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BELGIE ZESDE IN LIJST MIGRATIEBELEID

Arbeidsmarkt
blijft star voor
nieuwkomers
België staat op een zesde plaats van 31 westerse landen als
het op migratiebeleid aankomt. Niet slecht. De moeilijke
toegang tot de arbeidsmarkt is onze slechtste score.
Nationaliteit nodig voor
ambtenarenstatuut
● Naturalisatie wel soepel
● Verstrenging op til
●

Het Belgische integratiebeleid behoort tot de beste
van Europa. Met die lof steekt de
Migration Policy Group (MPG)
van wal in zijn analyse van hoe dit
land omgaat met migratie en integratie. In de rangschikking die
de MPG opmaakt van 31 Europese
en Noord-Amerikaanse landen
(de zogenaamde Mipex-studie)
staat België op een zesde plaats,
na Zweden, Portugal, Canada,
Finland en Nederland (zie tabel).
We zakken wel drie plaatsen in
vergelijking met 2007.
BRUSSEL

Arbeidsmarkt

Het minst scoort België als het op
de toegang tot de arbeidsmarkt
aankomt voor nieuwkomers van
buiten de EU. Daar staan we 17de
op 31 landen.
De kloof tussen EU- en niet-EUwerknemers is hier het grootst,
zowel in Vlaanderen als in Wallonië overigens.
Het effect van de asielzoekers
weegt sterk door in deze score. Zij
krijgen pas toegang tot de arbeidsmarkt na zes maanden in de
procedure. In sommige landen is
dat van zodra hun aanvraag als
ontvankelijk wordt beschouwd.
Wie een statutaire overheidsbaan
wil bij de federale of de Vlaamse
overheid moet de nationaliteit
van een EU-land bezitten. De verplichting is grondwettelijk bepaald, dus pogingen om daar iets
aan te doen – die er zeker zijn —
stoten daar altijd op. Voor contractuelen geldt die vereiste niet.
Daar komen de taalexamens bij,
die voor velen een struikelblok
zijn. Verworven competenties tellen ook minder mee dan diploma’s.
Ingrid Pelssers, Vlaams emancipatieambtenaar, hamert op ‘coaching, taalopleiding op maat en
het beter benutten van de kanalen om al dat talent op te vangen’.
De Vlaamse overheid heeft 2 procent personeelsleden van vreemde afkomst in dienst en wil naar
4 procent tegen 2015. Opvallend:

De rangschikking
volgens
migratiebeleid
1. Zweden (score: 83 punten)
2. Portugal (79)
3. Canada (72)
4. Finland (69)
5. Nederland (68)
6. België (67)
7. Noorwegen (66)
8. Spanje (63)
9. VS (62)
10. Italië (60)
11. Luxemburg (59)
12. Duitsland (57)
13. Verenigd Koninkrijk (57)
14. Denemarken (53)
15. Frankrijk (51)
16. Griekenland (49)
17. Ierland (49)
18. Slovenië (49)
19. Tsjechië (46)
20. Estland (46)
21. Hongarije (45)
22. Roemenië (45)
23. Zwitserland (43)
24. Oostenrijk (42)
25. Polen (42)
26. Bulgarije (41)
27. Litouwen (40)
28. Malta (37)
29. Slovakije (36)
30. Cyprus (35)
31. Letland (31)

Regels voor
verblijfsrecht
soepelste van de
westerse landen

dier Vanderslycke van het Kerkwerk Multicultureel Samenleven.
Verblijf

Wat langdurig verblijfsrecht betreft staat België dan weer op de
eerste plaats. Hier zitten migranten minder lang in een tijdelijk
statuut dan in andere landen. Als
de eenmalige regularisatieoperatie van eind 2009 meegeteld
heeft, is de eerste plaats te verklaren.
Ook het verkrijgen van de nationaliteit kan hier vlotter dan elders, ook al is het een gunst. Na
drie jaar wettelijk verblijf heb je
al recht op naturalisatie.
Maar dat de naturalisatiecommissie recentelijk slechts een op
de vier aanvragen gunstig beoordeelt, neemt Mipex niet mee. Deze studie baseert zich louter op
wetgeving en regels, niet op de
praktijk.
Onder de paarse regering is de naturalisatie versoepeld. Ze is nadien alweer bijgestuurd. De aspecten ervan die migratie zouden
uitlokken, zijn aangepast.
Inzake gezinshereniging landen
we op een achtste plaats.
Onderwijs

