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Voorstelling nieuwe 
campagne
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Omvang asielcrisis
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Illegale immigratie richting Europa  
loopt volledig uit de hand 

591.366 illegale grensoverschrijdingen in 2015 (jan – aug)

(bron: frontex)

West-Afrika: 

150

Westelijke Middellandse 
Zeeroute:  

6.698

Centrale  
Middellandse Zeeroute:  

133.302

Albanië-Griekenland-route: 

4.634

Oostgrens: 

717
Westelijke Balkan : 

177.342
Oostelijke Middellandse 

Zeeroute:  

269.240
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EU-leiders overtreden  
eigen wetgeving

• Schengenverdrag  bewaking buitengrenzen 
• Dublin 3  spreidingsplan Juncker
• Landen die verdragswetgeving toepassen  

worden gesanctioneerd 
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Situatie België



 facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang

Asielaanvragen 
2015

Br
on

: D
ie

ns
t V

re
em

de
lin

ge
nz

ak
en

 1
/9

/2
01

5

feb maa apr mei jun jul augjan



 facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang

Verdubbeling tov 2014
Asielaanvragen 2014 - 2015
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Uitbreiding  
opvangcapaciteit
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Evolutie opvangcapaciteit
• Juni 2015: 16.200 
• Juli 2015: + 2.000 
• Begin augustus: + 2.500 
• Begin augustus: + 900 
• Eind augustus: + 6.600 
• September: + 8.000 
• Voorlopig totaal: 36.600 opvangplaatsen!
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Kordaat terugkeerbeleid?
Uitwijzingsbeleid 2014
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Vluchteling en/of gelukzoeker?
Herkomstlanden jan-aug 2015

Andere landen

42%

Somalië 

8,40%

Irak

23,60%

Syrië

15,80%

Afghanistan

10,20%
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Vooral mannen

Mannen

85%
Vrouwen

7%

Kinderen  
zonder begeleiding6%

Kinderen met  
begeleiding 2%
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Somalië-België: 11.569km



Meer dan 2.000

1.000 - 1.999

100 - 999

Minder dan 100

Aanvragen per miljoen inwoners

Meer dan 2.000

1.000 - 1.999

100 - 999

Minder dan 100
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Francken: “We doen beter  
dan wat Europa ons vraagt”

EU-gemiddelde: 823 aanvragen 
per miljoen inwoners 

België: 1.496 per miljoen inwoners
Meer dan 2.000

1.000 - 1.999

100 - 999

Minder dan 100

Aanvragen per miljoen inwoners
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De asielfactuur
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De asielfactuur
Leefloon asielzoekers (2016)  
Bron: FOD Maatschappelijke integratie 120 mln  Besparingen Onderwijs 31 mln 
Opvang asielzoekers (2016)*  
Bron: Kabinet Asiel en migratie 600 mln  Besparing ziekteverzekering 335 mln
Financiering NGO’s  
tbv Vluchtelingen 
Bron: Fedasil 1.3 mln  Besparing ouderenzorg 1.5 mln
Budget DVZ repatriëringen 
Bron: DVZ 7.4 mln  Besparing kinderopvang 5.5 mln
Uitgaven registratie  
asielzoekers via CGVS (2014) 
Bron: federale begroting 32 mln  Besparing gehandicaptenzorg 14 mln
Arbeidsbegeleiding  
asielzoekers VDAB   248.000 werklozen 
Bron: VDAB 40 mln  in Vlaanderen (VDAB) /
Inburgeringstraject 83 mln  Btw-verhoging brandstof 313 mln

*In 2015: 360 mln
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TOTAAL:
883,7 miljoen euro
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883,7 miljoen euro:
4x het totale Vlaamse  

begrotingstekort van 2016 
(SERV)
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883,7 miljoen euro:
Meer dan 2x de totale besparing 

in de ziekteverzekering
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883,7 miljoen euro:
29x de besparingen in het 

onderwijs
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Kostprijs per asielzoeker
Conservatieve schatting 

• Obv opvangbudget Fedasil kost een asielzoeker: 
  14.991 euro/jaar
  1.249 euro/maand 

