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 Een kordaat immigratiebeleid werkt!
“De multicultuur is failliet”, lieten de Duitse eerste minister Angela Merkel en de Britse premier David Cameron onlangs 
weten. Ze hebben gelijk. Het Vlaams Belang waarschuwt al decennia voor de gevaren en de risico’s van de massa-
immigratie en de multicultuur. Na vele jaren van laks en “tolerant” beleid zijn rechts-nationale partijen in verschillende 
Europese landen er in geslaagd om het beleid over een andere boeg te gooien.

Dat een kordaat immigratiebeleid werkt, wordt aangetoond in Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië en Oostenrijk 
waar partijen zoals de Deense en de Zwitserse Volkspartij, de Lega Nord, de PVV en de FPÖ hun stempel drukken op 
het beleid. Op basis van voorbeelden van uitgevoerd en/of beslist beleid uit deze landen, werd door het Vlaams Belang 
bijgaande blauwdruk opgesteld.

Het Vlaams Belang wil immers mee een nieuwe Europese tendens opbouwen en versterken om - door middel van 
machtsdeelname of gedoogbeleid waarin radicale identiteitspartijen als de onze een sleutelrol vervullen - te komen tot 
een redelijke maar veel kordatere immigratiepolitiek dan het beleid dat in landen zoals België tot nu toe wordt gevoerd. 
Alleen partijen als de onze zijn in staat om de samenleving het gevoel en de zekerheid te geven dat het menens is met een 
reële aanpak van de problemen. Het Vlaams Belang meent dat alleen zo een nieuwe immigratiepolitiek geloofwaardig 
kan worden. Deze nieuwe politiek is gebaseerd op de beëindiging van het multiculturele avontuur. 
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De Europese beschaving met haar vele culturen en de normen en de waarden zoals die door de eeuwen heen op Europees 
grondgebied zijn ontstaan, geldt als de enige basis voor de toekomst van het continent. Alleen die klare en duidelijke 
boodschap aan alle hier verblijvende vreemdelingen, kan enig effect hebben. Alleen zo’n nieuwe politiek, onder impuls 
van partijen als het Vlaams Belang, kan de autochtone Europese bevolking enig vertrouwen inboezemen. 

Heel wat van de maatregelen die het Vlaams Belang omtrent het immigratie-, asiel- en nationaliteitsbeleid wil invoeren, 
stuiten op een njet van de Europese Unie. Nochtans is het mogelijk om de Europese wetgeving naast zich neer te leg-
gen en een eigen vreemdelingenbeleid te voeren. De Deense overheid heeft naar aanleiding van de goedkeuring van het 
Verdrag van Maastricht een apart protocol afgedwongen dat Denemarken moet toelaten om een eigen immigratiebeleid 
te voeren. In afwachting dat Vlaanderen ter zake over de volheid van bevoegdheid beschikt, moet België bij de eerstvol-
gende gelegenheid hetzelfde statuut als Denemarken afdwingen en een soortgelijk protocol afsluiten. 

De blauwdruk van maatregelen zoals die reeds in diverse Europese landen werd beslist en/of in effectieve wet-
geving werd omgezet, illustreert perfect in welke richting het ook in Vlaanderen zou kunnen gaan. Alleen vanuit zo’n 
nieuwe politiek kan een nieuwe Vlaamse samenleving worden opgebouwd.

Filip Dewinter
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 Blauwdruk voor een kordaat 
immigratiebeleid

Een kordaat immigratiebeleid werkt. Dit wordt aangetoond door het voorbeeld van landen 
waar rechts-nationale, identitaire en/of conservatieve partijen het beleid mee vorm ge-
ven. Op basis van voorbeelden van gevoerd of beslist beleid in deze landen werd door het 

Vlaams Belang een blauwdruk opgesteld met ‘maatregelen ter overweging’ voor een kordaat 
immigratiebeleid. Elk van de in deze tabel geschetste maatregelen is nu reeds beslist en/of 
uitgevoerd beleid in één van deze landen. Bij elke voorgestelde maatregel wordt het land van 
inspiratie vermeld, alsook wat de actuele stand van wetgeving en beleid ter zake is in België. 
Deze blauwdruk is slechts een selectie van het uitgevoerd en beslist beleid in een aantal Eu-
ropese landen. Deze blauwdruk vervangt uiteraard niet het Vlaams Belang-partijprogramma, 
maar wil enkel een aantal maatregelen uit het buitenland ter overweging op een rij zetten.

