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1. Intro
• Wie zijn wij?

• Agentschap Binnenlands Bestuur
• Beleidsvoorbereiding integratie en inburgering 

• Agentschappen Integratie en Inburgering 
• Agentschap Integratie en Inburgering (AgII – Vlaanderen), Atlas (Antwerpen) en In-Gent (Gent) 
• Beleidsuitvoering integratie en inburgering 
• Ondersteuning gemeenten met informatiemateriaal over het inburgeringstraject. 
• De gemeente wijst een persoon aan die fungeert als contactpersoon voor de agentschappen.

• Scope van dit webinar:
• Wel: toekomstige regelgeving integratie en inburgering 

• Aandachtspunten voor lokale besturen 
• Niet: 

• Regelgeving Nederlands als tweede taal (= volwassenenonderwijs)
• Plan Samenleven: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/samenleven-in-diversiteit-het-plan-samenleven-steunt-

lokale-besturen

• Live event 
• Vragen stellen via Q&A  later schriftelijk beantwoord 
• Powerpoint wordt nadien verstuurd 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flokaalbestuur.vlaanderen.be%2Fnieuws%2Fsamenleven-in-diversiteit-het-plan-samenleven-steunt-lokale-besturen&data=04%7C01%7Csophie.maricau%40vlaanderen.be%7C1fa50a6fff7c4872e09108d9e0f6b009%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637788172377936587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=l2LrfXqO%2BLvm58Bo1lw5Fqlcu0nqQB%2BqmAa4C7H8q90%3D&reserved=0


2. Wijziging van de regelgeving integratie en 
inburgering
• Basis: 

• Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024 

• Wat werd gewijzigd?
• Decreet integratie en inburgering (7 juni 2013) = afgerond (9 juli 2021)
• Uitvoeringsbesluiten = afgerond (17 december 2021)

• Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet (29 januari 2016)

• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de certificerende taaltesten (20 april 2018)

• Inwerkingtreding 
• Algemeen: 1 maart 2022
• Uitzondering: retributie MO en vierde pijler 

• Wat loopt nog? 
• Regelgeving NT2 via decreet volwassenenonderwijs

Presentator
Presentatienotities
Meer info over wijzigingsdecreet: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1517296 Meer info over uitvoeringsbesluiten: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=last-3-months&ministerFirstName=Bart&ministerId=5fed907de6670526694a05b8&ministerLastName=Somers&search=Wijziging%20regelgeving%20Vlaams%20integratie-%20en%20inburgeringsbeleid%3A%20hertekening%20inburgeringstraject&startDate=2021-10-26T16%3A36%3A02.914Z 



3. Het nieuwe inburgeringstraject 

• Op maat 

• Betalend 

• Van 2 naar 4 pijlers 

• Doorgedreven taalverwerving 

• Resultaatsverbintenis 

• Verlichtingswaarden 



3.1 Schematische weergave 



3.2 Resultaatsverbintenis
Voorwaarden inburgeringsattest Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 

besturen? 

Inburgeringsattest
• Minstens de doelstellingen van elk 

trajectonderdeel behaald

Verklaring van geleverde inspanningen tot het 
behalen van het inburgeringsattest 

• Doelstellingen één of beide vormingspakketten 
niet mogelijk omwille van beperkte 
leercapaciteiten

De inburgeraar bevestigt de voorwaarden van het 
inburgeringstraject door het ondertekenen van een 
inburgeringscontract. 

Inburgeringsdocumenten zijn geactualiseerd naar de 
nieuwe regelgeving:

• Inburgeringscontract
• Inburgeringsattest
• Verklaring geleverde inspanningen tot het 

behalen van het inburgeringsattest
• Evaluatiereglementen
• Wervingsbrieven
• … 



3.3 Doelgroep inburgering  

Zijn geen doelgroep meer vanaf 1/3/2022: Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Verzoekers om internationale bescherming 
(asielzoekers)

• Uitzondering: niet-begeleide minderjarige 
verzoekers om internationale bescherming

Bij aanmelding van de inburgeraar in de 
agentschappen gaat de trajectbegeleider de doelgroep 
na. 