• Niet meegerekend: leefloon, sociale huisvesting,  
kindergeld, gezondheidszorg, onderwijs, politionele 
kost, detentiekost, gezinshereniging, Europese factuur…
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Wij hebben hen economisch nodig?
• 3 op 4 van de erkende vluchtelingen werkt niet

• 4 op de 10 niet-Europese vreemdelingen werkt

• 77% van de bijstandsdossiers in Antwerpen is van  
erkende vluchtelingen, asielzoekers en gezinsherenigingen

• In Zwitserland leven 5 jaar na de erkenning 84% vd  
Syriërs, 84% vd Afghanen, 81 vd Somaliërs en 86%  
vd Eritreeërs van de bijstand. 
Bron: Federaal Migratiecentrum, Loonkloofrapport, OCMW Antwerpen
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Zogezegd
• “Wij hebben die mensen niet nodig., absoluut niet. 95 procent 

van de Syriërs zullen een belasting vormen voor ons sociaal 
systeem.” (Etienne Vermeersch, 10.09.2015, Radio 1)

• “Europa kan zichzelf, zijn levensstandaard en zijn sociale 
infrastructuur niet beschermen als het miljoenen migranten uit 
Afrika blijft opnemen”  
(Brits minister van migratie, James Brokenshire, in The Times, 4.08.2015)

• “Amper 1 op 10 asielzoekers beschikt over de kwalificaties 
om in te zetten op de arbeidsmarkt”  
(Duits minister van arbeid, Andrea Nahles in de Bondsdag, 10.09.2015)
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Oplossingen?
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Onze voorstellen
1. Opvang in eigen regio
2. Heroriëntering van de hulp
3. Effectieve bewaking buitengrenzen
4. Herinvoering controles aan de binnengrenzen
5. Herziening samenwerking met derde landen
6. Verstrenging visapolitiek
7. Ontradingsbeleid
8. Effectief uitwijzingsbeleid
9. Immigratiestop
10. Geen verplicht quotasysteem
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Vlaams Belang-standpunten = 
meerderheidsstandpunten

• Peiling VTM/HLN 2015: 82% vindt dat we al genoeg 
asielzoekers opvangen

• Eurobarometer 2015: 39% vindt immigratie grootste  
uitdaging voor Europa = zorg nummer 1 

• Peiling VRT 2014: 70% vindt dat de overheid de instroom 
van vreemdelingen moet inperken en 75% vreest dat de SZ 
tgv immigratie onbetaalbaar zal worden
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Nationale campagne

• Huis-aan-huisblad: 2,4 miljoen ex
• Affiches in het straatbeeld
• Marktfolders
• Advertenties in Metro en De Zondag
• Sociale mediacampagne



 facebook.com/vlbelang  
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Huis-aan-huisblad
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ONZE
VOORSTELLEN

De middelen die momenteel in dit land 

besteed worden aan opvang, integra-

tieprojecten en uitkeringen allerhande, 

kunnen veel beter en effi ciënter gebruikt 

worden voor de opvang in veilige ha-

vens in de eigen regio. Op die manier 

kunnen ter plaatse veel meer vluchte-

lingen geholpen worden – niet alleen 

diegenen die in staat zijn een fortuin 

aan gewetenloze mensensmokkelaars 

te betalen. Opvang in eigen regio ver-

oorzaakt ook minder integratieproble-

men en maakt de terugkeer naar eigen 

land gemakkelijker.

Illegaal verblijf mag niet langer beloond 

worden met een verblijfsvergunning. In 

plaats van het huidige gedoogbeleid 

tegenover illegale immigratie, moet 

werk gemaakt worden van een actief 

opsporings- en uitwijzingsbeleid.

De lakse aanpak van de illegale im-

migratie naar Europa heeft de indruk 

gewekt dat het lonend is de oversteek 

te wagen. Marineschepen moeten be-

letten dat mensen aan hun gevaarlijke 

overtocht beginnen en mogen niet lan-

ger dienst doen als veerdienst voor de 

illegale immigratie naar Europa. 

