
Vlaanderen wordt overspoeld door alsmaar meer 
vreemdelingen. Jaarlijks immigreren meer dan 
110.000 vreemdelingen naar ons land. Drie vier-

den van de hier verblijvende Marokkanen en Turken ha-
len hun huwelijkspartner uit het land van herkomst. 

Door de collectieve regularisatie worden tienduizenden 
illegalen die jarenlang onze verblijfswetgeving hebben 
overtreden geregulariseerd. Het aanzuigeffect hiervan 
doet het aantal asielzoekers pijlsnel toenemen. Alle par-
tijen moeten inmiddels erkennen dat het zo niet verder 
kan. De immigratie-invasie kost de Vlaamse, maar voor-
al de Antwerpse belastingbetaler handenvol geld. De 
Vlaamse Antwerpenaar is het slachtoffer (wachtlijsten in 
de sociale huisvesting, overlast, geen plaats in de 
school in de buurt voor de kinderen,…) van de 
multiculturele politiek van de regering.

Kortom, “vreemd volk eerst en eigen volk 
laatst” is de boodschap. De maat is vol. Het 
Vlaams Belang eist een immigratiestop. 
Niet straks, maar nu! 

Filip Dewinter 

	Vreemd	volk	eerst,
	 eigen	volk	laatst...

Deze brochure is gratis te 
bestellen via Vlaams Belang 

amerikalei 98
2000 antwerpen

03/216.92.13
secretariaat.antwerpen@

vlaamsbelang.org
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€	500 per	dag	voor	
asielzoekers...

En	wat	krijgt	u	?
Het	Vlaams	BElang	eist:

• Een waterdichte immigratiestop voor nieuwe vreemdelin-
gen in antwerpen;

• Een “eigen volk eerst”-beleid voor wat betreft sociale huis-
vesting en tewerkstelling;

• asielzoekers van buiten de EU automatisch de toegang tot 
ons land weigeren en opvang organiseren in de eigen regio;

• Effectieve repatriëring van afgewezen asielzoekers en il-
legalen.

aantal	asielzoekers	meer	dan
verdubbeld	op	1	jaar	tijd
In februari van dit jaar vroegen 1.726 personen asiel aan in ons 
land, meer dan een verdubbeling tegenover februari 2009. De 
regeringspartijen oogsten hiermee wat ze gezaaid hebben. De 
collectieve regularisatie van illegalen heeft andermaal voor een 
enorm aanzuigeffect gezorgd. 

asielzoekers	op	hotel...
De financiële kost van deze toevloed aan asielzoekers is niet 
min. Naast de materiële opvang voor vele duizenden asielzoe-
kers, laat de federale overheid door het tekort aan opvangcapa-
citeit nu ook 1.200 asielzoekers logeren in hotelkamers.

500	euro	cash	per	dag...
Andere asielzoekers dagvaardden de federale overheid omdat ze 
niet de materiële steun krijgen waarop ze recht hebben. De rech-
ter besliste dat de federale overheid hen een dwangsom moet 

betalen van 500 euro per dag voor iedere dag zonder opvang. In 
totaal werd begin maart al voor 200.000 euro belastingsgeld aan 
dwangsommen aan dakloze asielzoekers uitbetaald.

Terwijl Vlaamse leefloontrekkers moeten overleven met een 
maandelijkse uitkering van 725 euro en een gepensioneerde 
werknemer na een leven lang werken moet rondkomen met een 
schamel maandelijks pensioentje van gemiddeld nauwelijks 
925 euro, krijgen  asielzoekers op kosten van de belastingbetaler 
een som van 500 euro per dag uitbetaald. België is het land van 
melk en honing voor vreemde fortuinzoekers, maar niet voor de 
zwaksten van het eigen volk! 

Vuilnisbak	antwerpen?
Meer dan 36% van de Antwerpenaren is van buitenlandse af-
komst en het aandeel allochtonen bij kinderen van 0 tot 9 jaar 
loopt zelfs op tot 56%. De collectieve regularisatieprocedure 
zorgt in Antwerpen voor minstens 30.000 nieuwe legale vreem-
delingen: geregulariseerde illegalen en hun familieleden die in 
het kader van de gezinshereniging achteraf naar Antwerpen mo-
gen komen. Het aantal asielzoekers in Antwerpen bedraagt meer 

dan 10.000. Antwerpen lijkt wel de vuilnisbak van Vlaanderen. 

stop	immigratie-invasie!
In tijden van toenemende werkloosheid en economische crisis, 
waarbij de overheid fors moet besparen, is het onverantwoord 
dat de regering de kosten voor de opvang van asielzoekers zo 
uit de hand laat lopen. Het Vlaams Belang vindt deze toestand 
onaanvaardbaar en wijst met een beschuldigende vinger naar 
alle partijen die het federale regeerakkoord mee goedkeurden, 
waar de principes van de nieuwe regularisatieronde stonden in-
geschreven: CD&V, Open VLD en N-VA. 

verdubbeld

hotel...

Vuilnisbak

500	euro

stop