• Doorverwijzen naar Inburgering vanuit lokale 
besturen – actualiseren wervingsmateriaal (o.a. 
bevraging lokale besturen)

• Aanpassing doelgroepbrochure volgens de nieuwe 
regelgeving

• Verzoekers om internationale bescherming komen 
wel nog in aanmerking voor lessen NT2

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/doelgroep-inburgering/wie-mag-of-moet-inburgeren


Regie over het traject
• Bepalen van de onderdelen van het 

inburgeringstraject ≠ 
sanctioneringsbevoegdheid

• Ongewijzigd ten opzichte van de huidige 
regelgeving

Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

In principe: regie ligt bij de agentschappen integratie en inburgering

Uitzondering: OCMW
• Inkomsten via maatschappelijke dienstverlening of leefloon
• Naar agentschap II doorverwezen door OCMW
• Niet bij prioritaire categorieën inburgering

Samenwerkingsovereenkomst VVSG-AgII

Uitzondering: VDAB
• Verplicht ingeschreven werkzoekende
• Naar agentschap II doorverwezen door VDAB
• Niet bij prioritaire categorieën inburgering

Samenwerkingsovereenkomst VDAB-agentschappen

3.4 Totstandkoming van het traject    



Traject op maat Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Evolueren naar een geïntegreerde intake:
• VDAB/Actiris
• OCMW/lokale besturen

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders 

In 2022 zullen Agentschappen Integratie en Inburgering, VDAB en de 
lokale besturen, OCMW’s, VVSG deze geïntegreerde samenwerking via 
7 proeftuinen verder uitwerken.

Blijvende inzet op gegevensuitwisseling. 

Het contract omvat:
• bepaling essentiële rechten en plichten,
• alle onderdelen en vrijstellingen van het traject,
• minimum één vormingspakket (MO of NT2),
• een termijn voor het hele traject.

Hernieuwing inburgeringscontract

Cliëntgericht inburgeringstraject: een vraaggestuurde aanpak naar 
passend aanbod

• Geïntegreerd, gecombineerd en lineair
• Differentiatie volgens profielen
• Vastgelegde kwaliteitsverwachtingen

3.4 Totstandkoming van het traject    



• Rode draad doorheen het volledige inburgeringstraject

• Stimuleren tot zelfreflectie 

• Begeleiden bij uittekenen en realiseren levensloopbaan 

• Individuele begeleiding en opvolging tijdens IB-traject

• 13 opdrachten 
• O.a. afspraken maken met partnerorganisaties (vb. VDAB, OCMW,…)

• Opmaak van een persoonlijk inburgeringsplan 

3.5 TRAJECTBEGELEIDING



Kernelementen Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Verhoogde aandacht voor Verlichtingswaarden, vb.:
• Scheiding tussen Kerk en Staat,
• Gelijkheid tussen man en vrouw,
• Respect voor seksuele diversiteit,
• Vrijheid van meningsuiting,
• ….

Onderwijsdoelen als evalueerbare einddoelen

Differentiëring
• Inhoudelijk: op maat van profiel van de inburgeraar
• Vormelijk: digitaal, klassikaal, blended
• Mogelijkheid tot zelfstudie
• Geïntegreerde trajecten
• Moeder- of contacttaal inburgeraar

 Meer mogelijkheden om sneller te starten

Online leren met digitaal leerplatform

Nieuwe werkvormen van MO spelen in op maatschappelijke 
tendensen, komen tegemoet aan type doelgroepen (werkenden, 
Europeanen...)

3.6 Maatschappelijke oriëntatie     



Kernelementen Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Nieuwe manier van evalueren
• Evalueerbare einddoelen = minimumdoelen voor elke 

inburgeraar
• Gestandaardiseerde test MO + procesevaluatie
• Minstens slagen voor gestandaardiseerde test

Gestandaardiseerde test:
• Vrijstellingstest en test na MO
• 16 Talen (aligneren naar 25 talen Online leren)
• Bijkomende ondersteuning (auditief, digitaal...)
• 1 testcentrum per regio (groeiscenario)

Procesevaluatie
• Uniforme evaluatie overheen Vlaanderen

Evaluatiereglement MO

Vaststelling beperkte leercapaciteiten
• Via deliberatie commissie agentschap

3.6 Maatschappelijke oriëntatie     



Betalend Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Retributie
• Cursus: éénmalig 90 euro
• Test: 90 euro

• Kinderopvang tijdens het inburgeringstraject is niet langer gratis 
via de agentschappen. 