De strijd tegen de gewetenloze mensen-

smokkel moet – met inzet van militaire 

middelen –  opgevoerd worden. Om de 

illegale immigratie via de Europese bin-

nengrenzen tegen te gaan, moet werk 

gemaakt worden van de invoering van 

gerichte grenscontroles.

Een versoepeling van de regels 

voor ‘economische immigratie’ is 

geen oplossing. De stelling dat le-

gale immigratie de illegale instroom 

zal doen opdrogen, wordt door de 

realiteit tegengesproken. Een verde-

re versoepeling van de immigratie-

politiek zal alleen maar geïnterpreteerd 

worden als een open uitnodiging om 

naar onze con treien af te zakken. 

De achilleshiel van elke geloofwaardi-

ge immigratie- en asielpolitiek is en blijft 

een effectief en effi ciënt uitwijzingsbe-

leid. Daarvan is nog steeds geen spra-

ke: momenteel wordt hooguit één op 

de tien illegalen effectief gerepatrieerd. 

De overige 90 procent blijft gewoon 

illegaal in het land. De gevolgen zijn 

navenant: in dit land verblijven naar 

schatting niet minder dan 100.000

illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel 

niet wordt gevolgd door een effectie-

ve repatriëring, blijft zich het bericht 

verspreiden dat men in dit land – eens 

voet aan wal gezet – ook kan blijven. 

In plaats van te besparen op het budget 

voor de gedwongen terugkeer, moeten 

de middelen daarvoor drastisch wor-

den opgetrokken.

Opvang in eigen regio

Grenzen bewaken

Effectief uitwijzingsbeleid

Illegaliteit niet belonen

Immigratiestop

Australië
Asielzoekers worden 

ondergebracht in ge-

sloten centra waar hun 

aanvraag wordt afge-

handeld. Bij niet-goed-

keuring volgt de onmiddellijke repatri-

ering. Resultaat: sinds de invoering in 

2012 daalde het aantal bootvluchtelin-

gen met bijna 100 procent. Slechts één 

vluchtelingenboot maakte nog de over-

steek. Er vielen geen doden.

Oostenrijk  

Gezien de noodtoe-

stand worden opnieuw 

tijdelijke grenscontroles 

ingevoerd in het Alpen-

land. In tegenstelling tot 

België verwees de Oostenrijkse rege-

ring de Europese minimumquota voor 

asielzoekers naar de prullenmand. 

   
Hongarije 

Om een dam op te wer-

pen tegen de immigratie-

tsunami via de Balkan, 

heeft Hongarije een hek 

van 170 km geplaatst 

aan de grenzen met Servië. Gezien de 

oververzadiging neemt het land ook 

geen nieuwe asielzoekers meer op.

Slovakije 

Slovakije weigert nog 

langer islamitische asiel-

zoekers op te vangen.  
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Om een dam op te wer-
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Slovakije 

Slovakije weigert nog 

langer islamitische asiel-

zoekers op te vangen.  

Doe mee!
en word vandaag lid van 

het Vlaams Belang. 

SMS “lid + naam en adres” naar 

3111 en ontvang een gratis USB-

stick van het Vlaams Belang bij 

uw lidmaatschap.
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de asielfactuur
 Bij hun aankomst kunnen asielzoekers rekenen op ma-teriële hulp en opvang. De dagelijkse kostprijs hiervoor bedraagt 40 euro per volwassene en 29 euro per kind. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen komt dat neer op 4.140 euro per maand.

 De kosten voor de opvang van nieuwe asielzoekers zijn dan wel de meest opvallende, maar daar blijft het niet bij. Eens de asielzoeker is erkend, begint de integra-tie-industrie (onthaaltrajecten, cursussen maatschappelijke oriëntatie, begeleiding op het vlak van huisvesting, …) volop te draaien. 

 Erkende asielzoekers hebben dezelfde rechten als ie-mand die hier jarenlang heeft bijgedragen aan het sociaal systeem. Een alleenstaande asielzoeker krijgt een ‘equi-valent leefl oon’ van 816 euro per maand. Gezinshoof-den krijgen 1.086 euro. Twee samenwonenden zonder kinderen krijgen elk 518 euro. Asielzoekers met kinderen krijgen daarnaast ook kinderbijslag. 

