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U betaalt…
Terwijl de regering miljarden besteedt aan de oplopende kost 
van immigratie en asiel, zorgt ze er door allerlei besparingen 
wel voor dat uw leven fors duurder wordt.

Stroomfactuur +112%
Op tien jaar tijd is de gemiddelde jaarlijkse stroomfactuur van een 
Vlaams gezin met 562 euro gestegen. Dat is een stijging van 112 
procent. 

Water +200 euro
Sinds 2010 is de drinkwaterfactuur van een gemiddeld gezin al 
met 39 procent gestegen. Nu de regering ook de saneringsbijdra-
ge verhoogde en de vrijgestelde 15 kubieke meter water afschafte, 
bedraagt de waterfactuur voor een gemiddeld gezin tot 200 euro 
meer dan voorheen. 

Indexsprong -290 euro
De regering besliste een indexsprong door te voeren. Indien u 2.200 
euro bruto per maand verdient, verliest u zo’n 290 euro netto per 
jaar. Aangezien je een indexsprong gedurende je hele loopbaan 
meesleept, loopt het verlies steeds verder op. Op een volledige loop-
baan kan het loonverlies oplopen tot 27.561 euro.

Woning kopen +1.300 euro
De Vlaamse regering verminderde de Woonbonus, beter bekend 
als de hypothecaire aftrek. Een gezin dat een woning koopt, verliest 
hierdoor zo’n 1.300 euro per jaar, meer dan 100 euro per maand.

Kinderopvang +930 euro
De factuur van de kinderopvang is sinds het aantreden van de re-
gering-Bourgeois (N-VA) fors de hoogte in gegaan. Bovenop de 
verdrievoudiging van het minimumtarief voor kinderopvang besliste 
de Vlaamse regering de kinderbijslag niet te indexeren. Voor een 
gemiddeld gezin met twee kinderen steeg de factuur jaarlijks met 
930 euro. 

Rusthuisfactuur 1.640 euro
Door de besparingen van de Vlaamse regering piekt de rusthuis-
factuur tot een recordniveau. De gemiddelde maandprijs bedraagt 
intussen 1.640 euro, terwijl het gemiddeld pen sioen amper 1.200 
euro bedraagt. 

…de immigratiefactuur
De immigratiefactuur blijft verder oplopen. Uit zowat alle beschikbare cij-
fers en feiten blijkt dat de hyperimmigratie naar dit land niet langer houd-
baar is. Hieronder enkele cijfers op een rijtje.

Asielopvang: 1,3 miljard euro 
De kosten voor de opvang van asielzoekers wegen flink door. Het kostenplaatje 
verdubbelde het afgelopen jaar tot 1,3 miljard euro. Dat is 144 euro per belasting-
plichtige. Ook dit jaar lopen de opvangkosten op tot meer dan een miljard euro. 

Gevangenissen: 260 miljoen euro
Enkele jaren geleden verklaarde strafpleiter Sven Mary dat 70 procent van de 
gevangenisbevolking uit allochtonen bestaat. Heel wat van de gevangenen die 
als ‘belg’ geregistreerd staan, zijn bovendien van allochtone afkomst, wat een 
exacte schatting bijzonder moeilijk maakt. Wat we wel weten is dat 44 procent 
van de gevangenisbevolking niet over onze nationaliteit beschikt, waarvan ove-
rigens 60 procent illegaal is.

Leefloon: 2,5 miljard euro
Niet minder dan 1 op 3 mensen die een leefloon ontvangt, is vreemdeling. ‘Nieu-
we Belgen’ niet meegerekend. Al even opmerkelijk: de uitkering voor niet-Belgen 
ligt tot 80 procent hoger dan die van Belgen, wat dan weer te maken heeft met 
de gezinsgrootte. 
 
Moslimaanslagen: 4,7 miljard euro
De terreuraanslagen hebben naast onnoemelijk veel menselijk leed ook een aan-
zienlijke economische schade aangericht. Het Verbond van Belgische Onder-
nemingen berekende dat de totale economische schade oploopt tot 2,4 miljard 
euro. Daarbovenop betekenden de aanslagen ook extra uitgaven voor de schat-
kist: 2,3 miljard euro. 

Sociale woningen: 375 miljoen euro
1 op 4 sociale woningen wordt toegewezen aan mensen die niet over onze 
nationaliteit beschikken. Intussen staan meer dan 124.000 Vlamingen op een 
wachtlijst. De totale kostprijs voor sociale huisvesting voor vreemdelingen kostte 
de belastingbetaler in 2016 zo’n 375 miljoen euro. 

Veerdienst: 16,5 miljoen euro
Onder impuls van N-VA-minister Steven Vandeput worden Belgische marine-
schepen ingezet om overstekende illegalen naar Europa te brengen. Kostprijs:  
16,5 miljoen euro. 

