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EEN VEILIG VLAANDEREN IN
EEN FORT EUROPA
De migratieproblematiek is terug van nooit weggeweest. Van de Canarische Eilanden tot Polen: geen enkele Europese buitengrens blijft gespaard van de massale toestroom van illegale
immigranten. De Europese Unie reageert niet of zelfs contraproductief op de nieuwe immigratiegolven. En hier te lande reageert staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) al even zwak. Hij liet
verschillende symbolische ballonnetjes op, die één voor één doorprikt werden. Er is geen enkele
stap gezet die nog maar in de richting van een structurele oplossing gaat. Het Vlaams Belang
reikt die oplossingen nochtans al meer dan dertig jaar aan. In deze brochure presenteren we u
tal van nieuwe haalbare, bewezen en dus realistische voorstellen die samen de immigratie- en
integratieproblematiek ten gronde kunnen aanpakken.

“Open grenzen zijn de oorzaak van vele doden”
De linkse immigratielobby spreekt vaak verwijtend over een harteloos ‘Fort Europa’, hoewel net
open grenzen de oorzaak zijn van vele doden. De linkse EU-politiek leidt tot tal van drama’s
door illegale immigranten een beeld van een paradijselijk Europa voor te schotelen waar alle
gelukszoekers een nieuw leven kunnen opbouwen. Dat is natuurlijk een bizarre utopie: het overgrote deel van hen heeft geen enkele aanspraak op een wettelijk verblijfsstatuut hier, laat staan
dat onze samenleving nóg meer nieuwkomers zou kunnen absorberen en integreren. Met andere
woorden: er is geen Fort Europa. Nog niet.
Wij willen er wel dringend werk van maken. De Europese buitengrenzen moeten eindelijk streng
en strikt beschermd worden tegen illegale immigratie: de lidstaten aan onze buitengrenzen moeten een sterker mandaat en betere steun krijgen om pushbacks te kunnen organiseren. De steun
van de EU aan ontwikkelingslanden, vaak vertreklanden, moet gekoppeld worden aan hun medewerking om de (illegale) migratie tegen te gaan. De Conventie van Genève is aan een herziening
toe, want het vluchtelingenstatuut zoals het nu bestaat, is een anachronisme van de bovenste
plank. De invulling die de EU eraan geeft in haar huidige regelgeving is bovendien ronduit wereldvreemd, en dreigt al helemaal te ontsporen met het EU-Migratiepact.
En ook binnen het huidige Europese en internationale kader kan de nationale overheid heel wat
doen. Kijk maar naar Denemarken, waar in 2020 de regering kon aankondigen dat er voor het
eerst meer vluchtelingen vertrokken dan toekwamen. Oostenrijk effent evenzeer het pad naar een
gezonde migratiepolitiek. Van deze landen kan de Belgische regering heel wat leren. Het wordt
tijd om samen met alle Europese landen die zich tegen de wereldvreemde politiek verzetten, front
te vormen in een ‘coalition of the willing’.

“Sluit de grenzen. Niet uit haat voor anderen, maar uit liefde voor onze
mensen”
Vlaanderen is vol. De integratieproblemen worden enkel maar groter. Sluit de grenzen. Niet uit
haat voor anderen, maar uit liefde voor onze mensen. Daarom beter vandaag dan morgen: een
veilig Vlaanderen in een Fort Europa!

Tom Van Grieken
Voorzitter
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1. INLEIDING: DE MIGRATIECRISIS IN
VOGELVLUCHT
Na een ‘coronadip’ is de immigratiecrisis dubbel en dik teruggekeerd. En niet alleen door
de recente ontwikkelingen in Afghanistan, waarvan we de gevolgen nog mogen verwachten: alles wijst erop dat een volgende immigratiegolf zich volop ontwikkelt.

1.1 EEN EUROPEES PROBLEEM...
Uit een rapport van Frontex bleek dat alleen al in de eerste 8 maanden van 2021 meer
dan 103.630 illegale immigranten voet aan wal zetten in Europa. Dat is een stijging met
64 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar1. Deze stijging wordt vastgesteld in Italië, waar tot en met augustus liefst 40.610 illegale oversteken werden genoteerd
(een toename van liefst 92% procent tegenover vorig jaar), in Spanje en aan de oostelijke
grenzen van Europa.
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WESTELIJKE
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WESTELIJKE
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11.036
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JAN-AUG 2021
#
%

Aantal incidenten 2021
Verschil met 2020

Enkel in Griekenland was een daling te noteren. Daar werden in dezelfde periode 11.036
illegale grensoverschrijdingen gemeld, een kwart minder dan vorig jaar. Dat heeft zonder
meer te maken met de kordate koers van de rechtse Griekse regering, die bij elke gelegenheid in de meest duidelijke bewoordingen stelt dat het land in geen geval meer wil
fungeren als toegangspoort voor de illegale immigratie naar Europa.
Ondertussen werd een bijkomende poort naar Europa geopend door de Wit-Russische
dictator Aleksandr Loekasjenko, die er – net zoals zijn Turkse collega Recep Erdogan hem
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in 2020 voordeed – niet voor terugdeinst illegale immigranten als wapen tegen Europa in te zetten. Er vonden tientallen Turkse en Russische vluchten per week
plaats om illegalen naar de Poolse en Litouwse grens te
brengen en zo een nieuwe asielcrisis in Europa te creëren. De Poolse grens staat vandaag sterk onder druk,
maar de Polen houden dapper stand. Wij moeten hen
daarbij met alle mogelijke middelen ondersteunen.
Los van de actuele cijfers en ontwikkelingen is het trouwens duidelijk dat ook de immigratiedruk vanuit Afrika
de komende jaren sowieso alleen maar zal toenemen
door de bevolkingsexplosie daar.
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Istanbul
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Beirut
Damaskus

Erbil
Bagdad

De EU staat erbij en kijkt ernaar. Er zijn zes jaar later
HET VLUCHTPLAN RICHTING WIT-RUSLAND
duidelijk nog geen lessen getrokken uit de immigratiecrisis van 2015, de grootste volksverhuizing naar
Europa uit de naoorlogse geschiedenis. In 2015 luidde het ‘wir schaffen das’. In 2021
constateren we: ‘wir haben gar nichts geschafft’. Sinds 2015 kwamen er vijf (!) miljoen
asielzoekers Europa binnen. Het fameuze EU-Migratiepact zal geen oplossingen bieden,
maar het Europese falen enkel structureel verankeren. En dat Europese falen staat als een
paal boven water. De Europese Rekenkamer stelde zelfs vast dat het falende terugkeerbeleid van de EU illegale immigratie eerder aanmoedigt.2

Dubai

Ras Al
Khaimah

1.2 ...MAAR OOK EEN BELGISCH PROBLEEM
Dat van de paars-groene regering geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid was te
verwachten, was voorspelbaar en werd zowel door de formateursnota van Alexander
De Croo als de beleidsnota van Sammy Mahdi met zoveel woorden bevestigd. Beide
nota’s blonken uit in absolute wolligheid en wazigheid. Wie een duidelijk zicht wilde krijgen
op wat ons te wachten staat, deed er dan ook
goed aan te kijken naar wat er niet in stond.
Opvallend op dat vlak was dat werkelijk nergens ook maar enige ambitie terug te vinden
was om de instroom naar dit land af ter remmen.
2020 bleek een bijzonder jaar te zijn voor de
Belgische asielaanvragen, aangezien de coronapandemie een matigend effect had. De
meest recente cijfers tonen echter aan dat de
asielexplosie die gaande was voor de pandemie zich intussen hervat.3 Ook de evolutie sinds
2016 van een steeds kleiner beschermingspercentage, en dus een steeds groter aandeel
van asielfraudeurs, werd in 2020 verdergezet.
Zo was het Commissariaat-Generaal voor de

Slechts 34,1% van de asielaanvragers had
in 2020 volgens het CGVS werkelijk
bescherming nodig.
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Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in 2020 slechts in 34,1% van de eindbeslissingen
van oordeel dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had.4
Als de tendens van de afgelopen maanden zich doorzet (in de eerste 10 maanden van
2021 werden al bijna 21.000 asielaanvragen ingediend), dreigen we dit jaar af te
klokken op het grootste aantal asielaanvragen sinds de dijkbreuk van 2015. Het asielnetwerk in dit land staat zelfs in die mate onder druk, dat het personeel van Fedasil tot een
staking overging.5 De personeelsleden klaagden aan dat er geen structurele maatregelen
genomen werden en verwezen onder andere naar de sterke stijging van het aantal asielaanvragen.
Veel afgewezen asielzoekers komen bovendien in de illegaliteit terecht. Het illegalenprobleem in dit land is enorm. Volgens schattingen zou het aantal illegalen in dit land
oplopen tot wel 200.000, met niet minder dan 100.000 illegalen in Brussel alleen al.
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zou een “aanklampend
beleid” voeren, maar daarvan is vooralsnog niets te merken. Van een actief opsporingsen uitzettingsbeleid is evenmin sprake. De instrumenten die daarvoor nodig zijn, zoals
bijvoorbeeld woonstbetredingen en visumsancties tegen landen die hun in dit land illegaal
verblijvende landgenoten weigeren terug te nemen, worden niet benut.
De cijfers spreken duidelijke taal. Hoe je het ook draait of keert: België blijft een topbestemming voor (illegale) immigratie vanuit alle windstreken. Deze brochure biedt handvaten voor een ommekeer.

1.3 ENKELE KERNBEGRIPPEN
Asiel – Asiel is de internationale bescherming die enerzijds erkende vluchtelingen en anderzijds subsidiair beschermden genieten.
Vluchteling – Een vluchteling is een persoon die een gegronde vrees voor vervolging heeft
vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke
overtuiging, die zich buiten zijn of haar land van nationaliteit bevindt en de bescherming
van het eigen land niet kan of wil inroepen vanwege die vrees.
Subsidiaire bescherming – Subsidiaire bescherming is een vorm van internationale bescherming waarop een persoon aanspraak kan maken indien hij geen vluchteling is. Die
persoon in kwestie kan subsidiaire bescherming krijgen indien er zwaarwegende gronden
bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade indien hij terugkeert naar het land van herkomst, bijvoorbeeld omwille van oorlog. Daarbij is vereist
dat die persoon de bescherming van het eigen land niet kan of wil inroepen vanwege die
vrees.
Migrant – Een migrant is iemand die naar een andere streek of naar een ander land verhuist. Het gaat zowel over mensen die noodgedwongen migreren als om personen die
vrijwillig migreren.
Autochtoon – Een autochtoon is een persoon zonder gekende migratieachtergrond.
Allochtoon – Een allochtoon heeft wel een gekende migratieachtergrond. Die persoon is
ofwel zelf elders geboren of heeft ouders, grootouders... die in het buitenland geboren
werden.
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Illegaal – Een illegaal is een persoon met een andere nationaliteit die niet over een wettige
verblijfsvergunning beschikt.
Illegale migratie – Illegale migratie is het fenomeen waarbij een persoon een land betreedt
zonder over de nodige verblijfsvergunningen te beschikken om dat te doen, zoals bijvoorbeeld het vereiste visum.
Trans(it)migrant – Een transitmigrant is een illegaal die op doorreis is.
Non-refoulement – Non-refoulement is een internationaal rechtsbeginsel dat staten verbiedt om mensen terug te sturen naar landen waar een reëel risico bestaat op vervolging,
foltering of andere mensenrechtenschendingen.
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2. EUROPESE SAMENWERKING ALS
EERSTE VERDEDIGINGSLINIE
Wie migratieproblematiek zegt, zegt Europese Unie. Het migratiebeleid van de EU is de
laatste jaren ronduit dramatisch te noemen. De EU blijkt nog steeds allerminst voorbereid te zijn op immigratiegolven en niet bereid om haar buitengrenzen te bewaken. Het
aantal asielaanvragen blijft jaarlijks stijgen, de illegale immigratie blijft toenemen en het
terugkeerbeleid blijkt gewoon een theoretische oefening te zijn. Rekening houdend met de
verwachte bevolkingsexplosie in de herkomstlanden, zal het huidige beleid onhoudbaar
worden en dreigt onze sociale zekerheid te imploderen ten gevolge van massa-immigratie. Daarom moet er snel ingegrepen worden.
De oplossingen die de massa-immigratie een halt kunnen toeroepen, moeten zowel nationaal als op Europees niveau doorgevoerd worden. Een sterk nationaal migratiebeleid
moet ondersteund worden door een krachtdadige Europese aanpak van de immigratiedruk. De Europese Unie moet opnieuw ten dienste staan van de lidstaten, niet andersom.
De Unie moet terugkeren naar haar oorspronkelijke doel: het faciliteren van intergouvernementele afspraken tussen de lidstaten. Want er zijn wel degelijk grensoverschrijdende
oplossingen nodig voor een grensoverschrijdende problematiek.
De buitengrenzen moeten opnieuw sterker bewaakt worden, met alle mogelijke middelen. Illegaliteit moet opnieuw aangepakt worden. Het terugkeerbeleid moet performanter
worden. Verdragen moeten worden aangepast aan de huidige context en actuele problematiek. Het is enkel op die manier dat een Europa van nationale lidstaten zijn vrijheid en
welvaart kan behouden.