 Asielzoekers kunnen bovendien aanspraak maken op een sociale woning, wat voor extra druk op de (sociale) woningmarkt zal zorgen. Ook het onderwijs, dat nu reeds kampt met plaatsgebrek en toenemende taal- en leerach-terstand, zal geconfronteerd worden met extra problemen en bijkomende kosten. 

 Erkende asielzoekers kunnen al na één jaar beroep doen op het lakse Belgische systeem van gezinshereni-ging. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe volgmigratie, wat de factuur nog verder zal doen oplopen.

Het asielprobleem barst uit zijn voegen. De 
factuur voor de belastingbetaler evenzeer. 

Gastvrij,
maar niet gek
De immigratie naar Europa heeft ongeziene proporties aangenomen. In ons land wordt dit jaar rekening ge-houden met de komst van zo’n 50.000 asielzoekers. Dat betekent dat elke twee jaar een stad zoals Leuven moet bijgebouwd worden om de toestroom te herbergen.

Lakse N-VA bedriegt kiezers
Wie dacht dat er met de N-VA in de regering ‘verande-ring’ zou komen aan het lakse asiel- en immigratiebeleid, komt bedrogen uit. Staatssecretaris Theo Francken dweilt met de kraan open, en stelt de open grenzen van de EU niet in vraag. Voor hem is de massa-immigratie zelfs “iets positiefs” en “een aanwinst voor het land” (Knack, 12/8/15).

Hoe men het ook draait of keert: er gaapt een immense kloof tussen de politieke klasse en de publieke opinie.  In tegenstelling tot de beleids makers, weet de gewone Vla-ming maar al te goed dat het met de massa-immigratie compleet uit de hand aan het lopen is. Migratie mag dan al van alle tijden zijn, de aan de gang zijnde volksver-huizing is dat niet.

Grenzen stellen
Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat de immigratie naar Europa nog zal toenemen als niet drin-gend werk wordt gemaakt van een rechtvaardige, huma-ne en strikte immigratiepolitiek. Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten bevinden zich geen honderdduizenden, maar zelfs miljoenen mensen die naar onze contreien willen afzakken. 

Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen stabiliteit, cultuur, welvaart en veilig-heid in het gedrang te brengen. Een land – en bij uitbrei-ding een continent – heeft niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.

We moeten met andere woorden - ook in de meest letter-lijke zin - grenzen stellen.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

1.249 europer asielzoeker/per maand

U betaalt…
 Bovenop de kosten van de groenestroomsubsidies en de afschaffi ng van de 100 kWh gratis stroom per gezins-lid, verhoogde de regering ook de BTW voor elektriciteit van 6 naar 21 procent. Volgens Test-Aankoop zal de ener-giefactuur met 250 euro stijgen. 

 De taksen op het waterverbruik worden door de rege-ring fors verhoogd. Ook de 15m³ gratis water per jaar werd afgeschaft. Een gezin met twee kinderen zal de jaar-lijkse waterfactuur hierdoor zien stijgen met gemiddeld 200 euro.

 Vóór de verkiezingen was geen enkele partij voorstan-der van het optrekken van de pensioenleeftijd. Toch ver-hoogde de regering de pensioenleeftijd tot 67 jaar.

 Wie zijn kroost wil laten verder studeren, betaalt vanaf dit schooljaar een pak meer. De regering verhoogde het inschrijvingsgeld van 619 naar 890 euro, een stijging van maar liefst 44 procent.

 De regering besliste om een indexsprong door te voe-ren. Indien u 2.200 euro bruto per maand verdient, verliest u zo’n 290 euro netto per jaar. Op een volledige loop-baan kan het loonverlies oplopen tot 27.561 euro. 

 Door de forse verhoging van het minimumtarief voor kinderopvang en de niet-indexering van de kinderbijslag, zult u voor uw kroost nóg dieper in de buidel moeten tas-ten. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen zal de jaarlijkse factuur stijgen met 930 euro.