Maatregelen ter overweging

Doeltreffende uitvoering van het Dublin-
verdrag, waarin bepaald wordt dat een 
asielzoeker slechts in één EU-land asiel 
mag aanvragen.

Ontbreken van identiteitsgegevens bij on-
gedocumenteerde asielzoekers wordt grond 
voor afwijzing van asielaanvraag.

Actuele situatie in België

Geen strikte uitvoering van het Dublin-
verdrag, zelfs al blijkt na onderzoek een 
andere lidstaat verantwoordelijk te zijn: 
zo besliste staatssecretaris voor Migratie 
Melchior Wathelet (cdH) al op 20 oktober 
2010 om geen asielzoekers meer terug te 
sturen naar Griekenland.

Indien een vreemdeling niet over een 
identiteitsdocument uit het herkomstland 
beschikt, wordt op het verblijfsdocument 
vermeld: “die verklaart te heten ... en van 
... nationaliteit te zijn”; op een (verblijfs-)
document kan onder de noemer nationali-
teit zelfs gewoon ‘staatloze’, ‘vaderlands-
loze’ of ‘apatride’ vermeld staan.

Land(en) van 
inspiratie

Nederland

Nederland

Asiel
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Maatregelen ter overweging

Vluchtelingen dienen bij hun eerste on-
dervraging meteen alle gebeurtenissen en 
relevante feiten die tot hun vlucht hebben 
geleid te melden. Ze kunnen in latere con-
tacten met de asielinstanties geen nieuwe 
elementen meer toevoegen.

Een asielverzoek wordt binnen de 72 uur 
behandeld en de aanvrager moet na een 
afwijzing meteen het land uit, zelfs voor 
een eventuele beroepsprocedure is afge-
rond.

Decentralisatie om de regionale ver-
scheidenheid van de problematiek (Roma, 
verstekelingen naar het VK, medisch en 
OCMW-toerisme in grote steden, enz.) te 
ondervangen: oprichting van provinciale 
commissies van de Dienst Vreemdelingen-
zaken en een commissie te Brussel voor 
het onderzoek van asielaanvragen.

Asielzoekers worden in speciale detentie-
centra aan de grens of inreiswegen opge-
vangen en gaan dus meteen in hechtenis 
tot en met de behandeling door de overheid 
van hun dossier.

Actuele situatie in België

Asielzoekers worden eerst gehoord door 
de Dienst Vreemdelingenzaken, die de 
aanvraag registreert en nagaat of  België 
bevoegd is, pas daarna volgt een ‘eerste in-
terview’ door het Commissariaat-generaal 
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
Ondertussen worden heel wat dossiers op-
gesmukt in de hoop de kans op het vluch-
telingenstatuut te vergroten.

Door het bestaan van allerhande beroeps-
mogelijkheden (die meestal ook effectief 
doorlopen worden) kan het tot meerdere 
jaren duren vooraleer er een ‘definitieve’ 
beslissing is.

Geen regionalisering van het federale 
asiel- en migratiebeleid, in plaats daarvan 
geregeld opduiken van nefaste ‘spreidings-
plannen’ van asielzoekers over verschil-
lende gemeenten met gecontesteerde com-
munautaire scheeftrekkingen: 88% naar 
Vlaamse gemeenten en slechts 11% naar 
Waalse gemeenten is een recent opgewor-
pen verdeelsleutel.

Asielzoekers worden veelal in open asiel-
centra opgevangen, ook logeren nog steeds 
een duizendtal asielzoekers op hotel en 
ontvangen ‘dakloze’ asielzoekers een 
dwangsom van 500 euro per dag.

Land(en) van 
inspiratie

Oostenrijk

Oostenrijk

Italië

Italië en 
Oostenrijk
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Maatregelen ter overweging

De asielzoeker dient aan te tonen dat er 
geen vluchtalternatieven zijn, namelijk 
het feit dat er onrust bestaat in delen van 
het thuisland van de asielzoeker mag geen 
reden zijn om asiel aan te vragen, de aan-
vrager dient dan teruggestuurd te worden 
naar dat deel van het land van herkomst 
waar het wel mogelijk is zich te huisves-
ten.

Herkomstlanden die uitgeprocedeerde 
asielzoekers opnemen, krijgen een bonus 
uit het budget ontwikkelingssamenwer-
king; herkomstlanden die geen medewer-
king verlenen aan het terugkeerbeleid kun-
nen niet rekenen op gelden voor ontwik-
kelingssamenwerking.

Asielzoekers die na uitzetting opnieuw 
op het grondgebied worden aangetrof-
fen, gaan tot één jaar de cel in.