De toegang tot ons onderwijs is
heel vrij voor nieuwkomers. Daar
halen we een derde plaats. Ook
kinderen van mensen zonder geldige verblijfsdocumenten mogen
naar school, hebben zelfs leerplicht. Maar de bedenking daarbij is dat ons onderwijs sterk gesegregeerd is en dat het de leerlingen niet helpt de sociale ladder
te beklimmen. Er is veel uitval en
te veel jongeren verlaten de
schoolbanken zonder diploma,
dat is bekend.
Toekomst?

bij de ambtenaren van vreemde
origine is negen op de tien contractueel, terwijl dat bij de autochtonen de helft is.
In de privésector kunnen mensen
van buiten de EU alleen een arbeidskaart krijgen als ze voor bepaalde knelpuntberoepen in aanmerking komen.
‘De obstakels die opgeworpen
worden voor vreemdelingen zullen botsen met een grote vraag
naar arbeidskrachten’, zegt Di-

De kans is groot dat België in een
volgende ranking weer enkele
plaatsen prijsgeeft. Er liggen politieke voorstellen op tafel om het
beleid rond asiel en migratie, aspecten zoals gezinshereniging en
naturalisatie, weer wat aan te
scherpen. Maar vergelijkbare
trends doen zich ook voor in andere landen. (ty)
- ONLINE
www.mipex.eu/belgium
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CHEMIE IS DE GROTE ONBEKENDE

POLITIE

MICHELIN FRANKRIJK

Wout Bru
verliest een ster

Fernand Koekelberg vrijuit
De commissaris-generaal van de federale politie was
beschuldigd van misbruik van overheidsgeld.

Fernand Koekelberg.

Wout Bru, die sinds 2005 in zijn
Provençaals restaurant twee
Michelinsterren mag voeren,
wordt in 2011 gedegradeerd.

Wout Bru. © Lannoo

© blg

Het Comité P, dat de politiediensten
controleert, heeft geen formele onregelmatigheden vastgesteld in de jongste zaak rond commissaris-generaal Fernand Koekelberg van de federale politie. Dat verklaarde de
minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom
(Open VLD), gisteravond in Terzake.
Koekelberg en zijn medewerkster Sylvie Ricour waren er
onlangs in een anonieme brief aan het Comité P van beschuldigd overheidsgeld te hebben misbruikt voor privédoeleinden. Koekelberg zou onder andere dure Delvauxkoffers gekocht hebben voor een reis naar Qatar, waar hij
zich op het jaarlijkse Interpol-congres kandidaat stelde
voor een topfunctie.
Om die kandidaatstelling te ondersteunen trok Koekelberg
met een zeskoppige delegatie, waaronder ook Ricour, voor
een week naar Qatar. Hij werd niet verkozen.
Minister Turtelboom had daarop het Comité P gevraagd de
zaak tegen het licht te houden.
BRUSSEL (BELGA)

OPSPORING

Sonarboot zoekt vermiste
Kortrijkse pastoor in Leie
Het speurdersteam dat deken Marc Gesquière (60) opspoort, vroeg gisteren de bijstand van de scheepvaartpolitie. Met een sonar werd de Leie stroomafwaarts
afgezocht, op zoek naar de vermiste geestelijke. De boot
zocht van het Buda-eiland in het hart van Kortrijk tot aan
de sluis van Harelbeke. Gisteravond werd de zoektocht
zonder resultaat afgebroken. ‘Er zit heel wat stroming op
de Leie’, zegt een speurder. ‘Bovendien is de bodem bezaaid
met rommel, wat het zoeken bemoeilijkt.’
Zowel de woning van pastoor Gesquière als de Onze-LieveVrouwekerk liggen op een steenworp van de Leie. ‘Dat het
om een wanhoopsdaad zou gaan, is niet zeker’, benadrukken speurders. Zo is bij het doorzoeken van de pastorie en
de kerk geen afscheidsbrief gevonden, ook niet op zijn computer. Al wordt het stilaan de meest voor de hand liggende
these.
Marc Gesquière verdween op zondag 20 februari. Hij ging
’s ochtends nog voor in een eucharistieviering, en had
’s middags een vergadering met zijn parochieteam. Hij
werd het laatst gezien toen hij om 16.30 uur zijn 91-jarige
vader bezocht in het rusthuis. Niemand die hem die dag
ontmoette, is iets vreemds opgevallen.
Dat Gesquière onwel werd of gevallen is, lijkt uitgesloten.
Gesquière haalde op de dag van zijn verdwijning wel
500 euro van zijn bankrekening. De speurders zouden daar
ondertussen al een verklaring voor gevonden hebben. (cel)
KORTRIJK