2.1 DE ASIELSTROOM STOPPEN: EEN KWESTIE VAN POLITIEKE WIL
Veel asielzoekers, weinig echte vluchtelingen
Sinds 2015 kwamen er maar liefst vijf miljoen asielzoekers Europa binnen. In 2019 waren
dat er 698.760. Zelfs in het coronajaar 2020 waren dat er nog altijd 472.395. Na die
korte daling, door de sluiting van de grenzen, begonnen de asielverzoeken opnieuw sterk
te stijgen. Tijdens het tweede kwartaal van 2021 kwamen er opnieuw 103.895 asielzoeASIELAANVRAGEN IN DE EUROPESE UNIE 2014 - 2021
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kers bij.6 Een stijging van 115 procent tegenover vorig jaar. Hoewel corona dus bewees
dat het sluiten van de grenzen mogelijk was en een relevante impact had op de cijfers, is
het stilaan terug ‘business as usual’.
De meeste van die asielzoekers blijken zelfs geen echte vluchtelingen te zijn. In het eerste
kwartaal van 2021 bleek maar liefst 66 procent geen recht te hebben op asiel of bescherming om humanitaire redenen.7 Dat zijn niet minder dan 88.727 asielzoekers die dus
eigenlijk zouden moeten terugkeren omdat ze zich ten onrechte uitgaven voor vluchteling.
De cijfers voor het tweede kwartaal tonen hetzelfde aan. Ook toen bleek slechts 36 procent aanspraak te kunnen maken op bescherming. 64 procent bleek geen enkele aanspraak te hebben op bescherming in Europa.8 Dat wil zeggen dat 86.304 gelukzoekers
in het tweede kwartaal een verzoek tot bescherming hadden ingediend en daar eigenlijk
geen enkel recht op hadden. In de eerste 6 maanden van 2021, blijken er dus meer dan
150.000 mensen zonder enige aanspraak op bescherming Europa binnengekomen te
zijn. Zij werden uiteraard aangemoedigd door de verwelkomende retoriek en softe politiek van de Europese Unie, bepaalde regeringsleiders en de immigratielobby.
Slechts een klein deel van de asielzoekers zijn overigens echte politieke vluchtelingen,
beschermd door de Conventie van Genève. In 2021 gaat het om minder dan 20% en
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ook in andere jaren ligt dat cijfer bijzonder laag.9 Velen onder hen krijgen weliswaar een
humanitair visum. Dat is geen bescherming zoals voorgeschreven door de vluchtelingverdragen, maar een gunst van een lidstaat van de EU. Op die manier krijgen mensen
die eigenlijk geen aanspraak kunnen maken op asiel toch een verblijfsrecht. Wie geen
aanspraak kan maken op de status van vluchteling en ook geen subsidiaire bescherming
krijgt, krijgt het bevel om het grondgebied te verlaten. In de praktijk worden echter nauwelijks pogingen ondernomen om deze mensen effectief opnieuw van het grondgebied te
verwijderen. De cijfers van de effectieve terugkeer zijn dramatisch laag.10

Transitcentra voor asielzoekers buiten de EU
De instroom van gelukzoekers in de Europese Unie moet verminderd worden. Aan asielzoekers moet duidelijk gemaakt worden dat hun toekomst niet in Europa ligt en dat Europa
voor hen niet het beloofde continent is. Enkel zo vrijwaren we mensen van illegaliteit en
maken we hen duidelijk dat hen hier geen toekomst wacht.
Er moet dus een paradigmaverschuiving komen waarbij we stellen dat de opvang van
asielzoekers hier tijdelijk is en altijd gefocust is op remigratie, niet op integratie.
Denemarken bewijst dat een kordaat asielbeleid zijn vruchten afwerpt. Terwijl het aantal
asielaanvragen in andere EU-landen in 2021 maand na maand stijgt, heeft Denemarken
slechts een 100-tal asielaanvragen per maand. Dat is het gevolg van een sterk ontradingsbeleid.

Denemarken als gidsland
De asielprocedures in Europa verlopen zeer traag. Asielaanvragen duren veelal jaren en
vervolgens kunnen de asielzoekers ook nog eens beroep aantekenen tegen een negatieve
beslissing. Dat zorgt ervoor dat mensen hier jaren op het grondgebied kunnen blijven in
afwachting van een definitieve beslissing over hun aanvraag. Bij een negatief oordeel zijn
ze bovendien meestal niet bereid om terug te keren.
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ASIELAANVRAGERS VOOR DE EERSTE KEER
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Daarom moeten asielzoekers die
op Europees grondgebied asiel
aanvragen naar transitcentra buiten de EU gestuurd worden terwijl
hun aanvragen beoordeeld worden. De asielzoekers die bijvoorbeeld in België asiel aanvragen
zouden dan worden overgebracht
naar deze transitcentra. Daar
wachten ze tot hun aanvraag beoordeeld en verwerkt is. Enkel diegenen die effectief bescherming
verdienen, kunnen terugkeren.

Het is een opdracht voor de EU om dergelijke transitcentra te bouwen en in te richten
waarvan de lidstaten vervolgens gebruik kunnen maken. Op deze manier kan vermeden
worden dat asielzoekers na een negatieve beoordeling onderduiken in de illegaliteit.

2.2 ILLEGALE IMMIGRATIE: NIET ONDERGAAN, MAAR TEGENGAAN

Een leger illegalen binnen de muren van Fort Europa
Volgens cijfers van Frontex, het agentschap dat de Europese buitengrenzen moet bewaken,
staken tussen 2016 en 2020 – op vijf jaar tijd – meer dan een 1,25 miljoen migranten illegaal de Europese grenzen over, of gemiddeld 250.000 per jaar.11 In 2021, van januari tot
augustus, waren er 103.630 gedocumenteerde illegale grensoverschrijdingen of 64% meer
dan het totaal voor die periode vorig jaar.12 De cijfers zijn uiteraard een onderschatting
en hebben enkel betrekking op de geregistreerde illegale grensoverschrijdingen. Het werkelijke cijfer ligt vele malen hoger. Van de 5 miljoen geregistreerde asielzoekers waarvan
daarnet sprake stak evenzeer een groot aandeel de Europese (binnen)grenzen illegaal over.
Het aantal illegalen dat zich momenteel in de EU ophoudt, is niet gekend. Hun aantal is
moeilijk te achterhalen. Aan de basis van de illegaliteit kunnen diverse oorzaken liggen.
Niet alleen kan een migrant de EU illegaal binnendringen en ervoor opteren om geen
asielaanvraag in te dienen. Ook kan een asielzoeker wiens aanvraag geweigerd is, geen
gevolg geven aan een bevel het grondgbied te verlaten. Het is ook mogelijk dat iemand
die een verblijfsvergunning krijgt die verliest. UIt cijfers blijkt dat bevelen om het grondgebied te verlaten massaal worden genegeerd.
Het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten.13
500000
400000
300000
200000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

2011

100000

BELGIË
EU

Het aantal terugkeerders.14
200000
150000
100000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

2011

50000

BELGIË
EU

13

UIt cijfers van Eurostat blijkt dat sinds 2017 elk jaar slechts
ongeveer 30% van de bevelen om het grondgebied te verlaten wordt opgevolgd. 70% van de illegalen blijft dus op
het grondgebied. De terugkeercijfers dalen bovendien jaar
na jaar. In 2020 keerde slechts 17,7% terug en in het eerste kwartaal van 2021 was dat nog maar 17%.
Illegalen komen dus niet alleen talrijker binnen, ze weigeren ook steeds vaker te vertrekken. Een sterk terugkeerbeleid dringt zich op.

De Europese grenzen sluiten voor illegale
immigratie
Zolang de grenzen niet beter worden bewaakt, zal het aantal immigranten dat Europa illegaal binnendringt blijven
toenemen. Lidstaten die aan de buitengrenzen van de EU
liggen, moeten extra Europese steun krijgen om die buitengrenzen te beschermen. Pushbacks moeten gefaciliteerd worden binnen een legaal kader. Pushbacks zijn immers niet
altijd illegaal - enkel indien er ‘refoulement’ is naar een land waar er een ernstig risico bestaat op de dood of foltering, speelt het verbod erop. Hier moet opnieuw een realistische
risicoanalyse gemaakt worden, in plaats de preventieve criminalisering van de praktijk.
Om de belangrijke taak van de bescherming van de Europese grenzen te verlichten,
moeten er ook fysieke barrières worden opgericht. Daar is een grote rol voor de EU weggelegd om dit mee te financieren en ondersteunen.
Meer dan 90 procent van de immigranten betaalden smokkelaars om Europa binnen
te geraken.15 Om illegale oversteken te verminderen moeten die praktijken aangepakt
worden. De EU moet een sterker beleid voeren tegen deze vorm van mensensmokkel.
Zo moeten vliegtuigmaatschappijen die hun medewerking verleden aan het systematisch
overvliegen van immigranten waarvan vermoed kan worden dat ze Europa illegaal willen
binnendringen worden gesanctioneerd. Financiële hefbomen, zoals handelssancties en
ontzegging van ontwikkelingshulp moeten worden ingezet om de terugkeer te verzekeren.

2.3 DIPLOMATIE INZETTEN TEGEN MASSAMIGRATIE
Europese steun afhankelijk maken van samenwerking rond migratie en
terugkeer
De Europese Unie is wereldwijd de belangrijkste verschaffer van ontwikkelingshulp, de belangrijkste handelspartner en de belangrijkste investeerder van bijna elk land in de wereld.
De Europese Unie voorziet een fors budget van 79,5 miljard euro16 voor het externe optreden van Europa. Dit gebeurt via het Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling
en Internationale Samenwerking, waarmee de Europese Unie aan ontwikkelingssamenwerking doet, inspeelt op crisissituaties en de samenwerking met derde landen bevordert.
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Toch blijkt het ondanks dit gigantische budget tot op heden vaak onmogelijk om samenwerking met derde landen op te zetten rond de opvang of terugkeer van migranten, hoewel die landen niet zelden miljarden steun krijgen van Europa. De Europese Unie moet
haar middelen actiever inzetten om haar eigen belangen te verdedigen in de strijd ter
voorkoming van massamigratie. Indien die landen (van herkomst) blijven weigeren mee
te werken, moet de EU-geldkraan dichtgedraaid worden. Het is niet solidair dat men van
Europa wel de lusten wil, maar geen lasten. De EU moet dus financiële steun, in welke
vorm dan ook, laten opdrogen wanneer bepaalde Afrikaanse of Aziatische landen hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van ons niet nemen.