 De regering bespaart fors in de rusthuissector. Hier-door stijgt de kostprijs voor een rusthuisbewoner van ge-middeld 1500 naar 1800 euro. De regering verdubbelde ook de jaarbijdrage aan de zorgverzekering.

Het asielbeleid is strenger

Zij gaan onze pensioenen betalen

Er is geen asielcrisis

SLECHTS 6%UITWIJZINGEN WORDT EFFECTIEF UITGEVOERD

VAN DE ERKENDE 
ASIELZOEKERS WERKT

SLECHTS

Br
on

: c
ijf

er
s 

D
ie

ns
t V

re
em

de
lin

ge
nz

ak
en

 1
/9

/2
01

5
Br

on
: c

ijf
er

s 
D

ie
ns

t V
re

em
de

lin
ge

nz
ak

en
 1

/9
/2

01
5

feb maa apr mei jun jul aug

VAN DE BEVOLKING VINDT DAT WE AL GENOEG ASIELZOEKERS OPVANGEN

Bron: Studie KUL/ULB i.o.v. Federaal Migratiecentrum

Bron: cijfers Dienst Vreemdelingenzaken

Bron: IVOX-Studie i.o.v. Het Laatste Nieuws en VTM

Theo Francken (N-VA)
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

 Knack - 12/8/2015

“Migratie is iets positiefs, 
een aanwinst voor het land”
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ONZE
VOORSTELLEN

De middelen die momenteel in dit land 
besteed worden aan opvang, integra-
tieprojecten en uitkeringen allerhande, 
kunnen veel beter en effi ciënter gebruikt 
worden voor de opvang in veilige ha-
vens in de eigen regio. Op die manier 
kunnen ter plaatse veel meer vluchte-

lingen geholpen worden – niet alleen 
diegenen die in staat zijn een fortuin 
aan gewetenloze mensensmokkelaars 
te betalen. Opvang in eigen regio ver-
oorzaakt ook minder integratieproble-
men en maakt de terugkeer naar eigen 
land gemakkelijker.

Illegaal verblijf mag niet langer beloond 
worden met een verblijfsvergunning. In 
plaats van het huidige gedoogbeleid 

tegenover illegale immigratie, moet 
werk gemaakt worden van een actief 
opsporings- en uitwijzingsbeleid.

De lakse aanpak van de illegale im-
migratie naar Europa heeft de indruk 
gewekt dat het lonend is de oversteek 
te wagen. Marineschepen moeten be-
letten dat mensen aan hun gevaarlijke 
overtocht beginnen en mogen niet lan-
ger dienst doen als veerdienst voor de 
illegale immigratie naar Europa. 

De strijd tegen de gewetenloze mensen-
smokkel moet – met inzet van militaire 
middelen –  opgevoerd worden. Om de 
illegale immigratie via de Europese bin-
nengrenzen tegen te gaan, moet werk 
gemaakt worden van de invoering van 
gerichte grenscontroles.

Een versoepeling van de regels 
voor ‘economische immigratie’ is 
geen oplossing. De stelling dat le-
gale immigratie de illegale instroom 
zal doen opdrogen, wordt door de 

realiteit tegengesproken. Een verde-
re versoepeling van de immigratie-
politiek zal alleen maar geïnterpreteerd 
worden als een open uitnodiging om 
naar onze con treien af te zakken. 

De achilleshiel van elke geloofwaardi-
ge immigratie- en asielpolitiek is en blijft 
een effectief en effi ciënt uitwijzingsbe-
leid. Daarvan is nog steeds geen spra-
ke: momenteel wordt hooguit één op 
de tien illegalen effectief gerepatrieerd. 
De overige 90 procent blijft gewoon 
illegaal in het land. De gevolgen zijn 
navenant: in dit land verblijven naar 
schatting niet minder dan 100.000

illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel 
niet wordt gevolgd door een effectie-
ve repatriëring, blijft zich het bericht 
verspreiden dat men in dit land – eens 
voet aan wal gezet – ook kan blijven. 
In plaats van te besparen op het budget 
voor de gedwongen terugkeer, moeten 
de middelen daarvoor drastisch wor-
den opgetrokken.