ASIELCRISIS

OCMW krijgt deurwaarder
over de vloer
BRUSSEL (BELGA) Het Brusselse OCMW heeft maandag
een deurwaarder over de vloer gekregen omdat het 6.000
euro weigert te betalen aan een asielzoeker. Asielzoekers
die tijdens de opvangcrisis geen onderdak vonden, kregen
het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken als administratieve verblijfplaats. Doordat het OCMW die toestroom
niet aankon, stapte een van de asielzoekers in september
naar de rechter. Het OCMW werd bij verstek veroordeeld,
maar weigert ‘alleen op te draaien voor het falen van de
federale staat’, zegt voorzitter Yvan Mayeur (PS).

Gerechtsdeurwaarder François Meeus heeft het nu ook officieel vastgesteld: Technopolis mag het wereldrecord ‘grootste chemieles’ op zijn
naam schrijven. 562 leerlingen namen deel. Onder leiding van de Amerikaanse professor Bassam Z. Shakhashiri en zijn gelegenheidsassistente
Ingrid Lieten, maakten ze badzout, haargel en tandpasta.
De extra aandacht voor chemie is hoognodig, want bijna een op de zes

werknemers binnen de sector gaat binnen dit en vijf jaar met pensioen.
‘Uit een studie van de KULeuven blijkt dat naar schatting 10.000 van onze
62.000 werknemers de komende vijf jaar met pensioen zullen gaan. Onze
sector zal vele duizenden jongeren moeten overtuigen om te kiezen voor
chemie. Vaak is chemie een grote onbekende’, zegt Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van Essenscia Vlaanderen. © Bert Van Den Broucke/photo news

OVERHEID KAN NIET VOLDOEN AAN BOUWBEHOEFTEN

Gehandicapten investeren
zelf in hun gebouwen
De overheid kan de gebouwennood in de welzijnssector niet dekken. Via
een eerste coöperatie zetten betrokkenen hun eigen en ‘sociaal privégeld’ in.
VA N O N Z E R E DACT E U R

GUY TEGENBOS
BRUSSEL De overheid

maakt
zich wel sterk dat ze in staat is en
blijft de rechtstreekse ondersteuning van personen met een handicap te financieren alsmede de
werking van de instellingen voor
die mensen. Maar ze moet erkennen dat ze er niet in slaagt tegemoet te komen aan de gebouwenbehoeften van die uit te breiden
sector. Het gebouwenfonds VIPA
ziet zijn wachtlijsten groeien.
Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams
minster van Welzijn: ‘We moeten
innovatie middelen zoeken zodat
de overheid zich kan concentreren op haar kerntaak: de concrete
welzijnsdienstverlening.’
Grote PPS-projecten – publiekprivate samenwerking zoals voor
de schoolgebouwen – zijn hier
niet aangewezen. Maar waarom
geen ‘sociaal privékapitaal’ inzamelen via een sociaal economiebedrijf, een coöperatie? Die kan
privégeld van al wie betrokken is
of zich betrokken voelt, inzetten
en een zeker rendement beloven.
Aan wie wordt dan gedacht als in-

vesteerders? Aan vzw’s en religieuze organisaties die nog wel geld
hebben maar niet genoeg om het
zelf te investeren of geen mankracht meer hebben om zelf initiatieven te nemen. Aan de ouders,
vrienden en familieleden van gehandicapten. En aan de personen
met een handicap zelf; vaak heb-