Ondanks de stoere verklaringen blijft dit land wat het 
was: een topbestemming voor immigratie. Uit cijfers 
van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat er 
afgelopen jaar 124.000 nieuwkomers naar ons land 
kwamen. De druk op onze sociale zekerheid wordt 
hierdoor onhoudbaar. Willen we onze verzorgingsstaat 
behouden, moeten we onverkort werk maken van een 
immigratiestop. 

De combinatie van open grenzen met een open sociale zekerheid 
dreigt dit land in het faillissement te storten. Met een staatsschuld 
van 457 miljard euro torst elke werknemer in dit land meer dan 
100.000 euro schuld op zijn of haar schouders. En dat cijfer blijft, 
onder impuls van de aanhoudende immigratie, gestaag stijgen.

Welvaartssysteem staat op springen

Hoewel tal van politici aanvankelijk uitriepen dat de 
‘nieuwkomers’ van vandaag garant zouden staan 
voor de pensioenen van morgen, spreken de cijfers 
dat met klem tegen. Terwijl de Vlaamse werkloosheid 
fors daalde, nestelten te veel allochtonen zich in de 
uitkeringshangmat van de Belgische staat. Bij de er-
kende asielzoekers is de situatie ronduit dramatisch. 
Meer dan 8 op 10 van deze ‘nieuwkomers’ werken 
niet. 

Immigratiestop

Ook op het vlak van huisvesting, onderwijs en mo-
biliteit zijn de gevolgen van de aan de gang zijnde 
immigratie-invasie desastreus. En dan hebben we 
het nog niet over de import van religieuze conflicten. 
Kortom: indien het huidige opengrenzenbeleid wordt 
verdergezet, slopen we ons broos welvaartssysteem 
en zetten we de toekomst van onze kinderen en klein-
kinderen op het spel. Het geld is op, hoog tijd voor een 
immigratiestop! 

HET GELD IS OP, IMMIGRATIESTOP!

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang



verdubbeld

Vorig jaar kregen niet minder dan 41.459 vreem-
delingen Belgische identiteitspapieren. Het hoogste 
aantal in 15 jaar en een stijging van 60 procent ten 
opzichte van het jaar voordien. 

In tien jaar tijd is het aantal leer-
lingen dat islamles volgt meer 
dan verdubbeld. Terwijl het 
aantal kinderen dat katholieke 
godsdienstles volgt met 29.500 
daalde, steeg het islamonder-
richt met 30.000 leerlingen. 

Hoewel jihadisten die in Syrië aan de zijde 
van terreurgroep IS vochten de meest gruwe-
lijke daden tegen de menselijkheid uitvoer-
den, doet een aantal van hen beroep op 
onze sociale zekerheid. Uit gegevens die de 
RVA bekendmaakte, blijkt dat 1 op 7 terug-
gekeerde Syriëstrijders een werkloosheidsuit-
kering ontvangt. 

De massale instroom van niet-Europese immigranten heeft 
ook zware gevolgen voor ons onderwijsniveau. Uit een stu-
die van de OESO blijkt dat het aantal laagpresteerders in 
de Vlaamse scholen een recordniveau bereikt: 1 op 6 leer-
lingen van 15 jaar haalt het minimumniveau niet. Oorzaak 
blijkt de ‘culturele achtergrond’ en de thuistaal. Of hoe er 
omfloerst wordt gesteld dat de massa-immigratie nefast is 
voor ons onderwijsniveau. 

‘nouveaux Belges’

De gevolgen van de massale immigratie richting ons land  
beperken zich niet alleen tot budgettaire problemen. Zij hebben 
een impact op alle facetten van onze samenleving. Een overzicht.

Uit cijfers van de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling 
Actiris blijkt dat minder dan twee op tien erkende asielzoe-
kers die zich de afgelopen twee jaar hebben aangemeld ook 
effectief werken. Het riedeltje dat de ‘nieuwkomers’ ooit onze 
pensioenen gaan betalen, kan definitief worden geklasseerd 
in de fabeltjesrubriek. 

Overbevolking is een van de meest bedrei-
gende fenomenen van de 21ste eeuw. Toch 

blijft het aantal geboortes bij allochtone 
vrouwen erg hoog. Waar autochtone 

vrouwen in ons land gemiddeld 
1,72 kinderen hebben, is dat 

bij vrouwen van vreemde 
origine het dubbele. 

Het aantal buitenlanders dat in België woont, is 
de voorbije tien jaar gestegen met 44 procent.  
Dat blijkt uit cijfers van de Federale overheids-
dienst Economie. Onder meer Marokko en Tur-
kije maken deel uit van de top tien van her-
komstlanden. 

