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Brussel, 21 december 2017 – Het is een donkere dag voor het personeel van het Vlaams Agentschap
Integratie Inburgering en voor het hele integratiebeleid. De directie en het bestuur plannen zo’n 143
voltijdse banen te schrappen. Een belangrijk deel van de noodzakelijke middelen voor een goed
inburgeringsaanbod wordt ingeperkt, hoewel de inburgeringsnoden hoog blijven. Maar bovendien
wordt ook de structurele werking rond integratie en juridisch advies uitgehold. We maken ons dan
ook grote zorgen over hoe onze samenleving de groeiende uitdagingen rond integratie en
inburgering gedegen wil organiseren.
Naast ingrepen in de inburgering zullen ook de pedagogische en educatieve programma’s en de
diensten voor het sociaal tolken inleveren. Door ook de juridische ondersteuning af te bouwen en te
centraliseren, wordt geraakt aan één van de pijlers van het Agentschap. Enerzijds is goede
informatie over het vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht een kerntaak in deze
superdiverse migratiesamenleving. Vandaag zijn de bestaande juridische diensten al overbevraagd
en hebben hulpvragers te kampen met lange wachtlijsten. Anderzijds is regionale nabijheid
noodzakelijk om het welzijnswerk, armoede-organisaties, opbouwwerk, OCMW´s en centra voor
geestelijke gezondheidszorg in heel Vlaanderen en Brussel te ondersteunen. Zij zijn vragende partij
voor net meer juridische kadervorming en informatie.
Wij vragen het bestuur en de directie van het Agentschap deze beslissing te herzien. Als de huidige
sanering gehandhaafd blijft, halen we op korte en middellange termijn het Vlaams integratiebeleid
onderuit. Goede (kader)vorming en juridische informatie zijn onmisbaar. Een vlotte bediening om
sociaal tolken te kunnen bereiken is nodig voor een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening.
Een integratie- en inburgeringsbeleid dat de noden goed in kaart brengt, is daarom een eerste
noodzakelijke stap om verder de middelen aan vast te koppelen. Als middelen vooral meedeinen op
de pieken en dalen van de instroom, is het ons inziens moeilijk om een duurzaam beleid en degelijke
dienstverlening uit te bouwen.
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Verstuurd namens de ondertekenaars door Didier Vanderslycke 0478/234564
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