‘We moeten
innovatie middelen
zoeken zodat
overheid kan
focussen op
dienstverlening’
ben die ook wat geld op een spaarboekje voor de oude dag. Ook gemeenten en OCMW’s lieten al belangstelling merken voor investeringen op hun grondgebeid.
Zij kunnen hun geld inbrengen in
een coöperatie zoals Inclusie Invest, het eerste grote initiatief
daarvoor in Vlaanderen dat vandaag in Houthalen ‘gedoopt’

wordt. De voorbereiding loopt al
een tijd. Het is een ‘cvba so’ – een
coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en
een sociaal oogmerk – die fiscaal
enkele gunstmaatregelen geniet.
De cvba garandeert de investeerders het geld te gebruiken voor
gebouwen voor de doelgroep,
eventueel voor projecten die de
investeerders zelf aanduiden. Ze
garandeert hen een normaal of
sociaal rendement (bijvoorbeeld
dat van een spaarboekje). De zekerheid voor de investeerder bestaat erin dat gebouwen het onderpand zijn; even zeker is dat
de overheid altijd de uitkeringen aan gehandicapten en de
werking van de instellingen
(die de gebouwen huren) zal
betalen.
Er zijn al kleine voorbeelden: een thuisbegeleidingsdienst in de
jeugdzorg
waar
ouders zorgden voor de
financiering
van een gebouw.

BRUSSEL De Belgische topchef in Frankrijk, de Kempenaar
Wout Bru (41), verliest een van
zijn twee Michelinsterren. Zijn
Maison Bru in Eygalières in de
Provence krijgt in de nieuwe editie van de rode Michelingids voor
Frankrijk nog maar één ster.
Bru is al sinds 1997 een gevestigde
waarde in Zuid-Frankrijk; (bekende) Vlaamse vakantiegangers
komen er graag over de vloer. De
kok kreeg ongewoon snel een eerste ster, in 2005 volgde de tweede.
Jarenlang was de zaak van Bru
ondergebracht in het centrum
van het kleine dorp ten zuiden
van Avignon; in 2009 verhuisden
Wout en Suzy Bru in een recordtijd van 24 uur naar een nieuwe
vestiging aan de rand van het
dorp, waar ze nu ook hotelkamers
aanbieden. In het winterseizoen
werkt het team in Le Mountain in
het Franse skioord Courchevel
1850.
De jongste jaren was de chef
steeds vaker zichtbaar in Vlaanderen, onder meer met gerechten
voor Delhaize en in een nieuwe
reeks 1.000 seconden. Vorige week
raakte bekend dat hij gaat meewerken aan het televisieprogramma Masterchef op VTM. Bru zal er
in opvolging van Stéphane Buyens van Le Fox in De Panne de
BV’s coachen die zich aan de
kookwedstrijd wagen. Veelzeggend is dat Buyens afhaakte om
zich beter te kunnen concentreren op zijn restaurant.
De rode Michelingids 2011 voor
Frankrijk, die vanaf donderdag in
de winkel ligt, bevat weinig verrassingen. Bart Thoelen, de Belgische kok van Les Palmiers in Laroque-des-Albères bij Perpignan,
behoudt de ster die hij vorig jaar
kreeg. Frankrijk telt nu 25 driesterren-, 76 tweesterrenrestaurants en 470 zaken met één ster.
Voor het eerst sinds jaren daalt
het aantal driesterrenchefs. (jap)

ONDERWIJS

KULeuven serveert
halalvlees in Alma

Jo Vandeurzen. © blg

Islamitische studenten aan de
KULeuven kunnen straks ook in
de Alma-restaurants terecht
voor halalvlees. Een primeur in
Vlaanderen. De halalschotel
komt er ten vroegste volgend
academiejaar, schrijft het studentenblad Veto.
De KULeuven probeert al een
tijdje meer allochtonen aan te
trekken. Dat gaat met vallen en
opstaan. Zo kwam drie jaar
geleden niemand opdagen voor
een informatiedag. (stl, ddl)

