
Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis 

 

Ministers, collega’s,  

 

Als de regering voortdurend geconfronteerd wordt met een kritiek van de linkerzijde die de trappers 

totaal kwijt is, die niet wil weten van grenzen aan onze tolerantie en vrijgevigheid, dan lijkt elk beleid 

wel rechts en kordaat. Nochtans is het huidige beleid tegenover de immigratievloedgolven waar 

Europa mee geconfronteerd wordt verre van kordaat. Ons land is bij de landen in Europa die het 

meeste zogenaamde ‘vluchtelingen’ opvangt. En dat met een partij in de regering die minder 

immigratie beloofde. Wat nogmaals aantoont wat kiesbeloften voor sommigen waard zijn.  

 

Voor het Vlaams Belang volstaat het huidige asielbeleid niet. Wij willen een asielbeleid dat in het 

belang is van de Vlamingen. De Vlamingen zijn niet gebaat bij deze invasie van gelukzoekers uit 

moslimlanden. En dat zeggen wij niet alleen. Het Vlaams Belang vertolkt daarmee het standpunt van 

4 / 5 van de Vlamingen die vinden dat ons land niet meer asielzoekers moet opvangen.  Uit een 

peiling van iVox blijkt inderdaad dat maar liefst 79% van de Vlamingen geen voorstander is van het 

opvangen van meer vluchtelingen.  

 

Want de huidige asielstroom heeft een zware kost. Een demografische kost. Vlaanderen is het unieke 

plekje van de Vlamingen op deze wereld, een stuk land dat we moeten bewaren voor onze kinderen 

en kleinkinderen. In een hele reeks steden is echter nu reeds de helft of bijna de helft van de 

bevolking van allochtone origine. Bij de pasgeborenen lopen de cijfers op tot 80 procent.  Een derde 

van de kinderen in Vlaanderen onder vijf jaar is allochtoon. Er worden minder kinderen geboren in 

ons land dan er mensen ons land binnenkomen.  Het beleid maakt van Vlaanderen een multiculturele 

chaos waar de verstikkende islam steeds meer zijn stempel op weet te drukken. En dan is er het 

veiligheidsprobleem. Ik verwijs daarbij niet alleen naar het grote aandeel van immigranten in de 

misdaad, maar ook naar het reële risico dat zich onder de immigranten mensen bevinden met 

minder fraaie bedoelingen. Het laks immigratiebeleid zorgt ervoor dat hier misschien morgen, 

misschien volgende maand, misschien volgend jaar, allicht opnieuw terroristische aanslagen 

gepleegd worden.   

 

Budget  

 



Maar de immigratie heeft ook een belangrijke budgettaire impact. U ontkent dat niet. Het is ook niet 

nodig u de inspanningen in herinnering te brengen die u hebt gevraagd van de Vlaamse bevolking om 

uw budget in evenwicht te brengen.  

 

U sprak over besparingen. Voor ons waren het eerder verkapte belastingverhogingen. Ik spreek dan 

over de verhoging van de tarieven van De Lijn, het duurder maken van het onderwijs, een 

verdubbeling van het bedrag van de zorgverzekering, de doorrekening van de 

vennootschapsbelasting door de intercommunales, de forse vermindering van de Woonbonus, enz., 

enz. Allemaal zaken waarmee u de Vlaming diep in zijn portefeuille trof en treft.  

 

Nu moet Vlaanderen solidair zijn met de vluchtelingen. Nu gaat de regering plots forse bedragen 

opzij zetten voor de vluchtelingen. Over welk bedrag spreken we? Kan u of durft u de volledige 

bedragen nog niet vermelden? De regering beperkt er zich voorlopig toe te stellen dat “de 

budgettaire impact geraamd zal worden op basis van een gedetailleerde analyse en verder zal 

gemonitord worden”. (regeringsnota asielcrisis) Pas bij de begrotingsopmaak 2016 zouden er cijfers 

volgen.  

 

Enkele facetten van de totale vluchtelingenfactuur voor Vlaanderen zijn al bekend. Minister Homans 

wordt verwacht dat er zich minstens 20.160 vluchtelingen in Vlaanderen zullen vestigen. Ze liet 

weten dat volgens berekeningen van het Agentschap Integratie en Inburgeringminstens 83 miljoen 

euro extra nodig is om alle vluchtelingen een inburgeringstraject aan te bieden. Dubbel zoveel als de 

vermindering van het budget van De Lijn dat heeft geleid tot hogere tarieven (46,3 miljoen euro) en 8 

maal zoveel als de besparingen voor het basisonderwijs die leidden tot het optrekken van de 

maximumfactuur (11,3 miljoen euro). En voor de VDAB wordt de kostprijs van de immigratietoevloed 

geraamd op minstens 40 miljoen euro omdat er dubbel zoveel begeleidingstrajecten en taallessen 

nodig zouden zijn om de instroom te verwerken.  