Gemeenschappelijk verzet tegen Europees Marrakesh-pact 2.0
Het EU-migratiepact werd in september 2020 voorgesteld door de EU-commissaris Ylva
Johansson. De kernpunten van het pact zijn gericht op het versoepelen van elke vorm
van immigratie naar Europa. Het pact vereenvoudigt de voorwaarden voor immigratie in
Europa, tast de soevereiniteit van de lidstaten ter zake verder aan en opent meer wegen
voor legale immigratie in Europa. Dit EU-Migratiepact blijkt dus niets minder dan een Marrakesh-pact 2.0, waarbij men geruisloos de grenzen verder open tracht te zetten.
Met de steun van staatssecretaris Sammy Mahdi werd zelfs al een ‘Europees Asielagentschap’ opgericht. Het is daarbij de bedoeling het asielrecht in alle EU-lidstaten op basis
van het verregaande ‘GEAS’ (Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem) te ‘harmoniseren’. Elke lidstaat moet zo de megalomane doelstellingen rond asiel in het GEAS bewerkstellingen. Het nationale beleid zal gemonitord worden en er worden sancties voorzien
wanneer men niet in de pas loopt.
Verder wil de Europese Unie ook een gemeenschappelijk beleid voor terugkeer. Dat is echter gedoemd om te falen. De Unie weigert immers de geldkraan van talloze subsidies en
voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten met niet-solidaire landen toe te draaien. Dat
gemeenschappelijke beleid zou dus compleet krachteloos zijn, waarbij we illegalen wel
een bevel kunnen geven het grondgebied te verlaten, maar geen middelen hebben om ze
terug te sturen. Als de Unie weigert om de landen van herkomst onder druk te zetten, dan
moeten lidstaten zelf zo actief mogelijk de nodige diplomatieke druk durven uit te oefenen.
Ook de gezinshereniging, de grootste motor van immigratie naar Europa, wordt door het
pact uitgebreid. Immigranten wordt het recht toegekend om de hele familie naar Europa
te halen. Ook broers, zussen, en families gevormd tijdens de transit zouden nu een recht
hebben om hun familielid in Europa te vervoegen.
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Het pact wil zogezegd de strijd tegen illegale immigratie aangaan. Niet door de grenzen te sluiten of een pushback-beleid te voeren, maar door simpelweg nieuwe legale
immigratiekanalen te creëren. Een illegale oversteek is te gevaarlijk, dus moeten al die
immigranten maar legaal Europa binnengehaald worden. Er worden vier nieuwe legale
wegen gecreëerd, waarbij men zowel hoog- als laaggeschoolden toegang wil verschaffen
tot Europa.
Het pact zou stap voor stap ingevoerd worden, zonder dat de bevolking op de hoogte
wordt gesteld. Leiders van de Visegrad-landen17 lieten bij de voorstelling van het pact
reeds weten het niet te zullen steunen.18 Ook andere landen, zoals Denemarken en Oostenrijk, toonden een sterke terughoudendheid. Zij nemen al langer krachtdadige nationale
maatregelen tegen de immigratieproblematiek, en het EU-Migratiepact zou die kunnen
ondermijnen. Daarom moeten we ons aansluiten bij die landen in hun legitieme kritiek.
Samen met onze Europese bondgenoten moeten we de Europese focus opnieuw leggen op
Europese grensbescherming, in plaats van op open grenzen en méér migratie.
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3. NOOD AAN EEN NIEUW
IMMIGRATIEBELEID VOOR BELGIË
3.1 ASIELIMMIGRATIE IN DE LIFT
Wie de migratieproblematiek bestudeert in België ziet al snel parallellen met die op EU-niveau. Tijdens de coronacrisis kenden de asielaanvragen tijdelijk een dipje – maar de
stijgende trend zet zich nu zeer voelbaar verder. De Tijd kopte eind oktober terecht:
“Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt de opvangcrisis maar niet
onder controle.”19 Helaas kunnen we niets anders dan de analyse van De Tijd bijtreden.
De bezettingsgraad in de collectieve asielcentra bedroeg eind oktober 2021 maar liefst
95 procent. Links beweert dat deze capaciteitsdruk een gevolg van een tekort aan opvangplaatsen is. Er zijn echter niet te weinig asielcentra en opvangplaatsen, er zijn te veel
asielzoekers.
De asielaanvragen gaan immers door het dak. Als de tendens van de afgelopen maanden
zich doorzet, zullen we dit jaar afklokken op het grootste aantal asielaanvragen sinds jaren. Sinds 2016 zit het aantal asielaanvragen in stijgende lijn. In 2016 werden er 18.710
asielaanvragen ingediend. In 2017 waren het er al 19.688. Hierna werd de groei steeds
steviger met 23.443 asielaanvragen in 2018 en 27.742 in 2019: tegenover 2016 een
verontrustende aangroei van respectievelijk 25 en 48 procentpunten! Enkel de coronapandemie gaf even respijt in 2020, maar dit respijt is duidelijk voorbij. Dit jaar werden er
alleen al van januari tot oktober bijna 21.000 asielaanvragen genoteerd (20.781). De
geopolitieke situatie ziet er dan ook niet rooskleurig uit. Net terwijl de oorlog in Syrië min
of meer in het laatste hoofdstuk terecht komt, hebben in Afghanistan de moslimextremisten
van de Taliban de macht overgenomen en zet Wit-Rusland dezelfde wapens in die het een
kleine tweetal jaar geleden kon leren van Turkije en Recep Erdogan aan de Griekse grens:
illegale immigratie is zeer effectief als chantagehefboom tegen onze belangen.
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Opmerkelijk echter: het beschermingspercentage is sinds 2016 overwegend aan het dalen (en het aandeel asielfraudeurs dus aan het groeien). Waar het beschermingspercentage nog 57,7 procent bedroeg in 2016, was het nog maar net boven de helft in 2017 met
50,7 procent, eronder in 2018 met 49,1 procent en slechts maar 36,9 procent in 2019.
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In 2020 bedroeg het nog minder: 34,1procent.20
Er zijn bepaalde groepen en mensen – geconfronteerd met bovenstaande asielcijfers – die
ons willen wijsmaken dat de asieltoestroom onvermijdelijk is, dat dit een natuurfenomeen
is zoals de wind of de regen: ‘je kan je erop voorbereiden, maar je kan het niet veranderen’. Maar mensen die wetenschappelijk in plaats van propagandistisch bezig zijn met
migratie, weten dat er tal van ‘push’- en ‘pull’-factoren zijn die asielzoekers motiveren
of demotiveren om ergens heen te trekken. Het eenvoudige feit dat bijvoorbeeld tal van
Zwart-Afrikaanse asielzoekers 6 à 10 andere (en veelal veilige) landen doorkruisen om
net hier te eindigen of duizenden euro’s weggeven aan immorele mensensmokkelaars om
specifiek het Verenigd Koninkrijk te bereiken, toont aan dat er meer speelt dan bepaalde
natuurwetten waar de mens geen vat op heeft. Het klopt dat de speelruimte van de Europese staten om een eigen immigratiebeleid te voeren beperkt is – niet in het minst door een
keurslijf van EU-richtlijnen, maar desondanks beschikken de lidstaten nog over voldoende
instrumenten om de asielinstroom significant te beperken.

Naar een kordater nationaal asielbeleid
Er is een mentale omwenteling nodig inzake ons asielbeleid. Het vluchtelingenstatuut mag
niet langer een permanent verblijfsrecht genereren. De focus moet komen te liggen op
terugkeer en re-integratie in het thuisland zodra oorlog of vervolging wegvalt. In functie
van dat terugkeerbeleid moeten we de veiligheidssituatie in landen van herkomst meer
accuraat monitoren.
De asielaanvragen moeten bovendien verwerkt worden in centra die buiten de EU gelegen
zijn, zoals ook het Verenigd Koninkrijk en Denemarken plannen.21 Wie ons land illegaal
betreedt, mag geen kans meer maken op asiel in België. Ook Denemarken wil dat zo
regelen. De overheid moet bovendien voor de duur van de behandeling van de asielaanvraag beslag leggen op de bezittingen en middelen van asielzoekers, als waarborg.
Zaken en sommen onder de 2.000 euro en bezittingen met een persoonlijke emotionele
waarde worden daarvan vrijgesteld. Wanneer de asielzoeker erkend wordt, wordt alles
teruggegeven. Indien de aanvraag afgewezen wordt, wordt alles teruggegeven met aftrek
van de kosten van opvang.
Ook asielfraude moet beter bestreden worden. Tijdens de recente Afghanistan-crisis bleken tal van erkende vluchtelingen op reis te zijn in hun thuisland. Zij moesten worden
geëvacueerd door het Belgisch leger met een totale kost van nagenoeg 3 miljoen euro.22
Maar wat deden deze vluchtelingen in het land waarvoor ze op de vlucht waren? Fraudeurs moeten hun asielerkenning zonder pardon verliezen.
Ook wie misbruik maakt van onze gastvrijheid moet kordater worden aangepakt. Sommi-
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ge asielzoekers maken zich schuldig aan erntige misdrijven. Begin oktober vielen er zo
maar liefst drie gewonden na een volgens Het Laatste Nieuws ”uit de hand gelopen woordenwisseling tussen een Iraakse vluchteling en twee Afghaanse niet-begeleide minderjarigen”.23 Verschillende politieploegen moesten tussenbeide komen. Wanneer een asielzoeker of erkende vluchteling in ons land veroordeeld wordt voor een ernstig misdrijf, mag
hij geen asiel meer krijgen in dit land of moet de vluchtelingenstatus worden ingetrokken.
Asielzoekers die in afwachting van hun dossierbehandeling in België verblijven, moeten
kunnen rekenen op een humaan opvangbeleid volgens het principe ‘bed, bad en brood’.
Het behoort echter niet tot de kerntaak van de overheid of van een gezond asielbeleid om
allerlei andere gratis diensten aan te bieden aan asielzoekers waar onze eigen mensen
fors voor moeten betalen. Zo kostte vorig jaar de ‘animatie’ van asielzoekers alleen al
227.739 euro.24 Asielopvang moet humaan, maar sober zijn.

3.2 GEDAAN MET HET GEDOOGBELEID VOOR ILLEGALEN
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trekkende illegalen aangehouden, in 2017 al 9.347. 2018 en 2019 bleken evenzeer
stevige jaren met respectievelijk 12.848 en 8.853 opgepakte transitmigranten. Dat ons
land populair blijkt voor dit soort illegalen bleek ook uit de Franse regeringscommunicatie. De helft van de illegale migranten die het Kanaal proberen over te steken richting het
Verenigd Koninkrijk, komt vanuit België, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken
Gérald Darmanin in oktober 2021.29
Deze cijfers zeggen niets over het werkelijke aantal illegalen in ons land, maar geven wel
een indicatie van de maatschappelijke last van illegaliteit.

Illegaliteit gedogen = overlast gedogen
In november van vorig jaar – in volle coronacrisis nota bene – trokken de inwoners van
Zeebrugge aan de alarmbel. “Inwoners Zeebrugge zijn overlast transmigranten beu”,
luidde het op Focus/WTV.30 Er werden steeds meer klachten over diefstallen, inbraken en
bedreigingen geregistreerd en de inwoners voelden zich niet meer veilig. Eén opmerkelijk
en veelzeggend incident daarbij betrof een 24-jarige Algerijnse illegaal. Hij werd in september voor de vierde keer in amper een jaar tijd opgepakt omdat hij de Zeebrugse haven
binnendrong. Pas toen hij de politie bespuugde, kreeg hij 12 maanden celstraf.31 Illegaal
verblijf, zelfs met daarbij gepaard gaande ernstige overlast, wordt veelal gedoogd of
geseponeerd.
Het aandeel illegalen in onze gevangenissen is overweldigend. Dit jaar zaten er tot nu
toe gemiddeld 3.158 illegalen in de Belgische gevangenissen. In 2018 waren dat er
nog ‘maar’ 3.022.32 Met een kostprijs van 142 euro per dag per gedetineerde komt dat
neer op een totale kost van boven de 155 miljoen euro. Als je bovendien in beschouwing
neemt dat het aantal gevangenen per jaar in België schommelt rond de 11.000 en het feit
dat ons penitentiair systeem bij dat getal gebukt gaat onder overbevolking en werkdruk,
kom je tot een nog hogere maatschappelijke kost.
Niet alleen plegen illegalen vaak criminele feiten – soms gaat het daarbij om ‘overlevingscriminaliteit’ – ze zijn ingevolge hun precaire situatie ook vaak zélf het slachtoffer van malafide praktijken en uitbuiting. Hun aanwezigheid genereert grote winsten voor maffiose
netwerken van gewetenloze mensensmokkelaars, huisjesmelkers en malafide werkgevers.
Dat leidt zowel tot immorele verloning (zo verdient een illegale Afrikaan volgens Jan
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Knockaert van de organisatie Fairwork Belgium amper 20-30 euro per dag zwartwerk33),
verborgen sociale dumping als uiteraard miljoenen tot zelfs miljarden aan verloren fiscale
inkomsten. De meerderheid van maaltijdbezorgers in Brussel zou illegaal in België verblijven.34 Het Europagebouw waarin de Europese Raad samenkomt om bijvoorbeeld over
illegale migratie te praten, werd mede gebouwd door uitgebuite illegalen.35 Arbeidsspecialist Johan Wets (KULeuven) liet al in 2006 optekenen dat het zwartwerk door illegalen
van zodanig grootschalige, ernstige en onduurzame aard is dat bepaalde arbeidsintensieve Europese industrieën er volledig afhankelijk van zijn geworden36, zoals verslaafde
atleten aan doping.

