
1 

 

Persconferentie 22 februari 2011 

 

 

VLAAMS BELA�G �IET TER BESCHIKKI�G 

VOOR KIEZERSBEDROG 

Immigratiekranen blijven open ondanks straffe 

verklaringen 

  

 

Niet alleen premier Leterme beweert op tijd en stond dat werk wordt gemaakt van een 

strenger immigratiebeleid. Ook Open Vld en N-VA overtroefden elkaar de voorbije maanden 

met straffe verklaringen: “Open Vld eist strenger migratiebeleid” (GVA 15.10) en  “�-VA wil 

naturalisaties verstrengen” (DS 4.12). In de diverse Kamercommissies blijkt echter dat daar 

weinig of niets van in huis komt. 

 

I. Gezinshereniging 

Op het wetsvoorstel-Lanjri (CD&V) dat slechts drie artikelen telt, werden niet minder dan 

146 amendementen ingediend. De besprekingen in de Commissie Binnenlandse Zaken 

zouden morgen, na 10 vergaderingen, afgerond worden en de vraag stelt zich natuurlijk wat er 

uiteindelijk uit de bus komt. Weinig, zo blijkt. Zo weinig dat het Vlaams Belang in alle geval 

niet zal zorgen voor een wisselmeerderheid. Dit om verschillende redenen: 

- Lanjri diende amendementen in om het eigen wetsvoorstel af te zwakken (o.m. 

inkomen van minstens 120% van het leefloon mag nu ook komen van 

vervangingsinkomens; wachttijd verlaagd van 2 jaar naar 1 jaar); 

- De nieuwe regels inzake gezinshereniging gelden NIET voor de honderdduizenden 

nouveaux Belges; zo kunnen deze onder bepaalde voorwaarden zelfs hun 

(groot)ouders laten komen; 

- Zoals bekend zijn het Marokkanen en Turken die het vaakst van de gezinshereniging 

gebruik maken en juist zij genieten hoe dan ook van de lakse ‘gastarbeidersverdragen’ 

van een halve eeuw geleden (bv. geen inkomenseis). 
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Om deze redenen kan men stellen dat de nieuwe regels maximaal van toepassing zouden 

zijn op 10% van het totale aantal gezinsherenigingen. Mogelijk zijn �-VA, CD&V en 

Open Vld hiermee tevreden, voor het Vlaams Belang is dat absoluut onvoldoende. Meer 

nog, de wijze van voorstelling door deze partijen alsof het hier gaat om een verbetering 

van de toestand inzake gezinsherenigingen, is niets meer of niets minder dan 

kiezersbedrog. De publieke opinie wordt gemanipuleerd en dat is voor het Vlaams 

Belang onaanvaardbaar.  

Voor ons kan gezinshereniging slechts indien het huwelijk reeds bestond voordat degene die 

zich laat vervoegen naar België kwam. Gezinsvorming moet plaatsvinden in het land van 

herkomst. Gezinshereniging op basis van geregistreerd partnerschap moet afgeschaft worden 

en de gastarbeidersverdragen met Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije en de landen van ex-

Joegoslavië moeten opgezegd worden. Ten slotte pleit het Vlaams Belang voor de afschaffing 

van het recht op gezinshereniging voor ouders en grootouders.  
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II. �ationaliteitswetgeving  

 

 

A. �aturalisatie  

De Commissie voor de Naturalisaties stelde aangepaste criteria vast voor de beoordeling van 

naturalisatieaanvragen (geen veroordelingen tot effectieve gevangenisstraf of voor zware 

verkeersinbreuken, blijk geven van inspanningen om de taal van zijn woonplaats te spreken). 

Volgens N-VA werd daarmee de “snel-Belg-wet afgeschaft”.  

 

 

Niets is minder waar: 

- De aangepaste criteria gelden slechts voor een vierde van alle 

nationaliteitsaanvragen, drie vierde van de vreemdelingen gebruikt een andere 

procedure dan de naturalisatie; 

- Bovendien hoeft een kandidaat-Belg die in Vlaanderen woont geen Nederlands te 

kennen - Frans volstaat - zolang hij zich maar ‘inspant’ om Nederlands te leren (om 

die inspanningen te bewijzen, zou zelfs een eenvoudige verklaring van de buurman 

volstaan); 

- de Franstalige partijen kondigden meteen na de goedkeuring van de aangepaste criteria 

aan dat ze het criterium van de taal van de woonplaats gewoonweg naast zich neer 

zullen leggen.  

