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Interpellatie van de h. Desmet: Gemeentelijk onthaal- en integratieaanbod. 

 
De h. Desmet geeft aan dat een derde van de Brusselse bevolking van buitenlandse origine is en dat 

er sinds enkele jaren ± 30.000 nieuwkomers per jaar bijkomen. In tegenstelling tot in Vlaanderen is er in 
Brussel geen verplicht integratieproces, hoewel dit van groot belang is om ons land beter te kunnen begrij-
pen en meer kansen te bieden. 

Sinds vorig jaar zijn er twee onthaalprojecten voor nieuwkomers ("Via" in Schaarbeek en Molenbeek 
en "BAPA Bruxelles" in Brussel-Stad) en Elsene werkt hiervoor samen met Ciré (Coordination et initiatives 
pour réfugiés et étrangers). Langs de Nederlandstalige kant stelt "BON" een onthaalprogramma in 18 talen 
voor. 

Hebben de dienst Vreemdelingen en het OCMW kennis van deze projecten? Welke informatie geeft 
de gemeente aan nieuwkomers? 

De h. Desmet vraagt meer inlichtingen over het bestaande aanbod bij de gemeentelijke instanties. 
 
Schepen Delwart antwoordt dat gemeentes met dergelijke projecten ook meer nieuwkomers moe-

ten opvangen dan in Ukkel. Volgens de laatste cijfers zijn er 247 ingeschreven asielaanvragers op het Ukkelse 
grondgebied waarvan de helft door bestaande structuren zoals het Rode Kruis en het OCMW opgevangen of 
verder doorverwezen wordt. Zo worden er bijvoorbeeld taallessen georganiseerd door het Rode Kruis en Le 
PAS (Prévention-Animation socio-culturelle) maar dit is nog geen echt integratieproject. Het integratieproject 
van schepen Maison in het kader van de sociale promotie kan hierbij eveneens vermeld worden, ook al had 
dit niet het verwachte succes. 

Mevr. Fremault kan wellicht bevestigen dat het Brusselse parlement binnenkort een verplichting zal 
invoeren. Dankzij deze verplichting zullen alle overheden op elk niveau hun verantwoordelijkheden moeten 
nemen. 

 
Schepen Maison vermeldt dat de lessen Frans in het kader van de sociale promotie steeds meer suc-

ces hebben maar dat het integratietraject in dit kader inderdaad minder succes kent, ondanks de gemaakte 
publiciteit naar het doelpubliek toe. De directrice van de school voor sociale promotie wil dit graag voortzet-
ten maar volgens schepen Maison zal dit teveel tijd en inspanningen kosten. Het zou interessanter zijn mocht 
het OCMW een centraal aanbod ter zake kunnen aanbieden. 