Erkende vluchtelingen kunnen pas na ze-
ven jaar een permanente verblijfsver-
gunning krijgen die recht geeft op een 
uitkering.

Actuele situatie in België

Ons land is hierin heel wat minder strikt: 
vluchtalternatieven in het thuisland komen 
in aanmerking indien de betrokkenen in die 
gebieden hebben gewoond en als er sprake 
is van adequate opvang door familie.

Geen enkele integratie van immigratiebe-
leid in het buitenlands beleid; België sloot 
in het verleden zelfs een aantal bilaterale 
verdragen af (met Marokko, Tunesië, Al-
gerije en Turkije) die ‘remigratie’ bemoei-
lijken.

Volgens het Overlegcentrum voor de Inte-
gratie van Vluchtelingen verdwijnt bijna 
85% van de uitgeprocedeerde asielzoekers 
‘in de natuur’. in plaats van gevolg te ge-
ven aan een bevel om het grondgebied te 
verlaten.

Erkende vluchtelingen krijgen een defini-
tieve verblijfsvergunning en hebben het-
zelfde sociale statuut als Belgen; andere 
asielzoekers krijgen het statuut van sub-
sidiaire bescherming en krijgen eerst een 
tijdelijk verblijfsrecht om dit na vijf jaar 
omgezet te zien in een definitief.

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken

Denemarken

Italië

Denemarken
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Maatregelen ter overweging

Om in aanmerking te komen voor huwe-
lijksmigratie moeten beide partners ten-
minste 24 jaar zijn. 

Ongehuwde partners hebben geen recht 
op gezinshereniging. Het huwelijk is een 
wettelijke vereiste. 

Voor huwelijksmigratie moet de in België 
woonachtige partner in staat zijn beiden 
te onderhouden. Aan deze voorwaarde 
wordt tegemoet gekomen wanneer de part-
ner geen sociale overheidssteun heeft ont-
vangen in drie jaar voor de verwerking van 
de aanvraag door de immigratiediensten. 

De band van het koppel met België/
Vlaanderen moet groter zijn dan met een-
der welk land. 

De in België woonachtige partner moet 
een bedrag in een door een bank gewaar-
borgd onderpand plaatsen om elke over-
heidssteun door de gemeente aan de nieu-
we partner te dekken na de verhuis naar 
België.

Actuele situatie in België

Beide partners moeten ouder zijn dan 21 
jaar. Deze leeftijd wordt echter terugge-
bracht tot 18 jaar wanneer de echtelijke 
band of het geregistreerde partnerschap al 
bestond vóór de aankomst in België van de 
niet EU-EER vreemdeling met onbeperkt 
verblijfsrecht die zich laat vervoegen. 

Ook wettelijk geregistreerde partners be-
schikken over een recht op gezinshereni-
ging.

In België bestaat op dit moment geen in-
komenseis als voorwaarde om de buiten-
landse partner te kunnen laten overkomen 
en er wordt geen eis gesteld in verband 
met de afwezigheid van overheidssteun de 
voorbije jaren. 

Of de band groter is met België dan met 
een ander land is van geen tel. Dit is geen 
voorwaarde voor huwelijksmigratie. 

Er moet geen waarborg worden gesteld.

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken

Italië

Denemarken

Denemarken 
en Nederland 
(regeerakkoord)

Denemarken 
en Nederland 
(regeerakkoord)

Gezinshereniging
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Maatregelen ter overweging

Partners die in het kader van de gezinsher-
eniging naar België willen komen, moeten 
een immigratietest afleggen. In dit exa-
men wordt de taalkennis en de kennis over 
België/Vlaanderen en de Vlaamse samen-
leving mondeling getest. Hij moet er zelf 
voor zorgen dat hij de test voorbereidt en 
Nederlands leert. Een voorbereidingspak-
ket wordt desgevallend tegen betaling ter 
beschikking gesteld. De kandidaat-immi-
grant moet slagen voor de test in een perio-
de van drie maanden. Indien hij niet slaagt, 
kan hij een herkansing krijgen indien er 
nog voldoende tijd is. Als de kandidaat-
gezinshereniging niet slaagt voor de test 
voor de deadline, dan wordt de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning afgewezen 
en moet hij het land verlaten. Nadat hij 
België heeft verlaten kan hij een nieuwe 
aanvraag voor een verblijfsvergunning in-
dienen. 

Gezinshereniging is slechts mogelijk voor 
kinderen onder 15 jaar.

De gezinshereniger moet in principe be-
wijzen een arbeidsplaats en werk te heb-
ben. 