 

Inburgering 

 

Om het over de gevolgen betreffende inburgering te hebben. Minister Homans legt uit dat 

inburgeringstrajecten van vluchtelingen minstens 83 miljoen euro zullen kosten. De vluchtelingen zijn 

immers allemaal verplicht om zich binnen de drie maanden aan te melden om een 

inburgeringstraject - bestaande uit een cursus basiskennis Nederlands én een cursus 

maatschappelijke integratie te volgen. 

 



Afgezien van het feit dat het Vlaams Belang zich kant tegen de opname van tienduizenden 

asielzoekers in ons land, is het voor onze partij ook onaanvaardbaar dat de kost van alle cursussen 

die deze immigranten in het kader van een inburgeringstraject zullen volgen volledig opgehoest moet 

worden door de Vlaamse belastingbetaler. Het kan niet dat nieuwkomers gratis op cursus kunnen, 

terwijl Vlamingen in het kader van besparingen alsmaar meer moeten betalen voor 

rusthuisverblijven, vervoer of onderwijs. 

 

Het Vlaams Belang stelt voor dat de Vlaamse regering van de gelegenheid gebruik maakt om komaf 

te maken met de gratis inburgeringscurssusen. Waarom zou – naar Nederlands voorbeeld – voor de 

inburgeringscursussen geen bijdrage aangerekend kunnen worden aan de cursist? Niet alle 

vluchtelingen zijn armoedig. Voor vluchtelingen die onvermogend zijn, kan een systeem van leningen 

ontwikkeld worden. Voor het Vlaams Belang is het geen evidentie dat de Vlaamse belastingbetaler 

zomaar de volledige kost moet betalen van alle cursussen die de vluchtelingen in het kader van hun 

inburgeringstraject volgen. De eerste belanghebbenden bij deze taal- en andere cursussen zijn 

immers de vluchtelingen zelf. Het kan geen kwaad dat vluchtelingen eens duidelijk wordt gemaakt 

dat niets gratis is. Ook niet in Vlaanderen.  

 

Onderwijs 

 

Ook inzake onderwijs heb ik de voorbije dagen zaken gelezen die me verontrusten.  En dan heb ik het 

over de Platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’ die minister Crevits en de Vlaamse 

Hogescholenraad volgens persberichten ondertekend hebben. Blijkbaar wil de minister dit 

maatschappelijk engagement in de lerarenopleidingen verankeren. Voorbeelden die worden gegeven 

zijn de organisatie van taalklassen voor anderstaligen of huiswerkbegeleiding bij asielzoekers. 

Misschien ook nog assistentie bij het Offerfeest? Wie weet?  

 

Willen of niet, studenten zullen nu blijkbaar verplicht multicultureel maatschappelijk werk moeten 

leveren.  En wat met een student die dit helemaal niet ziet zitten? Bijvoorbeeld omdat hij zich kant 

tegen deze ganse massa-immigratiewaanzin? Wat met zijn vrijheid van meningsuiting? Verplicht 

maatschappelijk engagement van studenten hoort mijns inziens thuis in totalitaire staten, maar niet 

in een democratie.  

 

 

 

 



Discriminatie Vlamingen 

 

Een ander punt dat ik wil aankaarten is het risico op discriminatie van de Vlamingen ten gevolge van 

de asielcrisis. We moeten nu solidair zijn met de vluchtelingen, terwijl Vlaanderen er zelfs niet in 

slaagt haar plichten te vervullen tegenover onze bejaarden (die door een gebrek aan 

investeringssubsidies voor de woonzorgcentra geconfronteerd worden met steeds hogere 

rusthuisprijzen) en onze gehandicapten die nog al te vaak op een wachtlijst belanden.  

 

Ik vind dat dit in alle opbod omtrent de vluchtelingen – waarbij vooral de linkse oppositie steeds 

maar wil dat er meer gebeurt en extra initiatieven komen – ook wel eens gezegd mag worden. het is 

trouwens zo klaar als een klontje dat de Vlaamse Jan met de pet het slachtoffer zal worden van de 

asielinvasie. Een plaats in een sociale woning kan maar een keer worden toegekend. Als een sociale 

woning wordt toegewezen aan één van de tienduizenden vluchtelingen die hier erkend worden, dan 

kan die geen behoeftige Vlaming huisvesten. Als een vluchteling wordt aangeworven voor een 

bepaalde job, dan wordt er geen Vlaming aangeworven.  