• Vervoer naar en van de lessen MO wordt niet meer terugbetaald.
• Cursusmateriaal wordt niet meer terugbetaald.

Vrijstelling voor bepaalde categorieën vrijwillige inburgeraars, vb.:
• Inburgeraars in Brussel-Hoofdstad,
• Ingeschreven in basiseducatie,
• Inkomen via maatschappelijke dienstverlening of leefloon,
• Werkzoekend en opleiding volgen in kader van traject naar 

werk,
• ….

Vooraf betalen
• Uitzondering: betalingsmoeilijkheden  uitstel

• Hoeveel mensen zouden moeilijkheden hebben in jouw stad of 
gemeente om het traject te betalen?

• Hoe ga je als lokaal bestuur om met betalingsmoeilijkheden?
• Agentschappen:

- Betaalmogelijkheden
- Betaalmoeilijkheden & afbetalingsplan

Latere inwerkingtreding
• Datum nog te bepalen

3.6 Maatschappelijke oriëntatie     



Kernelementen Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Te behalen niveau = ongewijzigd
• A2
• Uitzondering: cursisten basiseducatie in een 

alfabetiseringstraject

Nieuwe manier van evalueren
• Gestandaardiseerde test
• Via regelgeving onderwijs

Evaluatiereglement NT2

Vaststelling beperkte leercapaciteiten
• Via onderwijscentra

Actualiseren Vlaams Afsprakenkader NT2

Retributie
• Via regelgeving onderwijs

3.7 Nederlands als tweede taal      



= nieuw onderdeel Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Voor wie?
• Inburgeraars op beroepsactieve leeftijd + wettelijk toegang 

tot de arbeidsmarkt
• Die niet aan het werken zijn

Verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar – ondersteuning vanuit 
de trajectbegeleider 

Wanneer?
• Binnen zestig dagen na ondertekening van het 

inburgeringscontract

Samenwerkingsovereenkomst VDAB (Actiris)

Digitale toeleiding en opvolging (klantenvolgsysteem)

Wie doet wat?
• Agentschappen II leiden toe en controleren
• Na inschrijving: activering door VDAB en/of OCMW
• Evolutie naar geïntegreerde intake

Na inschrijving zijn OCMW en VDAB verantwoordelijk voor activering.

Proeftuinen 2022

3.8 Inschrijving VDAB/Actiris



= nieuw onderdeel Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Voor wie?
• Optioneel voor vrijwillige inburgeraars
• Vrijstelling o.b.v. werken of studeren

Wat?
• 40 uren binnen het inburgeringstraject
• Inburgeraar kiest één of meer initiatieven

• Nederlandstalige context
• Participatie op sociaal vlak

• Ondersteuning mogelijk door trajectbegeleider agentschap
• Verschillende mogelijkheden:

• Lokale besturen ontsluiten aanbod
• Bovenlokaal aanbod
• …

3.9 Participatie- en netwerktraject        



= nieuw onderdeel Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Controle?
• Eenvoudig sjabloon
• Trajectbegeleider voert in in KBI

Verantwoordelijkheid ligt bij de inburgeraar 

Proeftuinen participatie- en netwerktraject en interne voorbereiding

Vormingsreeks 'Omgaan met diversiteit'
• Momenteel voor professionals
• Vanaf mei voor vrijwilligers in webinars

Dialoog en ondersteuning (Lokale besturen en organisaties) 

Inwerkingtreding
• Latere, nog te bepalen datum

3.9 Participatie- en netwerktraject        



= nieuw Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Wat?
• Verplichte inburgeraars
• 24 maanden na het behalen van het inburgeringsattest
• Aantonen taalniveau B1 mondeling

Operationeel kader agentschappen

Opmaak inburgeringsdocumenten

Vrijgesteld?
• 6 maanden onafgebroken gewerkt of gestudeerd (combinatie 

mogelijk)
• Ernstig ziek, handicap of beperkte leercapaciteiten

Inburgeraar behaalt het niveau op eigen initiatief

Creëer/update voldoende oefenkansen Nederlands.