Actuele situatie in België

In Vlaanderen bestaat weliswaar een sys-
teem van inburgeringstrajecten voor immi-
granten, maar er wordt geen examen afge-
nomen en er is geen enkele koppeling met 
de verblijfsvergunning.

Bloedverwanten in neergaande lijn van een 
Belg of EU-burger kunnen via gezinsher-
eniging naar België komen. Hierop staat 
geen leeftijdsbeperking. Kinderen vanaf 
21 jaar moeten bewijzen dat ze ten laste 
zijn van de Belg of EU-burger. Minderja-
rige kinderen van een vreemdeling (niet-
EU/EER) met onbeperkt verblijfsrecht in 
België of de minderjarige kinderen van 
diens echtgenoot of partner kunnen via ge-
zinshereniging naar België komen indien 
het kind jonger is dan 18 jaar. 

Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld 
in verband met werk.

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken en 
Oostenrijk 

Denemarken

Zwitserland
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Maatregelen ter overweging

Er moeten opleidingseisen gesteld worden 
aan gezinsmigranten.

Wie tenminste vier jaar over een tijde-
lijke verblijfsvergunning beschikt, kan 
een aanvraag doen voor een definitieve 
verblijfsvergunning. Wie over een defi-
nitieve verblijfsvergunning beschikt, moet 
geen verlenging meer aanvragen, maar 
kan zo lang hij wil in België verblijven op 
voorwaarde dat aan bepaalde voorwaar-
den is voldaan. Hiervoor wordt een streng 
puntensysteem uitgewerkt. De kandidaat 
moet tenminste 100 punten behalen. Crite-
ria: niet teveel publieke schulden hebben, 
geen ernstig misdrijf hebben gepleegd, 
geen sociale overheidssteun hebben ont-
vangen, een verklaring hebben afgelegd 
van integratie en actief burgerschap, een 
minimum niveau behalen op een taaltest, 
tenminste 2,5 jaar van de 3 voorbije jaren 
gewerkt hebben en nog steeds tewerkge-
steld zijn, zich een actieve burger tonen 
door in het bestuur te zetelen of een actief 
lid te zijn van organisaties,… 

Actuele situatie in België

Er worden geen eisen gesteld qua oplei-
ding aan de gezinsmigranten.

De toelating tot verblijf ingevolge gezins-
hereniging is van een beperkte duur gedu-
rende drie jaar. Tijdens deze periode kan 
het verblijfsrecht enkel worden ingetrok-
ken indien er geen gezinsleven is en er 
sprake is van een schijnhuwelijk of fraude. 
Het verblijf kan momenteel slechts beëin-
digd worden als aan andere voorwaarden 
niet wordt voldaan gedurende de eerste 
twee jaar. Na afloop van de driejarige pe-
riode wordt de toelating tot verblijf voor 
onbeperkte duur.

Land(en) van 
inspiratie

Nederland 
(regeerakkoord)

Denemarken
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Maatregelen ter overweging

Pre-boardingcontroles: Belgische func-
tionarissen voeren controles uit op be-
langrijke luchthavens van vertrek (extra-
Schengen) om te voorkomen dat illegale 
vreemdelingen aan boord gaan. 

Veralgemeende strafbaarstelling hulp 
aan illegalen: wie wetens en willens een 
illegaal helpt België binnen te komen of 
er te verblijven, kan gestraft worden met 
straffen tot twee jaar gevangenisstraf.

Verrichting van controles in de zone di-
rect achter de binnengrenzen: in de zone 
direct achter de binnengrenzen met onze 
buurlanden voert de politie systematisch 
steekproefsgewijs controles uit om illega-
len te onderscheppen.

Veralgemeende strafbaarstelling ver-
huur woongelegenheid aan illegalen: 
wie woongelegenheid verhuurt aan illegale 
vreemdelingen, kan tot drie jaar gevange-
nisstraf krijgen. De betreffende onroerende 
goederen worden verbeurd verklaard.

Geen huiszoekingsbevel voor betreden 
illegalenpanden: de politie mag zonder 
huiszoekingsbevel een woning binnenval-
len als er een redelijk vermoeden bestaat 
dat daar illegalen verblijven.

Actuele situatie in België

Wie een vreemdeling helpt illegaal het 
land binnen te komen of illegaal in Bel-
gië te verblijven, kan maximaal één jaar 
celstraf krijgen. Indien evenwel de hulp 
‘voornamelijk om humanitaire redenen’ 
wordt verleend, is men niet strafbaar. 