Opvang in eigen regio

Grenzen bewaken

Effectief uitwijzingsbeleid

Illegaliteit niet belonen

Immigratiestop

Australië
Asielzoekers worden 
ondergebracht in ge-
sloten centra waar hun 
aanvraag wordt afge-
handeld. Bij niet-goed-

keuring volgt de onmiddellijke repatri-
ering. Resultaat: sinds de invoering in 
2012 daalde het aantal bootvluchtelin-
gen met bijna 100 procent. Slechts één 
vluchtelingenboot maakte nog de over-
steek. Er vielen geen doden.

Oostenrijk  
Gezien de noodtoe-
stand worden opnieuw 
tijdelijke grenscontroles 
ingevoerd in het Alpen-
land. In tegenstelling tot 

België verwees de Oostenrijkse rege-
ring de Europese minimumquota voor 
asielzoekers naar de prullenmand. 

   
Hongarije 
Om een dam op te wer-
pen tegen de immigratie-
tsunami via de Balkan, 
heeft Hongarije een hek 
van 170 km geplaatst 

aan de grenzen met Servië. Gezien de 
oververzadiging neemt het land ook 
geen nieuwe asielzoekers meer op.

Slovakije 
Slovakije weigert nog 
langer islamitische asiel-
zoekers op te vangen.  
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ONZE
VOORSTELLEN

De middelen die momenteel in dit land 

besteed worden aan opvang, integra-

tieprojecten en uitkeringen allerhande, 

kunnen veel beter en effi ciënter gebruikt 

worden voor de opvang in veilige ha-

vens in de eigen regio. Op die manier 

kunnen ter plaatse veel meer vluchte-

lingen geholpen worden – niet alleen 

diegenen die in staat zijn een fortuin 

aan gewetenloze mensensmokkelaars 

te betalen. Opvang in eigen regio ver-

oorzaakt ook minder integratieproble-

men en maakt de terugkeer naar eigen 

land gemakkelijker.

Illegaal verblijf mag niet langer beloond 

worden met een verblijfsvergunning. In 

plaats van het huidige gedoogbeleid 

tegenover illegale immigratie, moet 

werk gemaakt worden van een actief 

opsporings- en uitwijzingsbeleid.

De lakse aanpak van de illegale im-

migratie naar Europa heeft de indruk 

gewekt dat het lonend is de oversteek 

te wagen. Marineschepen moeten be-

letten dat mensen aan hun gevaarlijke 

overtocht beginnen en mogen niet lan-

ger dienst doen als veerdienst voor de 

illegale immigratie naar Europa. 

De strijd tegen de gewetenloze mensen-

smokkel moet – met inzet van militaire 

middelen –  opgevoerd worden. Om de 

illegale immigratie via de Europese bin-

nengrenzen tegen te gaan, moet werk 

gemaakt worden van de invoering van 

gerichte grenscontroles.

Een versoepeling van de regels 

voor ‘economische immigratie’ is 

geen oplossing. De stelling dat le-

gale immigratie de illegale instroom 

zal doen opdrogen, wordt door de 

realiteit tegengesproken. Een verde-

re versoepeling van de immigratie-

politiek zal alleen maar geïnterpreteerd 

worden als een open uitnodiging om 

naar onze con treien af te zakken. 

De achilleshiel van elke geloofwaardi-

ge immigratie- en asielpolitiek is en blijft 

een effectief en effi ciënt uitwijzingsbe-

leid. Daarvan is nog steeds geen spra-

ke: momenteel wordt hooguit één op 

de tien illegalen effectief gerepatrieerd. 

De overige 90 procent blijft gewoon 

illegaal in het land. De gevolgen zijn 

navenant: in dit land verblijven naar 

schatting niet minder dan 100.000

illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel 

niet wordt gevolgd door een effectie-

ve repatriëring, blijft zich het bericht 

verspreiden dat men in dit land – eens 

voet aan wal gezet – ook kan blijven. 

