huidige vrijstellingen binnen inburgering, voor bijvoorbeeld 

ernstig zieken of mensen met een mentale of fysieke handicap, blijven van toepassing. 

 

• We ondersteunen de inburgeraars in dit traject met een aanbod op maat. Het 

individuele ambitieniveau en het eigenaarschap over het traject staan centraal met 

verhoogde aandacht van een kwalitatief individuele eerste intake. Voor wie werkt of 

onderwijs volgt, voorzien we een gepast aanbod (bv. via avond- of weekendonderwijs 

of aanbod tijdens de schoolvakanties). Ook grijpen we de mogelijkheden die 

digitalisering biedt aan om het inburgeringstraject efficiënter en effectiever te 

organiseren, o.a. via e-learning en een nieuw online-portaal ‘inburgering in 

Vlaanderen’. Wanneer het  regulier  NT2-aanbod  in  het  volwassenenonderwijs  

ontoereikend  blijkt, kan beroep worden gedaan op privaat aanbod. 

 

• We meten de verworven kennis en vaardigheden via een burgerschapstest die bestaat 

uit vier onderdelen: 

 

1. De kennis van het Nederlands: Het is belangrijk dat nieuwkomers zich zelfstandig 

kunnen redden in hun nieuwe taal, het Nederlands. We verwachten dat de 

inburgeraar op het einde van het traject het taalniveau A2 behaalt. Het taalniveau 

wordt via een  gestandaardiseerd, op een aantal centrale plaatsen georganiseerd, 

examen getest. Voor analfabeten en laaggeletterden wordt een aangepast 

taalniveau voorzien.   

 

2. Inzicht in onze Vlaamse samenleving, haar werking en haar geschiedenis: Dit 

traject maatschappelijke oriëntatie sluiten we af met gestandaardiseerde en op 

een aantal centrale plaatsen georganiseerde toetsen.   

  

3. De economische zelfredzaamheid: Elke nieuwkomer die een inburgeringstraject 

volgt, wordt verplicht om zich binnen de 2 maanden na  de opstart van het traject 

aan te melden bij de VDAB. Op die manier kan de VDAB elke nieuwkomer met een 

arbeidsperspectief begeleiden naar werk of een bijkomende opleiding. Hierbij 

wordt rekening gehouden met studies of opleidingen die de nieuwkomer al volgt.  
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4. Participatie en netwerk: We bouwen een vierde pijler uit, m.h.o. op betere 

participatie en integratie van de inburgeraar en het creëren van een netwerk. We 

bieden een traject op maat aan van 40 uur in de vorm van een buddyproject, een 

kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, of 

vrijwilligerswerk. Ook vanuit de ontvangende samenleving leveren we hiervoor de 

nodige inspanningen. De lokale besturen zijn hiervan de regisseur, in overleg met 

de trajectbegeleider. Het aanbod is optioneel voor wie werkt, studeert of vrijwillig 

een inburgeringstraject volgt.  

Als de inburgeraar is geslaagd in de burgerschapstest, ontvangt hij een 

inburgeringsattest. 

We verwachten dat de inburgeraar regelmatig en actief deelneemt aan zijn traject. 

 

• We stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een financiële 

vergoeding moeten betalen van twee keer 90 euro wanneer ze een 

inburgeringscontract tekenen. Hiervoor krijgen zij een cursus maatschappelijke 

oriëntatie en een cursus NT2 tot op niveau A2. Bij het afleggen van de toetsen NT2 en 

maatschappelijke oriëntatie betalen ze voor elk van deze twee toetsen 90 euro. Deze 

regeling geldt ook voor vrijwillige inburgeraars. Indien de inburgeraar niet slaagt, dient 

men opnieuw te betalen voor een nieuwe test. Onkosten die de inburgeraar maakt in 

het kader van zijn inburgeringstraject (bv. vervoersonkosten) kunnen niet langer 

worden terugbetaald door de Agentschappen.  

 

• Niet-inburgeraars die hun taalniveau willen laten attesteren via een test bij het 

Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent en het Huis van het 

Nederlands Brussel zullen een vergoeding moeten betalen. 

 

• Binnen 24 maanden na succesvolle afronding van het inburgeringstraject moet de 

verplichte inburgeraar op arbeidsactieve leeftijd (18-65 jaar) die geen job heeft, geen 

opleiding volgt of niet studeert (d.w.z. in die periode geen 6 maanden onafgebroken 

gewerkt heeft, een opleiding gevolgd of gestudeerd), een test afleggen voor taalniveau 

B1 mondeling (luisteren en spreken). Hij betaalt hiervoor een vergoeding van 90 euro. 

Het bereiken van dit taalniveau doet de inburgeraar op eigen initiatief via scholing (de 

overheid voorziet hiervoor het nodige aanbod), via werk, via benutting van 

oefenkansen,…... Indien hij dit taalniveau niet behaalt, dient men opnieuw te betalen 

voor een nieuwe test. 

 

• Er wordt systematisch een advies bezorgd aan de Dienst Vreemdelingenzaken over het 

gevolgde inburgeringstraject. Dit om na te gaan of de inspanningsverbintenis tot 

inburgering i.h.k.v. de federale beslissing over het al dan niet verlengen van de 

verblijfstitel van de inburgeraar is nageleefd. 
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*** 

Een sterk integratie- en inburgeringsbeleid wordt geschraagd door een performant 

Agentschap Integratie en Inburgering met een sterke focus op zijn kerntaken. Deze kerntaken 

worden verfijnd: 

•  Via een aanpassing van de regelgeving zorgen we ervoor dat juridische 

dienstverlening exclusief aan Vlaamse diensten en voorzieningen en Vlaamse lokale 

besturen wordt aangeboden. Private personen kunnen er geen beroep op doen.  