Wie woonruimte verhuurt en daarbij 
misbruik maakt van iemands precaire 
administratieve of sociale situatie om 
een abnormaal profijt te realiseren, kan 
gestraft worden met gevangenisstraf van 
zes maanden tot drie jaar.

Er is een huiszoekingsbevel vereist om 
zonder toestemming van de bewoner een 
pand te mogen betreden waar zich illegalen 
schuil houden. 

Land(en) van 
inspiratie

Oostenrijk

Denemarken

Nederland

Italië

Nederland

Illegale immigratie
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Maatregelen ter overweging

Zwaardere straffen voor illegalen: ille-
gaal verblijf vormt een strafverzwarende 
omstandigheid. 

Medische hulp op eigen kosten van de 
illegaal

Effectieve uitvoering van uitwijzingsbe-
velen: indien een illegaal na de ontvangst 
van een uitwijzingsbevel niet vrijwillig 
vertrekt, moet de Dienst Vreemdelingen-
zaken maatregelen treffen om zijn ge-
dwongen vertrek te bewerkstelligen.

Geen maximale detentietermijn: illegale 
vreemdelingen kunnen vastgehouden wor-
den in een gesloten centrum zolang er zicht 
is op uitwijzing.

Actuele situatie in België

Illegalen worden niet zwaarder gestraft 
dan Belgen of legale vreemdelingen. 

Illegalen hebben in België recht op drin-
gend medische hulpverlening op kosten 
van het OCMW. Het begrip ‘dringend’ 
wordt zeer ruim geïnterpreteerd. Alle 
medische verrichtingen waarvoor RIZIV-
nomenclatuur bestaat, met inbegrip van 
luxe-ingrepen zoals ivf, komen in aanmer-
king. De uitgaven stegen van 4.523.523 € 
in 2000 tot 39.836.986 € in 2009.

In België vinden nauwelijks gedwongen 
uitwijzingen plaats. De capaciteit van de 
gesloten centra is volstrekt ontoereikend 
om werk te maken van een effectief uitwij-
zingsbeleid. Wie als illegaal wordt aange-
houden, komt er doorgaans vanaf met een 
bevel om binnen de vijf dagen het grond-
gebied te verlaten. Zelfs wanneer illegale 
vreemdelingen voor de tweede of derde 
keer onderschept worden, wordt er geen 
systematisch gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid van opsluiting in een gesloten 
centrum, gevolgd door de gedwongen ver-
wijdering van het grondgebied. De facto is 
er sprake van een gedoogbeleid.

Land(en) van 
inspiratie

Italië

Nederland en 
Oostenrijk 

Denemarken en 
Zwitserland

Nederland en 
Denemarken
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Maatregelen ter overweging

Detentie van illegale gezinnen met kin-
deren: illegale gezinnen met kinderen 
kunnen evenals andere illegalen vastge-
houden worden in gesloten centra met een 
aangepaste infrastructuur. 

Afschaffing van permanente wettelijke 
regularisatiemechanismen

Geen collectieve regularisatie-operaties

Afwijzing van de aanvraag van een ver-
blijfsvergunning door een vreemdeling 
die illegaal in België verblijft of verble-
ven heeft.

Bewijs van rechtmatig verblijf bij huwe-
lijk

Actuele situatie in België

Illegale gezinnen met kinderen worden in 
principe niet vastgehouden in een gesloten 
centrum, maar hebben een wettelijk recht 
op opvang in een open centrum dat eigenlijk 
bestemd is voor de opvang van asielzoekers. 
Illegale gezinnen die België daadwerkelijk 
moeten verlaten, worden overgebracht naar 
open terugkeerwoningen.

De Belgische wetgeving voorziet met artikel 
9bis van de vreemdelingenwet in een perma-
nent mechanisme voor de regularisatie van 
illegale vreemdelingen. Daarnaast bestaat er 
een afzonderlijke wettelijke voorziening voor 
regularisatie om medische redenen (artikel 
9ter Vreemdelingenwet).

Tijdens de collectieve regularisatiecampag-
ne van 2000 werden 37.900 illegalen gere-
gulariseerd. Bij de tweede grootscheepse 
regularisatie-operatie van 2009-2010 kregen 
opnieuw tienduizenden illegalen verblijfspa-
pieren.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de 
voltrekking van het huwelijk niet weigeren 
op grond van het loutere feit dat een vreem-
deling illegaal in België verblijft. Illegaal 
verblijf behoort niet tot de aanwijzingen van 
een schijnhuwelijk, zoals opgesomd in de 
omzendbrief van 17 december 1999 inzake 
de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende het huwelijk. 