Het falend terugkeerbeleid in cijfers
Maar hoe is het in feite zo ver kunnen komen? Een en ander wordt verklaard als men
een kijkje neemt naar de cijfers over daadwerkelijk uitgevoerde en gedocumenteerde
verwijderingen. Terwijl het aantal illegalen volgens de experts in stijgende lijn ligt, geldt
het omgekeerde voor de verwijderingscijfers. Daar waar er in 2016 en 2017 nog circa
11.000 verwijderingen plaatsvonden, waren dat er in 2018 en 2019 al maar ongeveer
9.000 meer. In 2020 waren er zelfs amper 4.894 geregistreerde verwijderingen.37
Het aantal effectief gerealiseerde verwijderingen ligt overigens erg laag in vergelijking
met het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten. In 2016 waren er zo’n 47.810
uitwijzingsbevelen wat neerkwam op een ratio van 21 procent effectieve uitvoeringen. In
2019 was die ratio iets positiever met een 35,5 procent, maar enkel om tot een absoluut
dieptepunt te vallen in 2020 toen nog geen 18 procent van de BGV’s echt werd uitgevoerd.38
Op vlak van vrijwillige terugkeerders, zien die cijfers er ook niet beter uit. De tendens is
duidelijk:In 2016 waren er zo’n 4.267. In 2017 zakte dat reeds tot 3.827, in 2018 tot
2.994 om helemaal tot een dieptepunt te komen in 2019 met 2.426 gevallen en in 2020
met een schamele 1.847.39 Dankzij het slappe terugkeerbeleid hopen veel illegalen dat ze
vroeg of laat in aanmerking kunnen komen voor regularisatie. Met door uiterst-links aangestuurde acties die vaak kunnen rekenen op heel wat media-aandacht zetten ze het politieke establishment onder druk om over te gaan tot collectieve regularisaties. Tijdens de
zomer van 2021 kwam het bijna tot een regeringscrisis toen honderden illegalen aan een
hongerstaking begonnen op de terreinen van de VUB en de Brusselse Begijnhofkerk en de
overheid weigerde om hiertegen op te treden. Deze chantagepolitiek liep uit op een sisser
toen bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) beloofde aan de hongerstakers om
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eenieder een individueel beroepstraject aan te bieden. Begin november gingen de illegalen echter tot een hernieuwde hongerstaking over om alsnog een collectieve regularisatie
te bekomen.40 Men is immers niet vergeten dat toen de vorige paars-groene regering aan
de macht was, deze politieke constellatie heeft geleid tot een grote collectieve regularisatieronde in 1999. In 2009 deed de regering-Van Rompuy dit overigens nog eens over.
Een duidelijk signaal dus. Hoe langer men de verblijfswetten overtreedt, hoe meer kans
op een verblijfsvergunning en ‘amnestie‘. Als we die strafrechtelijke logica even zouden
verplaatsen naar de wegcode, zou dat betekenen dat hoe meer u dronken of te snel rijdt,
hoe minder kans u nog hebt op een straf of boete.

Illegaliteit eindelijk wél aanpakken
Wie de illegaliteit wil aanpakken, moet beginnen met de grenzen. Met controles via gerichte
steekproeven en slimme detectie met camera’s kan een deel van de illegale immigranten al
aan de grens gevat worden. We kunnen hiervoor ook opnieuw een grenswacht instellen. Ook
Oostenrijk richtte een nieuwe, mobiele grenswacht op in de nasleep van de crisis van 2015:
zo’n 600 agenten van de zogenaamde ‘PUMA’-eenheid kunnen er nu ingezet worden om een
crisissituatie aan de Oostenrijkse grenzen het hoofd te bieden.41 België moet echter ook een
bijdrage leveren om de Europese grenzen te beschermen en in acute noodsituaties bij massale
grensoverschrijdingen steun bieden aan getroffen landen als Griekenland en recenter ook Polen.
Dat kan onder meer in de vorm zijn van militaire hulp, om daar waar de druk het hoogst is de
buitengrensbewaking te versterken.
Naast preventie is er uiteraard ook handhaving nodig. Belangrijk daarbij is dat de overheid
eindelijk consistente en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken hierrond organiseert en elk
jaar publiceert. Meten is immers weten. Hoe kan een regering immers de illegaliteit bestrijden als
ze amper een idee heeft over de omvang en aard van de situatie?
Om te beginnen moeten de netwerken die de illegaliteit niet alleen in stand houden, maar er
bovendien grof geld mee verdienen, eindelijk worden opgerold. De minimumstraf op mensensmokkel moet vertienvoudigd worden: van 1 jaar42 naar 10 jaar celstraf. Ook zij die illegalen
huisvesten - al dan niet door huisjesmelkerij - en tewerkstellen, moeten strenger strafrechtelijk
aangepakt worden. Dat hier veel marge bestaat, bewezen onder meer ook recente cijfers uit
2020. Er werden toen slechts 679 meldingen gemaakt van illegale tewerkstelling. In amper 121
gevallen werd de werkgever aansprakelijk gesteld.43
Een deugdelijk terugkeerbeleid is hét sluitstuk van elk gezond asiel- en migratiebeleid. Bovendien
moeten onze politionele diensten meer armslag krijgen om de illegalen te vatten. De politie en de
medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten bijvoorbeeld in staat worden gesteld
om illegale vreemdelingen thuis op te halen voor hun terugkeer (de zogenaamde ‘woonstbetredingen’). Een voorzichtige poging van Mahdi om – in een uiterst beperkt en welomschreven
aantal gevallen – illegalen die herhaaldelijk en manifest weigeren het land te verlaten – thuis aan
te houden met het oog op hun gedwongen terugkeer (‘visitatierecht’) stuitte onmiddellijk op een
‘njet’ van Groen, Ecolo en de PS. Gevolg: wanneer een persoon die illegaal in het land verblijft
zich verzet tegen het betreden van de woning waarin hij zich schuilhoudt, is gedwongen uitwijzing de facto onmogelijk. Het spreekt volgens het Vlaams Belang voor zich dat huiszoekingen
wél mogelijk moeten kunnen zijn bij illegaal verblijf, net zoals dat voor andere misdrijven kan.
Na het opsporen en vatten van illegalen moet kordaat en vlot kunnen overgegaan worden tot
uitzetting. De regering-De Croo lijkt echter het tegenovergestelde te wensen. Zo is het voor paarsgroen taboe om families van illegale immigranten voor beperkte tijd in aangepaste gesloten
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gezinswoningen onder te brengen in afwachting van hun terugkeer. Daarmee stuurt men het signaal uit dat wie illegaal is en kinderen heeft, nooit verplicht kan uitgezet worden. Ook gezinnen
van mensen die illegaal in het land verblijven, moeten, uiteraard humaan, opgesloten kunnen
worden in afwachting van hun uitzetting.
Er wordt ook vaak geschermd met de onmogelijkheid om terug te sturen omdat de herkomstlanden niet bereid zouden zijn hun illegaal geëmigreerde onderdanen opnieuw op te nemen. Hoe
gek is het dat een land als België dat zoveel geld besteedt aan ontwikkelingssamenwerking in
dit verband niet op tafel durft te slaan? Ontwikkelingshulp moet gekoppeld worden aan de bereidheid van herkomstlanden om hun eigen onderdanen die hier illegaal verblijven, terug op te
nemen. Het is onbegrijpelijk dat we geld zouden geven aan landen uit solidaire overwegingen
terwijl diezelfde landen zich zeer onsolidair opstellen als het gaat over de terugname van hun eigen onderdanen. In dit kader moeten er ook nog andere hefbomen gehanteerd worden: zo moeten visaregelingen verstrengd of opgeheven worden bij gebrek aan samenwerking. België moet
ter zake het voorbeeld volgen van het Verenigd Koninkrijk dat al initiatieven in dit verband nam.
Om een vlotte terugkeerpolitiek te organiseren, spreek het voor zich dat er ook meer capaciteit
moet worden gecreëerd in gesloten terugkeercentra. De capaciteit van deze gesloten centra
schommelt al jaren rond de 600 plaatsen. Een hallucinant klein getal als men weet dat er zeker
200.000 illegalen in België vertoeven. Freddy Roosemont, het hoofd van de Dienst Vreemdelingenzaken, vroeg in 2015 reeds een verdubbeling van het aantal gesloten centra.44 Mahdi beloofde op dit vlak wat te doen, maar nauwelijks twee maanden nadat het ‘Masterplan Gesloten
Terugkeercentra’ werd aangekondigd, verklaarde zijn collega-staatssecretaris voor de Regie der
Gebouwen Mathieu Michel (MR) dat de twee aangekondigde nieuwe centra er deze legislatuur
niet zullen staan.

3.3 INTEGRATIE MOGELIJK MAKEN? MASSA-IMMIGRATIE STOPPEN!
Alhoewel de asielimmigratie sterker gemediatiseerd is, is en blijft het grootste immigratiekanaal naar België echter de gezinshereniging. Eens een verblijfsvergunning in dit land
verworven is, probeert de verblijfsgerechtigde vreemdeling immers vaak zijn gezin naar
België te laten overkomen. Ook veel allochtonen van de tweede, derde of zelfs vierde generatie huwen nog al te vaak via een gearrangeerd huwelijk met een partner uit het land
van herkomst, waarbij het huwelijk het middel is en de immigratie het doel. Via gezinshereniging en huwelijksmigratie immigreert er elk jaar het equivalent van de bevolking van
een stad als Dendermonde naar België. Van 2015 tot 2019 vestigden zich elk jaar meer
dan 50.000 mensen via gezinshereniging in ons land. Dat wil zeggen dat in die laatste
5 jaar samen er een stad groter dan Gent is bijgekomen door gezinshereniging alleen,
ofwel meer dan een kwart miljoen mensen.
Aantal nieuwe immigranten via gezinshereniging:
2015 55.179
2016 50.928
2017 52.066
2018 53.109
2019 58.457
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Uit de statistieken van Statbel blijkt dat het aandeel van de autochtone bevolking in de
totale Belgische bevolking gestaag afneemt aan een tempo van ongeveer 7 procentpunten
per decennium. De omgekeerde trend geldt voor de allochtone bevolking.
In 2001 was nog 81,8% van de Belgische bevolking autochtoon. 9,8% was toen allochtoon met de Belgische nationaliteit en 8,4% was vreemdeling en beschikte dus niet over
de Belgische nationaliteit. Tien jaar later (in 2011) was
het aandeel van de oorspronkelijke autochtone bevolking
Proportie van de bevolking die
al geslonken tot 74,3%. Daartegenover stonden 15,5%
allochtoon en autochtoon zijn.
Belgen met migratieachtergrond en 10,2% vreemdelingen. Bij het begin van 2021 waren er 7.753.000 Belgen
met een autochtone achtergrond. Het aandeel van die autochtone bevolking is inmiddels dus nog verder gezakt tot
67,3%. 2.320.385 Belgen hadden een migratie-achtergrond. Zij maken 20,1% uit van de bevolking. 12,6% is
vreemdeling: in totaal 1.447.853 mensen die in ons land
wonen, maar niet over onze nationaliteit beschikken. In
20 jaar - dus nog geen generatie - tijd is het aandeel
autochtonen in België afgenomen met maar liefst 14,5
procentpunten.