De Belgische uitwijzingsbevelen wor-
den steeds vaker als een vodje papier 
aanzien. Van de 43.000 illegalen die 
in 2015 een uitwijzingsbevel kregen, 
verlieten er amper 8.400 het grondge-
bied. Meer dan 80 procent veegt het 
uitwijzingsbevel dus aan zijn laars.

in eigen land

meer buitenlanders

uitwijzingsbevelen  

onuitgevoerd 

asielzoekers werken niet

22 maart 2016
Zaventem 

Bomaanslag luchthaven
Daders: Ibrahim El Bakraoui, 

Najim Laachraoui en  
Mohamed Abrini

(teruggekeerde Syriëstrijders)
 

22 maart 2016
Brussel 

Bomaanslag metro
Dader: Khalid El Bakraoui  

(een gekende gangster van  
Marokkaanse afkomst)

 

6 augustus 2016
Charleroi 

Machete-aanval op 2 agentes
Dader: Khaled Babouri

(een illegale Algerijn)
 

5 oktober 2016
Schaarbeek

Mesaanval op 3 agenten
Dader: Hicham Diop

(bij gerecht gekende islamextremist)
 

20 juni 2017
Brussel  

Bomaanslag Centraal Station
Dader: Oussama Zariouh 

(Marokkaan uit Sint-Jans-Molenbeek)
 

25 augustus 2017
Brussel 

Machete-aanval op militairen
Dader: Haashi Ayaanle

(een genaturaliseerde Somaliër)

41.459

Syriëstrijders 
krijgt uitkering

1 op 7 

Islamleerlingen

81% 

8 op 10

44%

onderwijsniveau

Daling

Minderheid



Gezinshereniging stijgt met 75%
De afgelopen twee jaar kwamen er zo’n 63.000 asielzoekers 
het land binnen, waarvan meer dan de helft verblijfsdocumen-
ten ontving. Maar daar blijft het niet bij. Op de asielinstroom 
volgt automatisch een tweede immigratiegolf via het sys-
teem van de gezinshereniging. Deskundigen hebben het 
over een verviervoudiging. Aangezien deze regering 
weigerde om de regels voor gezinshereniging van asiel-
zoekers te verstrengen, steeg het aantal aanvragen het 
afgelopen jaar met maar liefst 75 procent.

HET IS NOG NIET VOORBIJ!

Als we staatssecretaris  
Francken mogen geloven, is 
de immigratiecrisis zo goed 
als voorbij. Niets is echter 
minder waar. Het volstaat 
enkele feiten op een rijtje te 
zetten om tot de vaststelling 
te komen dat de hoeraberich-
ten vanuit de Wetstraat niet 
alleen voorbarig, maar zelfs 
ronduit misplaatst zijn.

Binnenkort met  
13 miljoen

Tussen 2012 en 2016 kwamen 
614.525 immigranten legaal naar 
ons land. Door de aanhoudende im-
migratiestromen zal het inwonersaan-
tal van België tegen 2060 stijgen tot 
13 miljoen inwoners. Dit land dreigt 
hierdoor een van de dichtst bevolkte 
landen ter wereld te worden.

Leger illegalen blijft 
groeien

Vorig jaar schatte Binnenlandse Za-
ken het aantal illegalen op 200.000. 
Dat is zowat de totale bevolking van 
een stad zoals Gent waarop nie-
mand vat heeft en die almaar verder 
aangroeit. Het uitwijzingsbeleid in 
dit land blijft immers een catastrofe. 
Amper een op vijf afgewezen asiel-

zoekers en illegalen wordt effectief het 
land uitgezet. De overgrote meerderheid 
krijgt enkel een ‘bevel om het land te ver-
laten’ en verdwijnt vervolgens in de ille-
galiteit. Alle berichten van deze regering 
ten spijt: feiten blijven feiten. Wie beweert 
dat de immigratie onder controle is, doet 
de waarheid geweld aan. Ook de strafste 
tweets kunnen niet verhullen dat de immi-
gratiekraan blijft openstaan. Dit land blijft 
wat het was: een topbestemming voor im-
migratie vanuit alle windstreken.

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Overal komen mensen in opstand tegen 
het establishment. Ze hebben genoeg van 
massa-immigratie, globalisering en politie-
ke correctheid. Ze krijgen geen gehoor bij 
de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. Neem uw toe-
komst in eigen handen!

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Nieuwe Belgenfabriek draait verder
Alle hoeraberichten ten spijt, blijft de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgisch paspoort in de schoot geworpen. Dat is 
een stijging van liefst 58 procent in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 2002. Deze evolutie hoeft niet 
te verbazen. De voorwaarden om een Belgische identiteitskaart te 
bemachtigen, zijn immers extreem laks. Nog steeds kan een vreem-
deling die in Vlaanderen woont ‘Belg’ worden zonder één woord 
Nederlands te spreken. Bovendien wordt de dubbele nationaliteit nog 
altijd toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-Belg’ niet eens te slagen voor 
een burgerschapsexamen. Door deze lakse politiek wordt de nationa-
liteit feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België. 