Land(en) van 
inspiratie

Nederland en 
Oostenrijk

Nederland

Oostenrijk en 
Denemarken

Nederland 
(regeerakkoord)

Zwitserland
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Maatregelen ter overweging

Burgerschapsproef: wie de nationaliteit 
van ons land wil verkrijgen, moet slagen 
voor een burgerschapsproef waarin de ken-
nis van onze taal, samenleving, cultuur en 
geschiedenis wordt getest. 

Afschaffing van de dubbele nationali-
teit: wie de nationaliteit van ons land wil 
verkrijgen, moet afstand doen van de nati-
onaliteit van zijn/haar land van herkomst.

Tien jaar verblijf: wie onze nationaliteit 
wil verkrijgen door naturalisatie, moet 
voorafgaandelijk gedurende tien jaar on-
onderbroken in ons land op legale wijze 
verbleven hebben.

Financiële zelfredzaamheid: wie onze 
nationaliteit wil verkrijgen, moet in zijn 
levensonderhoud kunnen voorzien.

Herstel van het afstammingsbeginsel 
(ius sanguinis): onze nationaliteit wordt 
van rechtswege nog slechts toegekend aan 
wie afstamt van een staatsburger. Op grond 
van de geboorte in ons land (ius soli) wordt 
de nationaliteit slechts toegekend om staat-
loosheid te vermijden.

Actuele situatie in België

Momenteel geldt er geen enkele integratie-
voorwaarde voor wie Belgisch staatsburger 
wil worden. Zelfs de kennis van een van de 
drie landstalen, laat staan van de streektaal, 
is niet vereist. 

In geen enkele procedure die leidt tot 
verkrijging van het Belgische staatsbur-
gerschap, vormt het behoud van de oor-
spronkelijke nationaliteit een beletsel. De 
Belgische wetgeving laat de dubbele nati-
onaliteit onbeperkt toe.

In België volstaat een verblijf van amper 
drie jaar (twee jaar voor erkende vluch-
telingen) opdat een vreemdeling een na-
turalisatieverzoek mag indienen. Na een 
verblijf van zeven jaar in België krijgt een 
vreemdeling een afdwingbaar recht op de 
Belgische nationaliteit door het afleggen 
van een nationaliteitsverklaring.

De Belgische nationaliteitswetgeving stelt 
aan een kandidaat-Belg geen voorwaarden 
op het vlak van financiële zelfredzaam-
heid. 

Vreemdelingen die in België geboren zijn, 
krijgen de Belgische nationaliteit automa-
tisch (derde generatie) of op eenvoudige 
verklaring van de ouders voordat het kind 
twaalf wordt (tweede generatie). 

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken en 
Oostenrijk

Denemarken, 
Nederland en 
Oostenrijk 

Italië en 
Oostenrijk 

Denemarken en 
Oostenrijk

Denemarken en 
Zwitserland

Nationaliteit
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Maatregelen ter overweging

Aanvullende voorwaarden op regionaal 
vlak: Vlaanderen kan bijkomende voor-
waarden stellen aan de verkrijging van 
het Belgische staatsburgerschap wat de 
aanvragers betreft die in Vlaanderen ver-
blijven. 

Proefperiode na de nationaliteitsver-
krijging: wie binnen de vijf jaar na de ver-
krijging van onze nationaliteit veroordeeld 
wordt voor een zwaar misdrijf, verliest die 
nationaliteit opnieuw.

Actuele situatie in België

Uitsluitend de federale wetgever is be-
voegd om de voorwaarden te bepalen voor 
de verkrijging van de Belgische nationali-
teit. Vlaanderen heeft hierover geen enkele 
zeggenschap. 

‘Nieuwe Belgen’ kunnen van de Belgische 
nationaliteit vervallen worden verklaard 
indien zij ‘ernstig tekortkomen aan hun 
verplichtingen als Belgische burger’. Deze 
uiterst vage bepaling werd sinds de Twee-
de Wereldoorlog welgeteld één keer toe-
gepast, nl. in 2009 voor een veroordeelde 
terrorist.