2001

2011

2021

Het klopt dat een deel van de bevolking van vreemde
afkomst succesvol geïntegreerd en zelfs geassimileerd is
in onze samenleving. Als we echter naar het grotere plaatje kijken, moeten we vaststellen
dat de integratie grotendeels mislukt is.
In het schooljaar 2019-2020 had bijvoorbeeld maar liefst een kwart van de kleuters in
het Vlaamse leerplichtonderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands. Het aandeel
niet-Nederlandstalige kinderen in het onderwijs neemt jaar na jaar toe. Bij een succesvolle
integratie zou men uiteraard het omgekeerde verwachten. Ook andere factoren bewijzen
dat van een integratie van veel allochtonen niet of nauwelijks sprake is. Zo stemde net
geen 75 procent van de Belgische Turken bij de Turkse presidentsverkiezingen in 2018
op Erdogan. Dat is een overweldigend aandeel van mensen die niet alleen vastklampen
aan een andere natie, maar ook nog eens stemden op een figuur die zich ronduit vijandig
opstelt ten aanzien van Europa. Een ander teken aan de wand is het onderzoek van Ruud
Koopmans die de moslimgemeenschap in zes Europese landen bevroeg. Zijn conclusie
luidde dat ruim te helft van de moslims in België fundamentalistisch is.
Dweilen met de kraan open is onmogelijk. Zelfs als morgen de massa-immigratie naar
onze contreien volledig opdroogt, zal onze gemeenschap een immense opdracht hebben
om de integratie van zoveel mensen van verschillende afkomsten tot een goed einde te
brengen. Want met de massa-immigratie heeft men immers niet alleen mensen ons land
binnengehaald, maar ook hele gemeenschappen die zich hebben ontwikkeld tot parallelle
samenlevingen binnen onze samenleving. Naast de asielimmigratie moet daarom ook de
gezins- en huwelijksimmigratie worden teruggebracht tot een absoluut mininum. Huwelijksimmigratie bemoeilijkt immers het integratieproces. Dat moet telkens opnieuw beginnen
omdat de kinderen uit dergelijke huwelijken doorgaans opgevoed worden in de thuistaal
en de cultuur van het land van herkomst.
Een belangrijk element van het integratieprobleem is bovendien de dubbele nationaliteit
waar de meeste allochtonen in onze samenleving over beschikken. Het blijft ook allochtonen generatie na generatie binden aan hun herkomstland. Voor Turkse allochtonen houdt
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dit zelfs in dat ze hun dienstplicht moeten vervullen in het Turkse leger. Voor het Vlaams
Belang is het duidelijk dat een dubbele loyauteit onmogelijk is. Ofwel is men loyaal aan
onze samenleving, ofwel is men loyaal aan Turkije. Ofwel is men loyaal aan onze samenleving, ofwel is men loyaal aan Pakistan. Al wie over de dubbele nationaliteit beschikt
moet dan ook voor de keuze worden gesteld om afstand te doen óf van de Belgische óf
van zijn herkomstnationaliteit.
Het Vlaams Belang wil met iedereen die hier woont bouwen aan het Vlaanderen van morgen. Dit kan echter alleen indien de immigratie tot een redelijk peil wordt teruggebracht
en een integratiebeleid wordt georganiseerd dat duidelijk maakt dat van mensen van
vreemde afkomst die hier wonen wordt verwacht dat ze in de eerste plaats loyaal zijn aan
onze samenleving, onze wetten en onze tradities. Op die manier kan op de puinhopen
van de multiculturele conflictsamenleving zo opnieuw een gezonde natiestaat worden
opgebouwd.
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4. DE BOUWSTENEN VAN FORT
EUROPA
4.1 EUROPESE BOUWSTENEN
Het beschermen van grenzen moet primair altijd een taak zijn van natiestaten. Toch is
het belangrijk dat Europese staten solidair zijn met elkaar en samenwerken waar het een
meerwaarde heeft.
1.

Het versterken van opvang in eigen regio
Als basisbeginsel van het asielbeleid moet gelden dat een vluchteling wordt opgevangen
in een veilig gebied in de regio van herkomst. Door die hulp daar sterker uit te bouwen, moeten de migratiestromen naar Europa ontmoedigd worden. De EU moet meer geld vrijmaken
om de opvang buiten Europa te versterken, in plaats van het asielsysteem binnen Europa te
subsidiëren.
Dit kan door gerichte hulp te organiseren ten voordele van buurlanden of andere landen in
de regio van belangrijke herkomstlanden. De opvang in regio’s dicht bij het vluchtland maakt
de uiteindelijke terugkeer ook makkelijker. Bovendien is het een efficiëntere besteding van
de beschikbare middelen. De Britse econoom Paul Collier berekende dat hulp in eigen regio
135 keer zo efficiënt is.45 Er kunnen meer mensen geholpen worden in eigen regio dan in
Europa. Op die manier hoeven mensen ook geen gevaarlijke oversteek te maken naar Europa, waar hen ook geen duurzame toekomst wacht. Opvang in eigen regio redt dus levens.
Daarom moet de speerpunt van het EU-beleid altijd de opvang in eigen regio zijn. Dit door
het uittrekken van financiële steun, infrastructurele hulp en zelfs het sturen van personeel.

2.

Fysieke barrières rond de Europese buitengrenzen
Sinds augustus waren er 30.000 pogingen om de Poolse grens over te steken.46 Die illegale immigranten stromen dan door naar landen waar de sociale zekerheid de ruimste
voordelen biedt. Migranten worden aan de Poolse grens afgezet om als wapen in een
politiek steekspel gebruikt te worden. Eerder in 2020 deed de autoritaire Turkse leider Recep Erdogan nagenoeg precies hetzelfde. Om die zeer precaire grens beter te bewaken,
moeten er muren, hekkens en andere barrières komen op plaatsen waar er veel illegale
immigratie plaatsvindt, zogenaamde ’hot spots’. Deze obstakels kunnen deel uitmaken
van een reeks maatregelen om de buitengrens beter te beschermen.
Onlangs riepen twaalf landen de Europese Commissie op tot het bouwen van fysieke
barrières aan de buitengrenzen van Europa. Ministers uit Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus,
Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen en Slovakije schreven in een open brief dat fysieke barrières de meest effectieve maatregel is om
de grens te bewaken.47
Om ons vrij in Europa te kunnen bewegen, moeten de buitengrenzen beter beschermd
worden. Niet om Fort Europa hermetisch af te sluiten, maar om eindelijk zelf te beslissen
wie we binnenlaten en het winstmodel van mensensmokkelaars aan banden te leggen:
goede gasten bellen aan en komen langs de voordeur binnen, en breken niet het raam om
stiekem binnen te glippen.
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3. 		Een legaal kader voor pushbacks maken
Wanneer een grens bestormd wordt, door honderden immigranten tegelijk, is het niet mogelijk om elke immigrant een individuele screening te geven. Er moet opnieuw een intentioneel element in hoofde van de immigrant worden toegekend. Zelfs het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens erkende in rechtspraak dat het eigen gedrag van de immigrant in
rekening moet worden gebracht.48 Pushbacks zijn al een realiteit aan veel buitengrenzen,
en daarom moet deze praktijk een legaal kader krijgen en worden gefaciliteerd.
Ook wanneer er legale routes bestaan en een immigrant kiest voor een illegale grensbetreding, moeten pushbacks legaal zijn. Er moet duidelijk worden toegestaan aan de lidstaten
om pushbacks uit te oefenen wanneer immigranten bewust illegaal de grens oversteken
vanuit een veilig land. Dat gedrag getuigt van een bedoeling om ons systeem onder druk
te zetten en uit te buiten.
De uitvoering van die pushbacks moet ook steeds een bevoegdheid blijven van de nationale lidstaten. De EU moet deze nationale grenswachten financieel bijstaan, maar mag
niet zelf de competentie van de lidstaten inzake grensbescherming usurperen.
4.

In het GEAS moet een duidelijk onderscheid komen tussen asielzoekers die illegaal de EU
binnenkwamen en zij die dit legaal deden
90% van immigranten die in Europa binnenkomen betaalde mensensmokkelaars.49 De
gemiddelde kostprijs van zo een oversteek bedraagt 3.000 euro. De manier waarop
mensen Europa binnenkomen wordt thans echter buiten beschouwing gelaten bij de asielaanvraag. Het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS) maakt immers geen
enkel onderscheid tussen een asielzoeker die legaal de EU binnenkwam en wie niet legaal
binnenkwam. Wij willen illegale immigratie echter niet belonen. Daarom moet er sprake
zijn van deze twee onderscheiden categorieën.
Wie illegaal de EU betrad, mag nooit recht hebben op dezelfde bescherming, vindt het
Vlaams Belang. Daarom moet het GEAS ruimte laten voor de twee categorieën. Voor illegaal binnenkomende asielzoekers mag er hooguit tijdelijke bescherming mogelijk zijn. Als
er voldoende legale kanalen zijn, moet het asielrecht voor illegalen zelfs volledig worden
opgeschort (cfr. infra bij de nationale bouwstenen).

5.

Verwerking asielaanvragen van mensen die legaal de EU binnen zijn gekomen in
transitcentra buiten de EU
Het aantal asielaanvragen blijft stijgen en de capaciteit tot verwerken bereikt haar
limiet op het Europees grondgebied. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden
met derde landen om er opvang in te laten richten door de EU voor de opvang van
asielzoekers wier aanvragen nog moeten verwerkt worden. Deze procedures duren
immers zeer lang, en de asielzoeker zou anders al die tijd op Europees grondgebied
verblijven. Daarom moeten asielzoekers die in Europa asiel aanvragen dus gestuurd
worden naar een verwerkingscentrum buiten Europa. Op die manier is er ook geen
dreiging dat men in de illegaliteit belandt na een negatieve beslissing en weigert het
Europees grondgebied te verlaten.

6.

Uitzonderingsmaatregelen toelaten in Europese verdragen bij noodtoestand
Illegale immigratie kan zich door politieke situaties plots sterk concentreren in een
bepaald tijdsbestek. Daarom moeten er veiligheidsmechanismen ingebouwd worden
in de huidige richtlijnen en verdragen. Noodsituaties vereisen noodmaatregelen. Bij
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dergelijke situaties moet het aan de lidstaten worden toegestaan om snel en proportioneel te
handelen, om de veiligheid van het Europese continent te verzekeren ook als dat in normale
omstandigheden tegen verdragsbepalingen ingaat.
Bij een hybride aanval bijvoorbeeld, zoals het artificieel afzetten van illegalen aan de grens,
moeten lidstaten zelf de inschatting kunnen maken over de te nemen maatregelen. Hierbij moet
bijvoorbeeld het nationaal leger kunnen worden ingezet, en moet men niet overgaan tot individuele screening van asielaanvragen.
Tot slot moet de EU een solidariteitsfonds aanmaken waarbij middelen van de lidstaten worden
‘gepoold’. In tijden van nood of grote druk aan de grenzen moeten de getroffen lidstaten hier
dan gebruik van kunnen maken. Dit bijvoorbeeld om de grensbarrières te stutten of om andere
spoedwerken te laten uitvoeren.
7.

Financiële hefbomen om terugkeerafspraken af te dwingen
De Europese Unie is de grootste verstrekker van ontwikkelingshulp in de wereld. Geld dat gaat
naar landen om hun samenleving te verbeteren. Tegelijkertijd nemen die landen hun verantwoordelijkheid rond de migratieproblematiek naar Europa niet op. Op die manier krijgen ze
de lusten, zonder de lasten.
Voor de periode van 2021-2027 richtte de Europese Unie het ‘NDICI-Europa in de wereld’
op. Daarbij worden er financiële middelen uitgetrokken voor extern optreden van Europa. Het
budget bedraagt 79.5 miljard euro.50
Toch blijkt het vaak onmogelijk om samenwerking met landen op te zetten rond opvang of
terugkeer, hoewel ze niet zelden miljarden steun krijgen van Europa. Indien die landen (van
herkomst) blijven weigeren mee te werken, moet de EU-geldkraan dichtgedraaid worden. Het
is niet solidair dat men van Europa wel de lusten wil, maar geen lasten. De EU moet dus financiële steun, in welke vorm dan ook, laten opdrogen wanneer bepaalde Afrikaanse landen hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van ons niet nemen.
Ook andere financiële hefbomen moeten worden aangewend om een effectief terugkeerbeleid
af te dwingen. Dit kan gaan van het inperken van handelsakkoorden, over handelssancties
zoals importquota of -taksen, tot een strenger kader waarin geldtransfers (via bijvoorbeeld
bedrijven als Western Union) worden geregeld.
Landen die dus weigeren mee te werken aan terugkeer moeten drooggelegd worden van financiële steun. Alleen zo dwingen we een rechtvaardig terugkeerbeleid af en verminderen we
illegaliteit.

8.

Sancties voor luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan mensensmokkel
Luchtvaartmaatschappijen die blijven vluchten aanbieden naar landen waar immigranten worden gebruikt als wapen, moeten worden gesanctioneerd. immigranten nemen immers bijvoorbeeld het vliegtuig naar Wit-Rusland, om daar dan aan de grens met Europa te worden afgezet.
Dergelijke maatschappijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen met het faciliteren van deze mensenhandel. Zo niet moeten zij zich verwachten aan EU-sancties zoals boetes.