Recordaantal asielzoekers krijgt leefloon
Op vijf jaar tijd is het aantal asielzoekers dat een beroep doet op een 
leefloon meer dan verdubbeld. Waar de kostprijs voor leeflonen aan asiel-
zoekers onder voormalig staatssecretaris voor asiel Maggie De Block jaar-
lijks gemiddeld 88 miljoen bedroeg, loopt dat onder het beleid van Theo 
Francken op tot 188 miljoen euro. Een stijging van 135 procent in vijf jaar 
tijd en goed voor meer dan een vijfde van het totale leefloonbudget.

Foto: Premier.be

IS DEZE REGERING WEL ZO KORDAAT?
VEEL STRAFFE TWEETS.WEINIG  STRAFFE DADEN.

26.238

41.459

188
miljoen

euro
De Block Francken

88
miljoen

euro

KOSTPRIJS LEEFLOON
ASIELZOEKERS

 2015 2016    

“Afrika heeft nu 1,2 miljard inwo-
ners. Tegen 2050 zijn het er 2,5 

miljard. We kunnen die mensen niet 
opvangen. We hebben er de ruimte 
en de middelen niet voor. Europa 

overleeft dit niet.”

Voormalig Europees commissaris  
Frits Bolkestein De Tijd.

-

“Heel veel ellende van de afgelopen 
tien jaar had voorkomen kunnen 

worden als we het probleem onmid-
dellijk, zonder taboes, in de ogen 

hadden gekeken.”

Hoogleraar Paul Cliteur Knack.

-

“In België hebben we 600.000 
werklozen. In Brussel bedraagt de 
jongerenwerkloosheid 35 procent. 
Zeggen dat we extra arbeidskrach-
ten (via immigratie) nodig hebben, 

is cynisch.”

Moraalfilosoof Etienne Vermeersch 
De Standaard.



HET KAN EN
MOET ANDERS!
voor onze toekomst en die van de volgende generaties

Indien we onze sociale zekerheid, onze waarden en onze cul-
tuur willen behouden, is er nood aan een totale ommezwaai in 
het immigratiebeleid. Het Vlaams Belang legt een aantal kor-
date maatregelen op tafel die de toekomst van de volgende 
generaties veiligstellen: 

Europese landen moeten het recht 
hebben op elk moment over te 
gaan tot het invoeren van grenscon-
troles. Niet uit haat voor een an-
der, maar uit liefde voor ons volk. 

De inzet van Belgische marinesche-
pen mag niet langer dienen om de 
illegale immigratie te bevorderen, 
maar moet erop gericht zijn te ver-
hinderen dat mensen aan hun ge-
vaarlijke overtocht beginnen.

Zolang een uitwijzingsbevel niet 
wordt gevolgd door een effectieve 
repatriëring, blijft zich het bericht 
verspreiden dat men illegaal in dit 
land kan blijven. Het budget voor 
de begeleide terugkeer moet dras-
tisch worden opgetrokken.

Er wordt steeds meer bespaard in 
de sociale zekerheid. Tegelijker-
tijd profiteren tienduizenden immi-
granten ervan. Dit is onhoudbaar. 
Er moet een aparte sociale zeker-
heid voor vreemdelingen komen. 
Zo vermijden we misbruik, houden 
we onze sociale zekerheid betaal-

baar en wordt het aanzuigeffect ge-
neutraliseerd.

De nationaliteit verwerven is van-
daag te eenvoudig. Het Vlaams 
Belang pleit dan ook voor een ver-
strenging van de nationaliteitswet-
geving.

Meer dan honderdduizend Vlaam-
se gezinnen staan op de wacht-
lijst voor een sociale woning. Nog 
steeds wordt echter 1 op 4 sociale 
woningen toegewezen aan vreem-
delingen en blijven onze eigen 
mensen in de kou staan. Dit moet 
anders. Vlaamse gezinnen moeten 
absolute voorrang krijgen.

Aparte sociale zekerheid 
voor vreemdelingen

Efficiënt uitwijzingsbeleid

Geen veerdienst voor illegalen

Grenzen bewaken
Strengere wetgeving

www.vlaamsbelang.org  |  02 219 60 09  |   facebook.com/vlbelang  |   twitter.com/vlbelang

Sociale woningen:  
voorrang voor Vlamingen 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
Twijfel niet langer en zet je samen met vele andere Vlamingen in voor de  
enige partij die wel het nodige doet om onze toekomst veilig te stellen. 
Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

 SMS “Toekomst + naam en adres” 
naar 0468 22 11 33 en ontvang 
een gratis proefpakket en onze   
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org


