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Reactie artikel De Morgen
Het Agentschap Integratie en Inburgering bestaat sinds januari 2015 en is een fusie van 20 organisaties met een zeer diverse werking. Een dergelijke fusie is intensief en kost geld (eengemaakt
ICT-netwerk, onderlinge afstemming van functies en lonen, huisvesting samenbrengen,…). Nog
voor het agentschap goed en wel operationeel was, brak in augustus 2015 de asielcrisis uit.
Het agentschap heeft onmiddellijk al het nodige gedaan om de dienstverlening uit te breiden en
te kunnen garanderen. Het agentschap heeft een stijging in de instroom van (+11% in 2015 en
+44% in 2016) kwalitatief opgevangen in haar dienstverlening.
Vanaf 2016 heeft de Vlaamse Regering 11,1 miljoen euro extra middelen vrijgemaakt voor deze
verhoogde instoom. Die middelen worden voorwaardelijk gegeven. Dat wil zeggen dat het
agentschap de middelen ontvangt wanneer extra dienstverlening gepresteerd wordt. Zeggen
dat bevoegd Vlaams minister Homans “telkens weer middelen moet bijpassen” is dus niet correct. Het agentschap heeft 4,7 miljoen euro van die middelen ook proactief doorgeschoven naar
het volgende werkjaar. Net omdat we weten dat een inburgeringstraject gemiddeld 1,5 jaar
duurt. Suggereren dat die middelen beter voor fusietrajecten ingezet zouden worden, is onjuist.
De middelen zijn gegaan naar waar ze horen te gaan: extra dienstverlening verlenen voor asielzoekers.
Het ritme van die extra dienstverlening is moeilijk voorspelbaar. De daling van het aantal asielzoekers in België vertaalt zich op termijn ook in een dalende instroom bij inburgering. Om dat in
kaart te brengen, ontwikkelde het agentschap een monitoringtool. Dat is een tool die toelaat
om te projecteren hoeveel medewerkers er nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen in tijden van wisselende instroom. Tegelijk kunnen we de reële instroom opvolgen en is bijsturing mogelijk wanneer dat nodig blijkt (vb. wanneer een nieuwe verhoogde instroom asiel op ons af zou komen). Onze dienstverlening wordt dus maand na maand geëvalueerd. Op dit moment zien we een daling in aanmeldingen, daarom moest het agentschap in juli
2017 8 medewerkers laten gaan.
Om zich hierop verder voor te bereiden, heeft het agentschap interne oefeningen gemaakt. Oefeningen op basis van prognoses. Oefeningen om uit te gaan van een ‘worst case scenario’. De
12 miljoen euro waarvan in de krant sprake is, is wat zou er gebeuren als we ons extra aanbod
van de dienstverlening (en extra medewerkers) niet zouden afbouwen, ook al is de instroom gedaald, en de extra middelen van de Vlaamse Regering tegelijk wegvallen. Die oefeningen zijn
geen reële oefeningen. Het zijn mathematische berekeningen op basis van prognoses. Net om
zo een scenario’s te voorkomen is het agentschap samen met de Raad van Bestuur gestart met
de afbouw van het aantal medewerkers.
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Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken,
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen,
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd
in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer
info vind je op www.integratie-inburgering.be.
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