9.

De EU-gezinsherenigingrichtlijn moet verstrengd worden
Ongeveer 40 procent van de verblijfsvergunningen in Europa wordt uitgereikt in het
kader van gezinshereniging.51 Mensen krijgen hier asiel of een verblijfsvergunning en
laten dan hun familie overbrengen. De laatste jaren werden die voorwaarden steeds
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meer versoepeld. Onder het nieuwe EU-migratiepact wil men zelfs broers en zussen
laten overkomen. De Europese richtlijn rond gezinshereniging moet zo streng en strikt
mogelijk worden toegepast in afwachting van de gewenste volledige overheveling
van deze bevoegdheid naar de lidstaten.
10. Visa opschorten voor inwoners van landen die niet meewerken met terugkeer
De Europese terugkeercijfers zijn dramatisch én dalen jaar na jaar. Daarom moeten
er strenge maatregelen genomen worden. Herkomstlanden van immigranten die hier
een bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten moeten mee hun verantwoordelijkheid nemen. Doen ze dat niet, dan is elk uitgekeerd visum aan één van die
inwoners een gevaar voor toekomstige illegaliteit. Zolang die landen niet meewerken
aan de terugkeer, moeten binnen het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU alle
visums opgeschort worden voor die inwoners. Alleen zo dwingen we een rechtvaardig terugkeerbeleid af en verminderen we illegaliteit.

4.2 NATIONALE BOUWSTENEN
1.

Opt-out uit het Europese asiel- en migratierecht zoals Denemarken
Op 2 juni 1992 verwierpen de Denen in een referendum het Verdrag van Maastricht
(1993), waardoor het niet geratificeerd kon worden. In de daaropvolgende maanden
vonden er onderhandelingen plaats in de schoot van de Europese Raad om Denemarken
uitzonderingen te verlenen, bepalingen van het Verdrag van Maastricht waaraan Denemarken niet zou moeten voldoen. Dat werden de vier fameuze ‘opt-outs’ van Denemarken, bij hen beter gekend als ‘Det Nationale Kompromis’: Europees burgerschap zou
nooit nationaal burgerschap kunnen vervangen (dat is intussen achterhaald), het land is
lid van de Economische en Monetaire Unie zonder de euro in te voeren, neemt niet deel
aan het Europese buitenlandse defensiebeleid, en vooral, Denemarken neemt niet deel
aan bepaalde aspecten van de toenmalige pijler ‘Justitie en Binnenlandse Zaken’. Sinds
de invoering van het Verdrag van Lissabon (2009) en de afvoering van de pijlerstructuur,
kennen we die beter als de ‘Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken’. (Met het
Verdrag van Amsterdam uit 1997 werd asiel- en migratie trouwens al ondergebracht
onder de eerste pijler.) Maar de opt-outs van Denemarken bleven gewoon in voege met
specifieke protocollen.
Het Vlaams Belang pleit voor een heronderhandeling van onze positie in het Verdrag
van Lissabon, waarbij er gelijkaardige protocollen zouden moeten worden opgesteld
voor ons land als voor Denemarken, zeker waar het gaat over asiel- en migratie. In het
bijzonder ‘Protocol (nr. 22) betreffende de positie van Denemarken’ is relevant. Denemarken is daardoor immers niet gebonden aan het derde deel van het Verdrag, waarin
het beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie geregeld wordt.52 Dat zou ons heel
wat meer ruimte geven om het asiel- en migratiebeleid te voeren dat de Vlaming vraagt
en verdient en is een voorwaarde om de juridische barrières van een aantal voorstellen
hieronder weg te nemen, zoals een aparte sociale zekerheid voor vluchtelingen.

2.

Conventie van Genève herzien om het asielrecht te redden
De Conventie van Genève is ondertussen meer dan 70 jaar oud. Het verdrag is
niet meer actueel en heeft de oorspronkelijke bedoeling al lang voorbijgestoken. Het
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wordt misbruikt waardoor grote groepen mensen duizenden kilometers ver van hun herkomstland elders gaan aankloppen omwille van de genereuze sociale zekerheid die daar
voorhanden is. Door steeds ruimer wordende interpretaties van de Conventie staat de deur
open om binnenkort ook ‘economische vluchtelingen’ en ‘klimaatvluchtelingen’ verplicht
op te nemen in Europa. De wildgroei van redenen waarmee men een vluchtelingenstatus
opeist, zorgt ervoor dat het verdrag moet worden herzien conform de huidige tijdsgeest
en situatie. Als we immers het individuele asielrecht willen redden, moeten we collectief
misbruik voorkomen.
Er moet opnieuw een geografische beperking worden ingebouwd. Dit kan bijvoorbeeld
door het Protocol rond de status van de vluchteling uit 1967 te herzien. De oorspronkelijke
bedoeling van de Conventie was immers het asielrecht te beperken tot een Europese context, in het verlengde van de Tweede Wereldoorlog. Later, in 1967, werd dat een universeel beginsel en dus van toepassing voor landen buiten Europa. Om ons asielsysteem te
beschermen, moet er opnieuw een zekere territoriale limiet worden ingebouwd. Asiel moet
per definitie aangevraagd worden in het eerste veilige land waar men passeert tijdens
de vlucht. Indien men meerdere veilige landen doorkruist, op zoek naar het land met de
beste sociale zekerheid, mag men niet langer spreken van een vluchteling. Alleen zo kan
het asielrecht blijven bestaan en niet worden uitgehold door economische gelukszoekers.
3. 		Ook vanuit het nationale niveau opvang in regio van herkomst ondersteunen
Aanvullend op de inspanningen die de EU levert op dit gebied moet ook België
net zoals andere Europese landen buurlanden van herkomstlanden zoveel mogelijk
bijstaan in hun opdracht om vluchtelingen op te vangen. Dit leidt tot een efficiëntere
besteding van de beschikbare middelen. Hierdoor kunnen er ook beduidend meer
mensen in nood geholpen worden.
In dit kader kunnen er bilaterale afspraken gemaakt worden waarbij er middelen kunnen uitgewisseld worden per opgevangen vluchteling, maar ook via het verstrekken
van infrastructurele steun.
4.

Inplanting van transitcentra in niet-Europese landen
De centra waar asielzoekers de behandeling van hun verzoek afwachten, moeten
gevestigd worden in veilige landen buiten het grondgebied van de Europese Unie.
Indien de Europese Unie dergelijke centra niet realiseert of aanbiedt, moet de nationale regering zelf actief op zoek gaan naar partnerlanden om dat samen te realiseren. De Deense wetgever stemde op 3 juni 2021 alvast de nodige amendementen op
de Deense Vreemdelingenwet om dat mogelijk te maken.53 Het Verenigd Koninkrijk
toonde bovendien interesse om met Denemarken dergelijke centra in niet-Europese
landen te delen.54 Wij willen dat ook ons land zich bij die inspanningen aansluit als
een gelijkaardig initiatief onmogelijk blijkt op EU-niveau (cfr. supra).

5.

Sociale voordelen afschermen voor niet-EU-burgers
Het Vlaams Belang pleit al langer voor een wachttijd voor nieuwkomers alvorens zij
volledige toegang krijgen tot onze sociale zekerheid. Er worden vaak juridische bezwaren aangehaald waardoor een dergelijke regeling verworpen zou worden door
het Europese Hof van Justitie zodra er een zaak aanhangig gemaakt wordt. Dat hield
de Oostenrijkse regering echter niet tegen om alsnog hervormingen op te starten om
verblijfscriteria en arbeidscriteria te koppelen aan sociale voordelen. Als de hervormingen doorgezet worden, zouden niet-EU-burgers in Oostenrijk voortaan vijf van
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de zes voorbije jaren in het land gewoond moeten hebben voor ze gelijkwaardige
toegang kunnen krijgen tot de sociale zekerheid. Een bijkomende voorwaarde is dat
buitenlanders in Oostenrijk enkel werklozensteun kunnen krijgen indien zij in een
periode van twee jaar minstens 52 weken gewerkt hebben.55
Wij stellen gelijkaardige regels voor: nieuwkomers van buiten de EU moeten minstens vijf
jaar ononderbroken in ons land gewoond hebben, en van die vijf jaar minstens 750 arbeidsdagen in ons land kunnen aantonen. Dat is vergelijkbaar met het te bewijzen aantal
arbeidsdagen in loondienst in functie van het verwerven van een werkloosheidsuitkering.
6.

Vluchtelingen krijgen slecht nog tijdelijk (verlengbaar) verblijfsrecht van 2 jaar
Erkende vluchtelingen krijgen momenteel een verblijfsrecht in België van vijf jaar, dat
nadien omgezet wordt in een onbeperkt verblijfsrecht.
In Denemarken besloot de regering in 2019 over te gaan tot een ware paradigmawissel. De focus werd verlegd van integratie naar terugkeer van vluchtelingen. Het
uitgangspunt werd opnieuw ‘zelfredzaamheid en terugkeer’ in plaats van ‘integratie’.
En niet zonder succes: reeds in mei 2020 kondigde het Deense ministerie van Integratie aan dat er voor de eerste keer meer vluchtelingen vertrokken dan toekwamen
in Denemarken.56
De Conventie van Genève verplicht ook nu niet tot het toekennen van permanente
verblijfsvergunningen. Meer nog: een uitgangspunt van het verdrag was net dat vluchtelingen naar hun land zouden terugkeren van zodra de reden voor hun vlucht niet
meer bestaat. Ons land moet Denemarken navolgen met zijn paradigmawissel. Het
Vlaams Belang wil de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen tijdelijk maken
(twee jaar) met een mogelijkheid tot verlenging van telkens een jaar na die periode
als blijkt dat de nood nog steeds bestaande is. Van zodra de toestand in het land van
herkomst veilig bevonden wordt, moeten vluchtelingen terugkeren.

7.

Subsidiair beschermden terugsturen zodra het veilig kan
Subsidiair beschermden krijgen momenteel beperkt verblijfsrecht in België, dat na één
jaar verlengd kan worden voor een periode van twee jaar, en na vijf jaar omgezet
wordt in een onbeperkt verblijfsrecht.
Wij pleiten ervoor dat de verlening telkens slechts voor één jaar kan gebeuren, en dat
zodra een land van herkomst veilig bevonden wordt, subsidiair beschermden moeten
terugkeren.

8.

Lijst veilige landen uitbreiden en beter opvolgen
Momenteel publiceert de regering bij koninklijk besluit minstens éénmaal per jaar een
lijst met veilige landen, zoals gestipuleerd in de Vreemdelingenwet (Art.57/6/1, §3).
De landen die op die lijst staan, worden als veilige landen van herkomst beschouwd.
Het vermoeden geldt dat er geen internationale bescherming nodig is voor mensen die
uit die landen afkomstig zijn en hun asielaanvraag wordt dan ook versneld behandeld.
Meer landen moeten geëvalueerd worden en die lijst moet dan ook uitgebreid worden.

9.