Land(en) van 
inspiratie

Zwitserland

Nederland 
(regeerakkoord)
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17

Maatregelen ter overweging

Om naar België/Vlaanderen te kunnen ko-
men voor een langer verblijf en een machti-
ging voorlopig verblijf te krijgen moet men 
vóór komst naar ons land het ‘basisexamen 
inburgering’ afleggen dat de basiskennis 
van de Nederlandse taal en onze samenle-
ving test. Beide testen vinden plaats in de 
ambassade of het consulaat en duren een 
kwartier. Het basisexamen wordt afgeno-
men via een telefoonlijn die in rechtstreekse 
verbinding staat met een computer. Eens ge-
slaagd kan een machtiging voorlopig verblijf 
worden aangevraagd. Indien men niet slaagt, 
kan men herkansen. Kandidaat-immigranten 
kunnen zich voorbereiden met een oefenpak-
ket dat zij kunnen aankopen. 

Nadat een immigrant naar België/Vlaan-
deren is geïmmigreerd moet hij een inbur-
geringsexamen afleggen. Immigranten en 
vreemdelingen die reeds in België verblijven 
moeten een inburgeringsexamen afleggen. 
Uitzonderingen worden voorzien voor bur-
gers van een land van de Europese Econo-
mische Ruimte (EER) en Zwitserland. Om 
te slagen voor dit inburgeringsexamen is een 
hoger taalniveau vereist dan voor het basis-
examen inburgering. Het examen bestaat uit 
twee delen: kennis van de Nederlandse taal 
en kennis van de Vlaamse samenleving. Wie 
niet slaagt voor het examen moet het examen 
nog een keer doen. Net zo lang tot hij slaagt. 
Wie niet voldoende meewerkt en het examen 
niet haalt, krijgt een boete en geen verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd. 

Actuele situatie in België

Er bestaat geen basisexamen inburgering 
dat in het buitenland moet worden afge-
legd. 

Sommige nieuwkomers in Vlaanderen 
moeten weliswaar inburgeringstrajecten 
afleggen, maar er is geen examenmoment 
voorzien. Ook ontbreekt elke koppeling 
met de verblijfswetgeving.

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken en 
Nederland 

Denemarken, 
Nederland en 
Oostenrijk

Inburgering
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Maatregelen ter overweging

Inburgeringsexamens zijn betalend en 
de voorbereiding kan gebeuren door mid-
del van cursussen die op eigen kosten kun-
nen worden aangeschaft. 

Indien de bereidheid om de inburge-
ringsovereenkomst uit te voeren afwe-
zig is, wordt de immigrant uitgewezen. 
Deze sancties zijn uitdrukkelijk opgeno-
men in de inburgeringsovereenkomst en 
worden als dusdanig mee ondertekend 
door de vreemdeling. 

Actuele situatie in België

Deelname aan de verplichte Vlaamse in-
burgeringstrajecten is gratis. 

Er is geen enkele koppeling tussen de 
Vlaamse inburgeringstrajecten en de fede-
rale verblijfswetgeving.

Land(en) van 
inspiratie

Nederland 

Oostenrijk
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Maatregelen ter overweging

Geen subsidiëring van de islam. 

Onverdoofde rituele slachtingen worden 
verboden.

De bouw van nieuwe minaretten wordt 
verboden.

Actuele situatie in België

De islam heeft samen met 5 andere gods-
diensten een erkende status op federaal 
niveau, in het kader waarvan de islam 
aanzienlijke ondersteuning en subsidies 
ontvangt. De Vlaamse overheid kan op 
basis van een decreet van 2004 individu-
ele geloofsgemeenschappen erkennen die 
vervolgens aanspraak kunnen maken op 
de bijpassing van hun budgettaire tekor-
ten door de provincie, een tussenkomst 
in verbouwingswerken ten belope van 30 
procent van de bouwkost en de betoelaging 
van hun imams door de federale overheid. 
Inmiddels werden 17 moskeeën erkend 
door de Vlaamse overheid. Op basis van 
deze wetgeving betaalden de provincies in 
2010 423.142 euro subsidie uit aan mos-
keeën. Met de toename van het aantal er-
kenningen belooft dit bedrag de komende 
jaren flink op te lopen. De federale over-
heid betaalde in 2010 4,9 miljoen euro aan 
islamitische religieuze groeperingen. De 
federale overheid betaalde het salaris van 
23 islamitische imams, waaronder de staf 
van de Moslimexecutieve. 

Er bestaat een wettelijke uitzondering op 
de wetgeving op het dierenwelzijn die on-
verdoofd ritueel slachten mogelijk maakt. 

De bouw van nieuwe minaretten kan zelfs 
worden gesubsidieerd met geld uit een 
bouwfonds voor religieuze gebouwen en 
op basis van het eredienstdecreet. 