Activering VDAB en OCMW tijdens 24 maanden na inburgeringsattest 
 optimaal streven naar werken of studeren

Uitstel?
• Medische of persoonlijke redenen (vb. ziekte, ontbreken van 

een passend aanbod, nog bezig met een cursus,…)

3.10 Verplichting B1 mondeling         



Resultaatsverbintenis Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Niet naleven van de voorwaarden  sanctionering mogelijk 

Deze sancties gelden niet:
• voor vrijwillige inburgeraars,
• voor mensen met beperkte leercapaciteiten,
• als je een eerste keer niet slaagt,
• indien je regelmatig deelnam aan MO/NT2.

Verplichte inburgeraars blijven verplicht om de doelen te behalen 
(uitgezonderd mensen met beperkte leercapaciteiten).

Het inburgeringstraject kan onderbroken worden vanuit persoonlijke of 
medische redenen van de inburgeraar (uitstel of opschorting) of door 
het niet naleven van de voorwaarden (sanctionering).

3.11 Sanctionering          



Door wie? (= ongewijzigd ten opzichte van de 
huidige regelgeving)

Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

In principe: handhavingsambtenaren Agentschap Binnenlands 
Bestuur

Herziening standaard operationele procedures (inhoudelijk, technisch, 
samenwerking...)

Afstemming ABB/Handhavingsambtenaren (verplichte inburgeraars)

Afstemming tussen OCMW/VDAB en agentschappen voor vrijwillige 
inburgeraars

Uitzondering: OCMW
• Inburgering als voorwaarde voor toekenning of behoud 

inkomsten uit maatschappelijke dienstverlening of leefloon

Uitzondering: VDAB
• Verplicht ingeschreven werkzoekende
• Naar agentschap doorverwezen door VDAB

3.11 Sanctionering          



Wat verandert er? Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Contracten voor 1 maart 2022 = huidige regelgeving 
Contracten na 1 maart 2022 = nieuwe regelgeving 

Verbintenissen behaald = inburgeringsattest

Inbreuk in oud contract  na sanctionering nieuw contract onder 
nieuwe regelgeving

I.s.m. agentschappen Integratie en Inburgering en ABB operationaliseren 
van overgangsbepalingen: MO, sanctionering, doelgroep/verhuis...

3.12 Overgangsbepaling           



4. Wijzigingen in het integratiebeleid 

• Taalbeleid en sociaal tolken en vertalen 

• Certificerende taaltest 

• Doelgroep van het integratiebeleid 

• Juridische dienstverlening 



4.1 Taalbeleid en sociaal tolken en vertalen 

Wat verandert er? Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Taalbeleid = ongewijzigd 
• Wegwerken taaldrempels 
• Creëren van maximale leerkansen Nederlands 

Agentschap integratie en inburgering ondersteunt 

Sociaal tolken en vertalen 
• Decretaal ingebed als onderdeel van taalbeleid 
• Gebruiker is verantwoordelijk voor keuze communicatie-

instrument

Financiering
• Gebruikers(overheden) betalen dienstverlening 
• Gebruikers mogen de betaling van de tolk- en 

vertaalprestaties niet doorrekenen aan inburgeraars
• Inburgeraar = vanaf aanmelding bij agentschap 

integratie en inburgering tot behalen 
inburgeringsattest 



4.2 Certificerende taaltest   

Wat verandert er? Wat betekent dit voor de inburgeraar en lokale 
besturen? 

Certificerende taaltest wordt betalend
• Prescreening bij agentschap II: kosteloos
• Mondelinge vaardigheden (spreken en luisteren): 90 euro
• Schriftelijke vaardigheden (schrijven en lezen): 90 euro
• Volledige test: 180 euro

Procesflows intern en intra-agentschappen

Betaalsysteem

Retributiereglement

Vrijgesteld?
• Inburgeraars die de taaltest afleggen in functie van het 

bekomen van een vrijstelling NT2 in het kader van het 
inburgeringstraject

Vooraf betalen

Inwerkingtreding: 1 maart 2022



Minister Bart Somers   



www.integratie-inburgering.be

www.integratie-inburgering.be

https://www.vlaanderen.be/agentschap-
binnenlands-bestuur

http://www.integratie-inburgering.be/
https://www.vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur
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