Actief monitoren van de veiligheidssituatie in de herkomstlanden
Wij willen dat er voortdurende en grondige monitoring plaatsvindt van de situatie in
landen van waaruit in ons land asielzoekers aanwezig zijn. De status van elke aparte
regio in het land in kwestie moet vastgesteld worden.
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10. Effectieve intrekking van het vluchtelingenstatuut wegens verbetering van omstandigheden in het herkomstland
Aansluitend bij bovenstaande punten moet het wettelijk vastgelegd worden dat zodra
een herkomstland een of meerdere veilige regio’s heeft, de subsidiair beschermden
of vluchtelingen uit deze regio’s hun statuut in kwestie verliezen. De procedure tot
verwijdering van het grondgebied moet dan opgestart worden, zodat de personen in
kwestie niet in de illegaliteit kunnen onderduiken.
Zo oordeelde Denemarken in het voorbije jaar bijvoorbeeld dat de Syrische hoofdstad Damascus en de omliggende regio veilig waren en dat vluchtelingen uit die regio
dus teruggestuurd zouden kunnen worden.57
11. Verplichte bijdrage door asielzoekers om de kosten te dekken van hun opvang en
medische verzorging
De gemiddelde kost van de opvang van een asielzoeker ligt rond de 1.500 euro per
maand en kan oplopen tot meer dan 2.200 euro per maand voor kwetsbare profielen.58 Daarbij wordt er nog geen rekening gehouden met de personeels- en administratieve kosten van de afhandeling van de gehele asielprocedure, of met de justitiële,
medische, en vaak politionele kosten. Dat terwijl er heel wat asielzoekers uiteindelijk
niet erkend worden. Zij dienen de kosten van hun opvang maximaal zelf te dragen.
De overheid moet voor de duur van de behandeling van de asielaanvraag daarom
beslag leggen op de bezittingen en middelen van asielzoekers, als waarborg. Zaken
en sommen onder de 2.000 euro en bezittingen met een persoonlijke emotionele
waarde worden daarvan vrijgesteld. Bij de uiteindelijke beslissing wordt aan de erkende statushouder alles teruggegeven. Aan de afgewezen aanvrager wordt evenzeer alles teruggegeven minus de kosten van zijn opvang en onderhoud, en enkel
indien hij meteen gehoor geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten.
Denemarken keurde zulk een wet recent goed, maar ook Zwitserland hanteerde de
praktijk en zelfs Duitsland59 en Nederland60 spraken in het verleden de eigen vermogens aan van asielzoekers om de kost van hun asielprocedure te dekken.6162
12. Meer capaciteit in gesloten centra voor uitgeprocedeerden en illegalen
Om te vermijden dat asielzoekers na de afwijzing van hun aanvraag onderduiken,
moeten zij ondergebracht worden in gesloten centra, dit tot hun uitzetting. Zo kan
de verdere aangroei van het aantal illegalen vermeden worden. Dat vermijdt ook de
overlastproblematiek voor de buurt.
Momenteel zijn er zo’n 600 plaatsen in de gesloten centra, maar in vergelijking met
het aantal geschatte illegalen is dit ruim onvoldoende. We moeten naar minstens
2.000 plaatsen in gesloten centra gaan. Wij zijn in dit kader ook voorstander van
de re-introductie van terugkeerwoningen voor illegale gezinnen met kinderen. Dit zijn
wooneenheden in een gesloten centrum. De terugkeerwoningen kennen een halfopen
structuur en mogen, mits er één gezinslid achterblijft, verlaten worden.
13. Specifieke sociale zekerheid voor subsidiair beschermden
Subsidiair beschermden vallen niet onder de Conventie van Genève, waardoor er
reeds in de huidige context een juridische marge is om een aangepaste toegang tot
de sociale zekerheid te voorzien.63 Gezien zij de status van subsidiaire bescherming
genieten, die verlengd kan worden maar per definitie tijdelijk is, is het niet redelijk ge-
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lijkaardige verblijfscriteria en arbeidscriteria aan hun toegang tot sociale zekerheid te
koppelen als ‘gewone’ nieuwkomers. Daarom pleiten we ervoor voor hen een aparte
‘terugkeeruitkering’ te voorzien, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en
de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor hun uiteindelijke terugkeer.
Ook in Oostenrijk bestaat een specifieke steun voor subsidiair beschermden (en vluchtelingen) al sinds 2016.64 In 2017 oordeelde het Oostenrijkse Grondwettelijk Hof dat
de regeling grondwettelijk is.65 Een gelijkaardige ‘terugkeeruitkering’ vinden we ook
in Denemarken.
14. Specifieke sociale zekerheid voor vluchtelingen
Denemarken kan dankzij de hogergenoemde opt-out ook een specifieke sociale zekerheid voor erkende vluchtelingen voorzien, maar ook de voormalige regering-Kurz
tastte in Oostenrijk de grenzen van de Europese regelgeving hieromtrent af.66 Wij willen dat dit land hetzelfde doet en eveneens een ‘terugkeeruitkering’ en bijhorend wettelijke kader in voege brengt voor vluchtelingen, net als voor subsidiair beschermden.
Dit in afwachting van een opt-out en een herziening van de Conventie van Genève.
15. Sterk inperken van het recht op gezinshereniging
Wij stellen voor om het recht op gezinshereniging voor subsidiair beschermden op te
schorten.
Het recht op gezinshereniging mag voor erkende vluchtelingen slechts gelden vanaf
het moment dat zij minstens drie jaar wettig in ons land verblijven. Bovendien moet
ook de volledige kostprijs van de procedure geraamd worden en verhaald worden op
de aanvrager. Een gelijkaardige regeling is momenteel van kracht in Denemarken. 67
Verder willen wij ook de gezinshereniging in het algemeen beperken. Huwelijksimmigratie moet tot een absoluut minimum herleid en enkel worden toegelaten als de band
van beide partners met dit land groter is dan met het herkomstland.
16. Nationaliteitswetgeving verstrengen
Er wordt momenteel te weinig gevraagd van mensen die onze nationaliteit willen
verwerven. Iemand die 65 is, en hier minstens vijf jaar wettelijk verblijft, hoeft momenteel bijvoorbeeld géén bewijs van talenkennis of maatschappelijke integratie voor te
leggen. We willen die criteria verstrengen en uniformiseren voor bijna alle situaties.
Uitzonderingen op de algemene voorwaarden voor meerderjarigen mogen slechts in
heel welomschreven, specifieke en zeldzame gevallen toegestaan worden.
Enkele criteria die we naar voren schuiven:
•
•
•
•
•
•
•

minimaal 10 jaar wettig verblijf in België.
een permanente verblijfsvergunning.
een blanco strafblad in België en geen strafrechtelijke veroordelingen elders
voor misdrijven waarop in dit land minstens 3 maanden celstraf staat.
geen openstaande schulden bij de overheid.
slagen voor een taaltest Nederlands waarmee een B2-niveau (CEFR) aangetoond wordt.
slagen voor een burgerschapstest .
een financiële bijdrage voor de inburgeringscursus die veel meer de daadwerkelijke kost benadert (momenteel gaat het maar om 360 euro terwijl de totale
kost 4.500 tot 4.600 euro bedraagt).
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•

afleggen van een loyaliteitsverklaring waarin de kandidaat respect belooft voor
de parlementaire democratie, de scheiding van kerk en staat, de nationale
wetten, net als de Vlaamse gewoonten en de cultuur. Bij het afleggen van die
loyaliteitsverklaring moet de betrokkene ook elke loyaliteit aan om het even
welke buitenlandse staat onvoorwaardelijk en volledig afzweren.

Gelijkaardige voorwaarden gelden ook in Denemarken.68
17. Afschaffing van de dubbele nationaliteit
Onze nationaliteit mag niet meer toegekend worden aan mensen alvorens zij afstand
doen van elke andere nationaliteit. Voor mensen die op dit moment de dubbele nationaliteit hebben, moet er een aparte regeling getroffen worden waardoor zij binnen
een bepaalde periode de keuze moeten maken om ofwel afstand te doen van hun
buitenlandse nationaliteit(en), ofwel de Belgische nationaliteit te verliezen.
Uiteraard kunnen er bilateraal verschillende akkoorden gesloten worden om uitzonderingen of speciale regels uit te werken. Op staten die het niet toelaten te verzaken
aan de eigen nationaliteit, moet de nodige diplomatieke druk uitgeoefend worden om
dat bij uitzondering wel toe te laten voor mensen die voor onze nationaliteit kiezen.
In afwachting van deze maatregel moeten de mogelijkheden om van geharde criminelen met een dubbele nationaliteit de Belgische papieren af te nemen, uitgebreid en
versoepeld worden.
18. Stopzetting ius soli indien de staatloosheid dreigt
Het louter geboren worden in België biedt minder dan ooit zekerheid dat de geborene goed
geïntegreerd zal worden in onze samenleving. Veel kinderen die in ons land geboren worden, worden immers opgevoed volgens de waarden en gewoonten van het herkomstland.
Veel allochtonen van de tweede, derde of zelfs vierde generatie zijn nog steeds eerder loyaal
aan het herkomstland dan aan de samenleving waarin ze leven. Het principe van de afstamming moet daarom opnieuw de basis worden van de toekenning van het Belgische staatsburgerschap. Het louter geboren worden in dit land mag dus niet meer automatisch recht
geven op de Belgische nationaliteit. Voor meerderjarigen die geen Belg zijn op grond van
afstamming, moet naturalisatie volstaan als mogelijkheid om de nationaliteit te verwerven. In
dat verband moet de verwervingsgrond die is gestipuleerd in artikel 11 van het wetboek van
Belgische nationaliteit worden geschrapt. Het ius soli – de nationaliteitsverwerving door geboorte in een land – kan enkel nog maar worden toegepast voor wie anders staatloos dreigt
te worden. De intrekking van deze bepaling betekent dat kinderen van twee niet-Belgische
ouders die hier worden geboren dus niet meer automatisch Belg worden. In dit verband moet
opgemerkt worden dat de verwerving van de Belgische nationaliteit er bijvoorbeeld toe leidt
dat bepaalde soepelere regels gelden inzake gezinsimmigratie.
19. Illegaliteit niet langer gedogen
De minister van Justitie moet middels een omzendbrief prioriteit geven aan het vervolgen van illegaliteit. De minister moet ook aandacht besteden aan specifieke illegalenproblematieken middels positief injunctierecht. Opgepakte illegalen moeten
maximaal naar gesloten centra gebracht worden in afwachting van hun uitwijzing.
20. Elke politiezone krijgt een illegalendienst
Per politieregio zou er minstens één agent moeten komen die zich specialiseert in
de illegalenproblematiek en actief illegalen opspoort en oppakt. In zones waarin de
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problematiek groter is, moet er een volwaardige illegalendienst aanwezig zijn. De
luchtvaartpolitie moet eindelijk de nodige middelen krijgen om de nodige controles
te kunnen uitvoeren.
21. Woonstbetredingen bij illegaal verblijf mogelijk maken
Het eindrapport van de Commissie-Bossuyt (2020) stelt duidelijk dat er nood is aan
een juridisch kader voor woonstbetreding bij illegalen. Woonstbetredingen zijn een
noodzakelijk instrument om illegaliteit doeltreffend te kunnen bestrijden.
22. Minimumstraf op mensensmokkel verhogen
De minimumstraf op mensensmokkel moeten ook vertienvoudigd worden: van 1 jaar
naar 10 jaar celstraf. Artikel 77bis van de Belgische Vreemdelingenwet moet na verstrenging bovendien zo proactief mogelijk uitgevoerd worden.
23. Huisjesmelkers hard aanpakken
De precaire huisvestingssituatie van veel illegalen in dit land heeft een lucratieve
markt gecreëerd voor gewetenloze mensen die woekerprijzen vragen voor de verhuur
van vaak kleine appartementen en kamers die niet beantwoorden aan elementaire
eisen van veiligheid en kwaliteit. Er zijn inmiddels maffianetwerken ontstaan van verhuurders, makelaars en bemiddelaars – vaak ex-vluchtelingen en allochtonen – die
veel geld verdienen aan de huisvesting van illegalen. Het Vlaams Belang pleit voor
actieve en systematische woonstcontroles in wijken waar dit fenomeen zich frequent
voordoet. De wooninspectie moet ter zake nauw samenwerken met de politie en het
parket zodat er naast een administratieve ook consequent een gerechtelijke aanpak
volgt. Het vervolgen van huisjesmelkers moet een prioriteit zijn. Waar mogelijk moeten de aldus verhuurde eigendommen in beslag worden genomen.
24. NGO’s die illegaliteit assisteren en geregistreerd staan in het register der zeeschepen,
verliezen hun registratie
Mensensmokkel onder onze vlag is onaanvaardbaar. Wie illegaal migranten transporteert moet zijn/haar vaarregistratie verliezen.
25. Subsidies aan illegaliteit stopzetten
Hulp aan illegalen mag enkel vanuit terugkeerperspectief. In Vlaanderen zijn er tal
van betoelaagde organisaties die illegalen hulp verschaffen of zelfs – vanuit een linkse open grenzen-ideologie – illegaliteit promoten. Voor het Vlaams Belang kan hulp
aan mensen zonder wettig verblijf enkel gebeuren in het kader van een terugkeerperspectief. Wie als illegaal op deze manier - tijdelijk - hulp ontvangt moet door de
hulpverlenende organisatie verplicht toegeleid worden naar een begeleide terugkeer.
Elke hulp die het verblijf van mensen zonder wettig verblijf op Belgisch grondgebied
nodeloos verlengt of zelfs als doel heeft op termijn een verblijfsvergunning voor illegalen af te dwingen moet verboden worden. Organisaties die via subsidies werken met
belastinggeld moeten in dat geval die subsidie onmiddellijk verliezen. Het zou absurd
zijn dat een land de overtreding van de eigen wetgeving zelf financiert.
26. Dokters die onethische handelingen stellen bij hongerstakingen van asielzoekers, verliezen hun erkenning als arts
Dokters die illegalen aanmoedigen om zichzelf met mogelijk fatale gevolgen uit te
hongeren en hen de mond dichtnaaien, houden zich duidelijk niet aan hun Code van