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken, 
Italië, Oostenrijk 
en Zwitserland

Zwitserland

Zwitserland

Islam
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Maatregelen ter overweging

Op 28 november 2010 keurde een meer-
derheid (53 procent) van de Zwitsers door 
middel van een ‘ja’-stem bij een grondwet-
telijk referendum een grondwetswijziging 
goed die voorziet in de onmiddellijke uit-
wijzing van criminele vreemdelingen. In 
de tekst van de grondwetswijziging staat: 
“Hun verblijfsvergunning wordt afgeno-
men, onafhankelijk van hun statuut, alsook 
al hun rechten om in Zwitserland te ver-
blijven: als ze zijn veroordeeld door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis voor 
moord, verkrachting, of elk ander zwaar 
seksueel delict, voor een geweldsdaad van 
een andere aard, zoals beroving, mensen-
handel, drughandel of inbraak of als ze 
frauduleus uitkeringen hebben getrokken 
van sociale verzekeringen of sociale hulp. 
De wetgever kan deze lijst aanvullen met 
andere feiten. Deze vreemdelingen wor-
den uitgewezen en krijgen een verbod 
opgelegd om het grondgebied te betreden 
gaande van 5 tot 15 jaar. In geval van reci-
dive wordt het verbod om het grondgebied 
te betreden vastgelegd op 20 jaar. Vreem-
delingen die in strijd met het verbod om 
het grondgebied te betreden of op een of 
andere wijze illegaal binnenkomen zijn 
strafbaar. De wetgever wordt in het nieuwe 
grondwetsartikel opgedragen hieraan uit-
voering te geven.”

Actuele situatie in België

Vreemdelingen kunnen worden uitgezet 
wegens ‘ernstige inbreuken op de open-
bare orde’. In 2010 werden nauwelijks 4 
vreemdelingen met verblijfsrecht uitgezet.

Land(en) van 
inspiratie

Zwitserland

Uitwijzing criminele vreemdelingen
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Maatregelen ter overweging

De toegang tot een volledige sociale uit-
kering wordt afhankelijk gesteld van een 
minimum aantal jaren verblijf in het 
land. Nieuwkomers daarentegen ontvan-
gen ‘startgeld’. De hoogte daarvan wordt 
bepaald in functie van de leeftijd en de 
gezinstoestand van de aanvrager. Het start-
geld ligt tot 50 procent lager dan het be-
drag van de volledige uitkering.

Actuele situatie in België

Vanaf dag 1 dat hij over een verblijfsver-
gunning beschikt kan een immigrant ge-
nieten van sociale zekerheid en allerhande 
sociale voorzieningen (sociale woning, so-
ciale lening …). 

Land(en) van 
inspiratie

Denemarken

Sociale zekerheid
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• in Zwitserland een illegaal niet mag huwen? 

• in Nederland een illegaal zelf voor zijn medische kosten moet betalen? 

• in Denemarken hulp aan illegalen - ook wanneer het humanitaire hulp betreft - altijd strafbaar is? 

• in Italië de woningen van huisjesmelkers die huizen of appartementen verhuren aan illegalen altijd 

verbeurd worden verklaard? 

• in Oostenrijk en Italië alle asielzoekers hoe dan ook terecht komen in detentiecentra aan de grens? 

• in Oostenrijk de aanvraag van een asielzoeker binnen de 72 uur na indiening behandeld wordt?

• de asielzoeker in Oostenrijk bij afwijzing van het dossier onmiddellijk het land wordt uitgezet? 

• in Nederland, Denemarken en Oostenrijk de dubbele nationaliteit bij wet verboden is?

• in Italië en Oostenrijk vreemdelingen de nationaliteit pas na 10 jaar verblijf kunnen verwerven? 

• in Zwitserland pas na 12 jaar verblijf en een burgersproef de nationaliteit verworven kan worden? 

• in Denemarken en in Oostenrijk de nationaliteit niet kan verworven worden na een strafrechtelijke 

veroordeling? 

• Denemarken de gezinshereniging organiseert in het land van herkomst? 

• in Denemarken gezinshereniging alleen maar kan bij kinderen onder de 15 jaar? 

• in Zwitserland vreemdelingen hun verblijfsvergunning wordt afgenomen en ze het land worden 

uitgezet wanneer ze veroordeeld zijn voor zware criminele feiten, voor drughandel, inbraak of voor 

sociale fraude? 

• rituele slachtingen van dieren verboden zijn in landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, 

Finland, Noorwegen, Estland, IJsland en Nieuw Zeeland? 

• er in Zwitserland een bouwstop geldt voor minaretten?

 Wist je dat...
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