 

Om aan te tonen dat het bittere realiteit is wat ik vertel betreffende kwetsbare Vlamingen die het 

slachtoffer dreigen te worden van de immigratietoevloed, verwijs ik naar een artikel dat deze week in 

de krant verscheen ov een alleenstaande moeder met dochtertje die haar OCMW-noodwoning 

halsoverkop moest verlaten omdat ze plaats moest ruimen voor drie Syrische vluchtelingen. De 

vrouw zei aan de pers geheel terecht: “Met alle respect voor de vluchtelingen, maar dit is de 

omgekeerde wereld. Alleenstaande asielzoekers worden beter gehuisvest dan een moeder met 

kind.” Het is één bericht dat de pers haalde, maar men kan ervan uitgaan dat het binnenkort 

dergelijke situaties zal regenen.  

 

Wonen 

 

Ik wil het ook nog graag even hebben over de huisvestingsproblematiek. Want als ik de pers moet 

geloven zal huisvesting het belangrijkste probleem worden waarmee Vlaanderen ten gevolge van de 

vluchtelingenproblematiek mee geconfronteerd zal worden. Er was recent  de discussie tussen 

Monica De Coninck (SP.a) en minister Homans over het feit of vluchtelingen met een eigendom in het 

thuisland al dan niet een sociale woning moeten kunnen huren. 

 

Voor het Vlaams Belang is het een evidentie dat immigranten en allochtonen die in hun thuisland een 

onroerende eigendom hebben, in Vlaanderen géén sociale woning ter beschikking gesteld mogen 



krijgen.  Dit is louter een toepassing van de sociale huurwetgeving die als voorwaarde voor de huur 

van een sociale woning stelt dat men geen onroerende eigendom mag hebben. 

 

Voor het Vlaams Belang is het echter een schande dat dit principe in de praktijk niet wordt 

afgedwongen voor wat betreft eigendommen in het buitenland. De Vlaamse regering neemt er 

immers genoegen mee dat immigranten “op erewoord” verklaren dat ze in hun thuisland niet over 

een eigendom beschikken. Het is een feit dat vele duizenden allochtone sociale huurders in het 

buitenland een woning in eigendom hebben, maar hier nooit aangifte van doen. Volgens een 

onderzoek van de Koning Boudewijnstichting heeft 60% van de hier verblijvende Marokkanen een – 

vrijwel nooit aangegeven – woning in het herkomstland. Minister Homans weigert namelijk te laten 

controleren of de “verklaring op eer” overeenstemt met de realiteit. De Vlaamse regering gedoogt 

dus massaal fraude. Het Vlaams Belang vraagt dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van 

eigendomscontrole in het buitenland.  

 

In de huidige situatie vreest het Vlaams Belang bovendien dat bij de toewijzing van sociale woningen 

massaal voorrang zal gegeven worden aan vluchtelingen. De sociale huurwetgeving voorziet immers 

in de mogelijkheid om met medewerking van het OCMW versneld woningen toe te wijzen aan 

personen die verkeren in ‘bijzondere omstandigheden van sociale aard’. Dit betekent dat 

vluchtelingen de wachtlijst kunnen passeren. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in 

Vlaanderen is 3 jaar. Voor het Vlaams Belang zou het onaanvaardbaar zijn dat behoeftige Vlamingen 

die nu reeds zeer moeilijk aan een sociale woning geraken, er ten gevolge van de 

vluchtelingentoestroom helemaal niet meer aan zouden geraken”. 

 

Het Vlaams Belang wil de Vlaamse regering OCMW’s verbiedt  vluchtelingen bij voorrang onder te 

brengen in sociale woningen. Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat onze eigen sociaal 

zwakkeren het slachtoffer zouden worden van de vluchtelingentoevloed. Voor onze partij is het een 

evidentie dat onze sociale voorzieningen in de eerste plaats ten goede moeten komen aan Vlaamse 

behoeftigen.  

 

Samengevat 

 

Kortom, wat zegt het Vlaams Belang over het Vlaamse beleid ten opzichte van de 

vluchtelingenproblematiek?  

 



1. Wees karig met sociale voordelen allerhande. Mensensmokkelaars en potentiële migranten 

zijn perfect op de hoogte van het beleid dat hier wordt gevoerd ten opzichte van 

zogenaamde ‘vluchtelingen’. Hoe meer sociale voordelen worden toegekend, hoe meer ons 

land in beeld komt als immigratieland.  

2. Gratis bestaat niet. Voor het Vlaams Belang moeten niet de Vlamingen de kost betalen van 

de immigratie, wel de immigranten zelf. Zorg ervoor dat inburgeringscursussen betalend 

worden.  

3. Garandeer dat Vlamingen niet gediscrimineerd worden bij de ondersteuning van de 

vluchtelingen. “Vlamingen eerst” moet een basisprincipe zijn bij het beleid dat ter zake 

ontwikkeld wordt.  