In plaats van te besparen op het budget 

voor de gedwongen terugkeer, moeten 

de middelen daarvoor drastisch wor-

den opgetrokken.

Opvang in eigen regio

Grenzen bewaken

Effectief uitwijzingsbeleid

Illegaliteit niet belonen

Immigratiestop

Australië
Asielzoekers worden 

ondergebracht in ge-

sloten centra waar hun 

aanvraag wordt afge-

handeld. Bij niet-goed-

keuring volgt de onmiddellijke repatri-

ering. Resultaat: sinds de invoering in 

2012 daalde het aantal bootvluchtelin-

gen met bijna 100 procent. Slechts één 

vluchtelingenboot maakte nog de over-

steek. Er vielen geen doden.

Oostenrijk  

Gezien de noodtoe-

stand worden opnieuw 

tijdelijke grenscontroles 

ingevoerd in het Alpen-

land. In tegenstelling tot 

België verwees de Oostenrijkse rege-

ring de Europese minimumquota voor 

asielzoekers naar de prullenmand. 

   
Hongarije 

Om een dam op te wer-

pen tegen de immigratie-

tsunami via de Balkan, 

heeft Hongarije een hek 

van 170 km geplaatst 

aan de grenzen met Servië. Gezien de 

oververzadiging neemt het land ook 

geen nieuwe asielzoekers meer op.

Slovakije 

Slovakije weigert nog 

langer islamitische asiel-

zoekers op te vangen.  
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De jongste maanden worden de Vlamingen 
om de oren geslagen met btw-stijgingen, 
verhoogde accijnzen, een indexsprong, 
duurdere  tarieven voor kinderopvang, en 
ga zo maar door. Als kers op de taart werd 
de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar.Ondertussen barst het asielprobleem uit zijn voegen. 

De factuur voor de belastingbetaler evenzeer. De 
opvang van één asielzoeker kost de Vlaamse be-
lastingbetaler elke maand 1.249 euro. En daar blijft 
het niet bij. Erkende asielzoekers hebben immers de-
zelfde rechten als iemand die hier jarenlang heeft 
bijgedragen aan het sociaal systeem. Zij hebben 
recht op een leefl oon, kinderbijslag en een sociale 
woning. Na één jaar kunnen erkende asielzoekers 
bovendien een beroep doen op het lakse Belgische 
systeem van gezinshereniging, wat de factuur nog 
verder zal doen oplopen. 
Met de middelen die momenteel worden uitgege-
ven aan de opvang van asielzoekers, kunnen ter 
plaatse veel meer vluchtelingen geholpen worden. 
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor opvang 
in eigen regio en een politiek die de illegale 
immigratie aan banden legt. 

Doe mee en word lid!SMS “lid + naam en adres” naar 3111 en 
ontvang een gratis USB-stick van het 
Vlaams Belang bij uw lidmaatschap.
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Gastvrij,
maar niet gek
De immigratie naar Europa neemt ongeziene 
proporties aan. In ons land wordt dit jaar re-
kening gehouden met de komst van niet minder 
dan 50.000 asielzoekers. Dat betekent elke twee 
jaar een stad zoals Leuven erbij.

Lakse N-VA bedriegt kiezers
Wie dacht dat er met de N-VA in de regering 
‘verandering’ zou komen in het lakse asiel-
beleid, komt bedrogen uit. Staatssecretaris Theo 
Francken dweilt met de kraan open, en stelt de 
open grenzen van de EU niet in vraag. Voor hem 
is de massa-immigratie zelfs “iets positiefs” en 
“een aanwinst voor het land” (Knack, 12/8/15).

Grenzen stellen
In het Midden-Oosten en Afrika wachten geen 
honderdduizenden, maar miljoenen mensen om 
naar Europa te komen. Wij kunnen deze mensen-
massa onmogelijk opvangen zonder onze eigen 
cultuur, welvaart en veiligheid in het gedrang te 
brengen. 

Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft 
niet alleen het recht om zijn grenzen te bescher-
men; het heeft tegenover zijn eigen burgers ook 
de plicht dat te doen.
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