  

Terzijde: momenteel liggen meer dan 16.000 dossiers te wachten op goedkeuring door de 

verschillende leden van de Commissie voor de Naturalisaties.   
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Het Vlaams Belang wil de naturalisaties echter uit de sfeer van het politieke dienstbetoon en 

willekeur (overblijfsel van het Middeleeuwse systeem) halen en pleit voor een heuse 

Naturalisatiedienst, die toepassing maakt van de strenge criteria van het Wetboek 

Staatsburgerschap van het Vlaams Belang en pas beslist als hij over alle vereiste adviezen 

(o.m. Staatsveiligheid en parket) beschikt.   

 

B. Snel-Belg-wet  

Momenteel heeft België de meest soepele nationaliteitswetgeving van de hele wereld. Zo 

geldt er thans geen enkel integratiecriterium. Het wetsvoorstel-Van Cauter (Open Vld) 

voorziet wel integratiecriteria: kennis van de landstaal van de hoofdverblijfplaats en in 

voorkomend geval een inburgeringscursus gevolgd hebben. Dit laatste betekent dat er andere 

criteria zullen gelden in Vlaanderen dan in de rest van het land, aangezien een 

inburgeringsplicht slechts in Vlaanderen geldt. Anderzijds blijft er wel sprake van één 

Belgische nationaliteit.  

Voor de PS moet de kennis van één van de landstalen volstaan, dus in Vlaanderen ook het 

Duits of het Frans. Bovendien zou het taalcriterium voor de PS slechts mogen gelden voor de 

naturalisatieprocedure, m.a.w. voor amper één vierde van alle nationaliteitsaanvragen. Via bv. 

de nationaliteitsverklaring zou men dus Belg kunnen worden zonder ook maar één enkele 

landstaal te kennen. Van integratie gesproken.  

Ook wil de PS niet weten van het optrekken van de minimale verblijfsduur bij 

nationaliteitsverklaring van 7 jaar tot 10 jaar of voor de nationaliteitsverkrijging na huwelijk 

met een Belg. Het afnemen van de nationaliteit binnen de 10 jaar na nationaliteitsverkrijging 

wegens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minstens 5 jaar, ziet de PS evenmin zitten.  

Het Vlaams Belang kan zich niet tevreden stellen met wat cosmetische ingrepen en ijvert voor 

een nieuw Wetboek Belgisch Staatsburgerschap: de nationaliteitsverklaring en de 

nationaliteitskeuze worden afgeschaft, evenals de automatische of quasi-automatische 

toekenning van de Belgische nationaliteit aan vreemdelingen van de tweede en derde 

generatie. In het wetsvoorstel-Van Cauter blijft de huidige wildgroei aan mogelijkheden om 

de nationaliteit te verwerven bestaan, zodat men met Belgische paspoorten kan blijven smijten 

(dixit Verwilghen).  

Essentieel is voor ons de principiële afwijzing van de dubbele nationaliteit. Het Vlaams 

Belang juicht de uitbreiding toe van de mogelijkheid tot vervallenverklaring in het 

wetsvoorstel-Van Cauter, maar wil een heel stuk verder gaan: wie als nieuwe Belg binnen de 

vijf jaar na verkrijging, veroordeeld wordt tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan 

drie maanden of binnen de tien jaar na de verkrijging veroordeeld wordt tot een effectieve 

gevangenisstraf van meer dan een jaar, verliest onherroepelijk zijn/haar Belgische 

nationaliteit. 
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Het is in elk geval een teken aan de wand dat de negen partijen die over een nieuwe regering 

onderhandelen, in een ‘werkgroep’ en dus buiten de commissie Justitie om vergaderen om op 

één lijn te komen over de herziening van de nationaliteitswetgeving. Het resultaat van die 

werkwijze (die overigens ook door de regering-Leterme werd gevolgd) is bekend: ze valt 

nefast uit voor de Vlaamse partijen die de immigratiewetgeving in het algemeen en de snel-

Belg-wet in het bijzonder fundamenteel zouden willen bijsturen. Als Open Vld, N-VA en 

CD&V er van uitgaan dat er met de PS buiten het parlement om zaakjes kunnen gedaan 

worden, maken zij een kapitale denkfout. Ook hier zal de toegeeflijkheid en het keer op keer 

verder afzwakken van de eigen voorstellen door die Vlaamse partijen leiden tot een ‘bric-à-

brac’.  