• Inburgeraars kunnen tijdens hun inburgeringstraject beroep doen op de 

dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen. De gebruikersoverheden 

financieren deze dienstverlening. Na deze periode dient de anderstalige zelf te betalen 

voor deze dienstverlening. Het project taalhulpen wordt verder uitgerold. 

• De lokale besturen zijn de regisseur van het lokale integratiebeleid. Het Vlaamse 

integratiebeleid werkt daarbij ondersteunend en op maat van de lokale besturen. Voor 

de overgang naar het secundaire inburgeringstraject wordt daarbij afstemming 

gezocht met de lokale besturen. De taken van het Agentschap Integratie en 

Inburgering in dit kader worden strikter afgebakend. De focus dient te liggen op 

tweedelijnsondersteuning van andere overheden.  

*** 

De Vlaamse overheid zal doelgericht investeren in de jaarlijkse monitoring van inburgering 

en integratie (socio-economische situatie) via het Netwerk Statistiek Vlaanderen, en dit tot op 

het lokale niveau. Hierbij brengen we o.a. het bereikte niveau van de Nederlandse taal in 

kaart, de werkzaamheidsgraad, de woonsituatie, etc. in kaart. 

In het kader van de nieuwe survey ‘Samenleven in diversiteit’ bieden we aan lokale besturen 

de mogelijkheid om specifieke bevragingen te laten organiseren bij hun inwoners over ‘actief 

en gedeeld burgerschap’. De resultaten van deze bevragingen vormen een aanvulling op de 

administratieve data die nu reeds zijn opgenomen in de Lokale Inburgerings- en 

Integratiemonitor.  

De vele geslaagde voorbeelden van harmonieus samenleven (bv. op de werkvloer, in de 

vrijetijdsbesteding, maar ook in dagdagelijkse zaken) willen we sterker onder de aandacht 

brengen. De Vlaamse overheid bundelt daarom goede praktijken en stelt deze ter beschikking 

van lokale besturen en middenveld. Versnippering in overheidsondersteuning gaan we tegen, 

maar we geven kansen aan nieuwe veelbelovende initiatieven. We streven naar meetbare 

impact. 
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*** 

Het Vlaamse integratiebeleid richt zich op de gehele samenleving en heeft daarbij bijzondere 

aandacht voor personen van buitenlandse herkomst. Woonwagenbewoners, de 

rondtrekkende beroepsbevolking en vreemdelingen zonder wettig verblijf worden niet 

langer benaderd vanuit het integratiebeleid. We doen geen afbreuk aan de basisrechten van 

de mensen zonder wettig verblijf. 

De Vlaamse overheid voert een sterk taalbeleid dat Nederlands leren, oefenen en gebruiken 

stimuleert, o.a. door te blijven voorzien in een behoeftedekkend NT2-aanbod, het creëren van 

oefenkansen Nederlands en het gebruik van ‘heerlijk helder’ Nederlands in 

overheidscommunicatie.  

In subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten van de Vlaamse overheid met 

derden wordt een Nederlands-clausule opgenomen (actief gebruik van het Nederlands, 

minstens in communicatie naar het publiek). De Vlaamse overheid zorgt er voor dat ook lokale 

besturen deze clausule toepassen. 

Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, 

maar streeft integendeel naar een inclusieve samenleving. Initiatieven die zich terugplooien 

op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden daarbij niet meer 

gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. 

De erkenning van de huidige participatieorganisatie loopt af in 2020. De Vlaamse overheid 

sluit een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke doelstellingen af met een 

participatieorganisatie die expertise bundelt m.b.t. inclusie van mensen met een buitenlandse 

herkomst. Deze netwerkorganisatie adviseert overheid, bedrijven en middenveld.  

 

*** 

Er wordt een verblijfsvoorwaarde van 5 jaar ononderbroken, wettig verblijf op het 

grondgebied opgelegd, alsook het voldoen aan de inburgeringsplicht, voor wie aanspraak wil 

maken op de vermindering van de zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming.  

Er wordt een verblijfsvoorwaarde opgelegd van 10 jaar wettig verblijf op het grondgebied, 

waarvan 5 jaar ononderbroken, alsook het voldoen aan de inburgeringsplicht, voor wie 

aanspraak wil maken op: 
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• Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, uitgezonderd minderjarigen; 

• Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

Er wordt een verblijfsvoorwaarde opgelegd van 5 jaar ononderbroken, wettig verblijf op het 

grondgebied, alsook het voldoen aan de inburgeringsplicht, voor wie aanspraak wil maken op 

de voorrangsregeling in de residentiële ouderenzorg indien er een wachtlijst is. 

Wat betreft het Groeipakket zorgen we ervoor dat asielzoekers, tijdens het doorlopen van hun 

asielprocedure, die vandaag gemiddeld 12 maanden in beslag neemt, geen recht meer hebben 

op het Groeipakket. We voeren de maatregel zo snel mogelijk in. 

Vanuit de optiek dat de kinderbijslag een kostencompenserende vergoeding is, bepleiten we 

op Europees niveau voor kinderen die in het buitenland verblijven, een aanpassing van de 

hoogte van de kinderbijslag aan de levensstandaard van het land waar het kind verblijft 

wanneer de lokale levensstandaard onder het niveau van Vlaanderen ligt, met uitzondering 

van kinderen die in landen verblijven waar hierover bilaterale overeenkomsten mee bestaan. 

  