35

medische deontologie. De Orde der artsen kan zelf beslissen hoe ze tegen dergelijke
praktijken optreedt, maar de overheid zou per direct de erkenning van de arts in
kwestie moeten intrekken.
27. Wie op een illegale manier het land binnenkwam kan hier geen asielerkenning
krijgen
Iedereen die beroep deed op de diensten van mensensmokkelaars en op een illegale
manier de EU of ons land binnenkwam, mag geen asiel in ons land krijgen. Wie opzettelijk via illegale routes naar ons land reist, toont daarmee meteen aan niet bereid
te zijn onze wetten na te volgen.
Ook wat dit punt betreft, kunnen we naar het buitenland kijken: Australië voert dit beleid al heel wat langer, en ook het Verenigd Koninkrijk kondigde eind vorig jaar reeds
aan systematisch asiel te zullen weigeren aan wie illegaal het land binnenkomt.69
28. Wie veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad moet hier de asielstatus
verliezen
Het gedrag en medewerking van de asielzoeker moeten meegenomen worden in de
evaluatie van zijn asieldossier. Wanneer een asielzoeker in ons land veroordeeld
wordt wegens een wanbedrijf of misdaad, moet de mogelijkheid bestaan om de
asielprocedure in te trekken. Een gelijkaardige regeling moet gelden voor erkende
asielzoekers.
29. Harde aanpak van de tewerkstelling van illegale vreemdelingen
Werkgevers die illegalen tewerkstellen, riskeren volgens de wet een aantal sancties.
Zo zijn ze onder meer hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de repatriëring,
de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorg van de illegaal en zijn gezin. De
effectieve terugvordering van die kosten moet volledig en consequent gebeuren, wat
nu bijna nooit het geval is (cfr. supra).
Bovendien moet de arbeidsinspectie zeer actief op zoek gaan naar tewerkstelling
van illegalen. Een substantiële verlaging van de lasten op arbeid moet bovendien
bijdragen aan een gevoelige afname van de vraag naar zwartwerk en illegale arbeidskrachten. Omgekeerd moeten er ook hogere boetes ingevoerd worden voor wie
wel illegalen tewerkstelt.
30. Visumsancties tegen onwillige derdelanden
De terugkeer van illegalen en afgewezen asielzoekers wordt vaak bemoeilijkt doordat landen van herkomst niet bereid zijn hun staatsburgers te erkennen en/of terug
te nemen. Om de nodige terugnameakkoorden te kunnen afsluiten en vooral te laten
naleven, moeten visumsancties actief en op nationaal niveau ingezet worden als drukkingsmiddel.
Het beleid van de EU hierin is traag en inefficiënt. De Franse regering besliste daarom
bijvoorbeeld recent nog visumsancties uit te vaardigen tegen Marokko, Algerije en
Tunesië omdat zij weigerden hun onderdanen terug te nemen70.
31. Ontwikkelingshulp heroriënteren
In 2016 steeg het budget voor ontwikkelingshulp met 20% tot 2,2 miljard euro. Dat
is bijna het volledige Vlaamse budget voor mobiliteit en openbare werken. België
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behoort daarmee tot de meest genereuze landen van Europa.
Als sociale en volksnationalistische partij zijn wij solidair met andere volkeren – zeker
als ze in moeilijke omstandigheden verkeren. We willen andere landen dan ook gerust helpen, maar vinden het ook logisch dat onze financiële hulp de zelfredzaamheid
van de ontvangende landen bevordert: dat is duurzame hulp waar ook volgende
generaties beter van worden en hulp die emigratie-oorzaken bij de wortel aanpakt.
Gezien ons beperkt budgettair kader moeten we wel keuzes maken. Wij pleiten er
daarom voor om ontwikkelingssamenwerking te heroriënteren naar de thuislanden
van de grootste groepen erkende vluchtelingen en hier verblijvende niet-Europese
vreemdelingen. Zo maken we de situaties in de herkomstlanden beter en vereenvoudigen we terugkeer.
32. Steungelden afhankelijk maken van de terugname van afgewezen asielzoekers en
illegalen
Ontwikkelingssamenwerking kan en moet een belangrijk instrument vormen in het
repatriëringsbeleid. De steun aan ontwikkelingslanden moet steeds samenhangen met
en afhankelijk zijn van een vlotte diplomatieke samenwerking, in het bijzonder waar
het de terugname betreft van onderdanen die illegaal in ons land verblijven, of van
wie de asielaanvraag werd afgewezen.
Met de verstrekte ontwikkelingssteun kan onder andere ook de terugkeer en hervestiging van de onderdanen in kwestie bevorderd worden.
33. Intrekking van de erkenning van het Marrakesh-pact
We moeten ons terugtrekken uit het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration’. Het is dan wel zogenaamde ‘soft law’, maar we zien dat het navolging
dreigt te krijgen in het EU-Migratiepact dat heel wat bindender zou zijn.
Met een terugtrekking uit dit pact zouden we overigens niet alleen staan, zowel internationaal als binnen Europa zijn er heel wat landen die het pact een brug te ver vonden en vinden. Denk maar aan Australië, de VS, Israël, Hongarije, Polen, Oostenrijk,
Zwitserland, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Italië, Denemarken en Chili. Zij
sloten zich allen niet aan bij het Global Compact, of trokken zich alsnog terug.
34. Steekproeven en hoogtechnologische grenscontroles
Het Vlaams Belang pleit al lang voor permanente grenscontroles. Die hoeven helemaal
geen eindeloze files en dito overlast te veroorzaken. Dat willen wij evenzeer vermijden
en wij willen niet naar hermetisch gesloten grenzen overgaan. We pleiten daarom voor
steekproeven aan de invalswegen, in combinatie met ‘slimme’ grensbewaking met bijvoorbeeld drones. Ook ANPR-camera’s zouden aan de grenspolitie kunnen signaleren welke
wagens op een zwarte lijst staan die Europees gedeeld wordt. Een gelijkaardig systeem
werd op lokaal niveau reeds ingevoerd in talloze steden. Ook gewone camerabeelden
kunnen permanent op afstand gemonitord worden door agenten, die mobiele teams vervolgens aansturen. Mobiele scanners kunnen vrachtwagens en bestelwagens evenzeer
snel controleren bij een effectieve controle.
Aan de grote invalswegen kan er ook voor een opsplitsing gezorgd worden van het
personenvervoer (auto’s, bussen…) en goederentransport (vrachtwagens) om gedifferentieerde controles bij steekproef te kunnen uitvoeren en het verkeer zo vlot mogelijk te laten
doorstromen.71

37

Een grenswacht kan opgericht worden om al deze zaken te coördineren en uit te voeren.
35. Afschaffing vreemdelingenstemrecht voor niet EU-burgers
Het stemrecht op lokaal niveau voor EU-burgers is sinds 1996 geregeld door het Verdrag
van Maastricht. In 2004 besliste de Kamer die regeling ook in te voeren voor niet-EU-burgers die reeds 5 jaar in België verblijven. Die beslissing moet ongedaan gemaakt worden.
Stemrecht is een burgerrecht, en moet dan ook voorbehouden blijven aan burgers.
36. Sobere asielopvang: bed, bad en brood
Asielopvang voor gezinnen met kinderen mag, zoals aangegeven, tegemoetkomen aan
alle noden van de kinderen in kwestie. Voor de volwassenen dienen de basisbehoeften van bed, bad en brood voorzien te worden. Ook de begeleiding moet zich tot de
basisbehoeften beperken: niet-noodzakelijke medische ingrepen (denk bijvoorbeeld aan
orthodontie) hoeven niet gratis aangeboden te worden, maar ook animatie zoals pretparkbezoeken of voordelen zoals gratis rijlessen moeten worden geschrapt.
37. Ontradingscampagnes in vertreklanden
Er moet ingezet worden op krachtige en gerichte ontradingscampagnes in (veilige) landen
waaruit veel asielzoekers vertrekken richting ons land: de meesten zullen immers geen erkenning krijgen. Zinvol is het om daarbij de risico’s, kosten, en verstrengde voorwaarden
en regelgeving heel concreet aan te halen. Ook Denemarken deed dat met enig succes.
38. Samenwerking met buurlanden inzake de transmigratieproblematiek
Er is nood aan een overlegplatform met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over de
transmigratieproblematiek in de Noordzee. Er is heel veel illegale transitmigratie door ons
land die ook het VK en Frankrijk treft. Daarom moet er dringend een gemeenschappelijke
aanpak besproken worden met onze buurlanden, in het bijzonder met het VK en Frankrijk.
39. Jaarlijkse studie naar aantal illegalen en totale kost niet-Westerse immigratie
De illegalenproblematiek is groot, maar we weten nog steeds niet hoe groot precies. Voorlopig kunnen we enkel voortgaan op schattingen en indicatoren. We willen daarom dat er
een uitvoerige studie besteld wordt naar het aantal en de spreiding van illegalen op ons
grondgebied. Problemen kunnen niet opgelost worden als ze onvoldoende gekend zijn.
Daarnaast dient een jaarlijkse studie uitgevoerd te worden naar de totale kost van de
niet-Westerse immigratie, mét generatierekening. Ook Denemarken doet dat. Eind 2021
bleek de kost berekend door die studie 31 miljard kronen te bedragen. Dat is 4,17 miljard
euro.72
40. Asielfraude bestrijden
Elk jaar zijn er tientallen tot honderden intrekkingen en opheffingen van een status
omwille van asielfraude.73 De inter-Europese uitwisseling van gegevens moet hierbij
verder uitgebreid worden. Heel wat statushouders vertrekken immers via andere Europese landen op vakantie naar hun land van herkomst. Zo hopen ze onder de radar
te blijven, want dat is uiteraard niet toegestaan. Het opsporen van asielfraude moet
opnieuw een prioriteit worden. Wie op vakantie gaat als asielzoeker naar zijn of
haar herkomstland moet de asielerkenning verliezen.
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5. NAWOORD
We staan op een kantelpunt in onze Europese geschiedenis. Landen als Denemarken,
Polen en Hongarije kiezen voor zekere grenzen en dus een zekere toekomst. De Europese
Unie kiest voor zwakke grenzen en massa-immigratie. Uit dit plan mag duidelijk blijken
welke richting het Vlaams Belang wil uitgaan: wij willen dat alle Vlamingen zich in Vlaanderen thuis, veilig en vrij kunnen blijven voelen en dit ongeacht hun achtergrond.
Onze voorstellen zijn realistisch: vele ervan zijn in andere Europese landen al in voege,
andere kunnen van vandaag op morgen ingevoerd worden. Dit werkstuk mag een duidelijk antwoord bieden op het verwijt dat we wel kritiek leveren, maar geen oplossingen
aanreiken. Onze oplossing is duidelijk: een veilig Vlaanderen, in een Fort Europa.

“We moeten de poorten van Fort Europa sluiten. Niet uit haat
voor wie voor de poorten staat, maar uit liefde voor wie achter
de muren woont.”
Tom Van Grieken

“Ontvang hen, help hen, onderwijs hen, maar uiteindelijk
moeten ze wel terugkeren naar hun heimat en hun eigen
land ontwikkelen. […] Ik denk dat Europa toebehoort aan de
Europeanen.”
Dalai Lama74

“Denk aan Rusland, China en allerlei conservatief-islamitische
landen uit het Midden-Oosten. Die regimes financieren religieuze
diplomatie en heel conservatieve, islamitische bewegingen in
en rondom Europa. Ze gebruiken vluchtelingen en migratie als
wapen, in de vorm van instabiliteit en terreur.”
Jonathan Holslag75

“De hoop dient gesteld op partijen die een doeltreffende strijd
tegen illegale migratie en een haalbaar asielbeleid afdwingen.”
Mark Elchardus76

“Ik nodig iedereen uit om discrepanties te vinden in mijn
theorieën. Het is een oncomfortabele discussie. Maar om
problemen op te lossen, moeten we ze eerst erkennen.”
Thilo Sarrazin77
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