Het Vlaams Belang wil een drastische aanscherping van de criteria: 

- minimale verblijfsduur van 10 jaar; 

- minimumleeftijd van 25 jaar; 

- burgerschapsproef (o.a. taal, aanvaarden basisnormen van onze samenleving, kennis 

geschiedenis en cultuur); 

- geen veroordelingen tot effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 maanden; 

- voldoende inkomen voor zichzelf en gezinsleden; 

- geen belastingschulden. 
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�ationaliteitsverkrijgingen   

Jaar Aantal per jaar 

2000 70.178 

2001 70.752 

2002 53.728 

2003 41.252 

2004 42.153 

2005 38.315 

2006 39.624 

2007 43.941 

2008 45.200 

2009 42.040 

2010 Niet bekend 

    Tot= 487.183 
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III. Asielcrisis  

In de Commissie Volksgezondheid werd een voorstel van N-VA reeds verworpen door de 

Franstalige partijen, met steun van sp.a en Groen! Een gelijkaardig wetsvoorstel van de Open 

Vld werd nog steeds niet besproken aangezien indiener Bart Somers - ondanks al zijn 

ronkende verklaringen van de jongste maanden - niet aanwezig was op de laatste 

commissievergadering. Hij zal dan ook moeten vragen dat zijn wetsvoorstel opnieuw 

geagendeerd wordt.  

Het probleem met beide voorstellen is dat ze de asielproblematiek niet fundamenteel oplossen 

en dat na een eerste aanvraag de afgewezen asielzoekers, die wel tegen deze beslissing in 

beroep kunnen gaan, gewoon zonder middelen in de maatschappij terecht komen. In dit 

opzicht is ons voorstel (opvang tijdens de volledige duur van de procedure in gesloten centra) 

veel efficiënter. De asielprocedure moet veel korter en in geval van afwijzing is snelle 

repatriëring aangewezen. Op die manier wordt vermeden dat afgewezen asielzoekers hun 

verblijf illegaal voortzetten in afwachting van een regularisatie. Tevens zal van de opvang in 

gesloten centra een ontradend effect uitgaan op economische gelukzoekers die de 

asielprocedure misbruiken. 

Op dit ogenblik is de kans dat men als illegaal uitgewezen wordt veel kleiner dan de kans dat 

men een regularisatie krijgt. Terwijl vorig jaar amper 3.000 uitgeprocedeerde asielzoekers en 

andere illegalen gedwongen gerepatrieerd werden, sleepten ongeveer 25.000 illegalen een 

verblijfsvergunning in de wacht (en doorgaans ook een leefloon). De jongste vijf jaar werden 

niet minder dan 70.000 illegalen geregulariseerd.  

Ter herinnering: alleen al de asielproblematiek kost de belastingbetalers meer dan                   

€ 700 miljoen (300 milj. OCMW’s + 400 milj. Fedasil), dat komt neer op 28 miljard oude 

franken. 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de voorliggende wetsvoorstellen de asielproblematiek 

niet fundamenteel oplossen. Naast gesloten centra wenst de partij een herziening van de 

Vluchtelingenconventie van Genève en bescherming in de regio van herkomst. Ondertussen 

moet dringend een einde gesteld worden aan het Belgisch permanent 

regularisatiemechanisme, waardoor wij een veel grotere aantrekkingskracht uitoefenen op 

terechte of onterechte asielzoekers dan de omliggende landen. 
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IV. Conclusie  

 

Het uit de hand lopen van het immigratiebeleid in België is zelfs binnen een Europese context 

zo erg en zo problematisch geworden dat een fundamentele ommezwaai nog het enige 

antwoord kan zijn.  

Bij de Vlaamse publieke opinie bestaat daarover geen enkele twijfel meer. Het Vlaams 

Belang is dan ook van oordeel dat de huidige voorstellen niet alleen totaal onvoldoende zijn, 

maar vreest bovendien dat de Vlaamse partijen het zullen voorstellen alsof het gaat om een  

“stap in de goede richting”. Het Vlaams Belang vreest dat de futiliteiten en het gerommel in 

de marge zullen gebruikt worden om de Vlaamse publieke opinie te manipuleren.  

Het Vlaams Belang zal de onderdelen van de verschillende voorstellen geval per geval 

bekijken en met amendementen trachten aan te scherpen, maar is in het algemeen niet ter 

beschikking voor deze kwalijke vorm van kiezersbedrog.  

 


