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Voorwoord
Bij aanvang van deze bestuursperiode in 2014 koesterden veel 
Vlamingen grote verwachtingen van deze regering. Een derde van 
de Vlaamse kiezers had gestemd voor een partij die grootse ver-
anderingen aankondigde, niet in het minst met betrekking tot het 
immigratiebeleid. 

De belangrijkste verandering moest de opmaak van een nieuw im-
migratiewetboek zijn dat opnieuw duidelijke regels zou formuleren 
inzake immigratie en misbruik zou tegengaan. Het nieuwe immi-
gratiewetboek werd zelfs aangekondigd in het federale regeerak-
koord. Het kwam er echter nooit. Het enige boek dat Theo Francken 
de voorbije vijf jaar schreef, kaderde in zijn eigen persoonlijke 
campagne. 

In oktober 2015 beheerste de uitspraak van N-VA-partijvoorzitter 
Bart De Wever dat ‘open grenzen en een open sociale zekerheid 
onverenigbaar zijn’ dagenlang de pers. De N-VA kondigde een 
ganse reeks wetgevende initiatieven in dit verband aan. We heb-
ben er sindsdien niets meer van gehoord. 

Het zijn maar twee van de vierentwintig voorbeelden van gebroken 
beloftes en gemiste kansen met betrekking tot het immigratie- en 
integratiebeleid die ik verzamelde in deze brochure. Deze regering 
had alle kansen om een fundamentele hervorming van het immigra-
tiebeleid te realiseren, maar heeft deze kansen niet gegrepen. Met 
als gevolg: stijgende immigratiecijfers en een toenemende belasting 
van onze sociale zekerheid. 

Het geknoei van de regering Michel en Theo Francken op het vlak 
van immigratie staat in schril contrast met de successen die de recht-
se regeringen in Italië en Oostenrijk hun bevolking kunnen voorleg-
gen, zelfs na amper één jaar beleid. 
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Toen hij een stroom van kritiek over zich heen kreeg na zijn weige-
ring om nog schepen vol illegalen toe te laten in Italiaanse havens, 
antwoordde Matteo Salvini van de Lega stoïcijns: ‘Er zijn er die 
praten en er zijn er die handelen’. Ik ben het volledig eens met onze 
Italiaanse Vlaams Belang-bondgenoot en hoop dat de kiezer bij de 
verkiezingen van 26 mei de kaarten zo schudt dat er ook in dit land 
eindelijk eens gehandeld wordt! 

Tom Van Grieken
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1
Er kwam geen nieuw  
immigratiewetboek 
De huidige Vreemdelingenwet dateert uit 1980 en is na jaren van veran-
deringen en toevoegingen als gevolg van nieuwe nationale en internati-
onale regels een kluwen geworden waar geen kat haar jongen nog in 
terugvindt, maar waarin advocaten van de immigratie-industrie zich als 
een vis in het water voelen. Daarom is er meer dan ooit nood aan een 
nieuw migratiewetboek waarin alle regels duidelijk worden gebundeld, 
achterpoortjes gesloten, onduidelijkheden verdwijnen en waardoor inge-
wikkelde en lange procedures eindelijk kunnen stopgezet worden.

In 2012 dacht de N-VA er net zo over. In een open brief aan toenmalig 
staatssecretaris Maggie De Block stelde Theo Francken het letterlijk zo: 
‘Wees behoedzaam voor de val van de dagjespolitiek die alleen aanlei-
ding geeft tot wat gerommel in de marge. Een nieuw migratiewetboek is 
essentieel.’

Twee jaar later, bij zijn aantreden als staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie, stelde Francken zelfs dat het herschrijven van het Belgische migra-
tiewetboek het belangrijkste werk was dat hij de komende vijf jaar wilde 
realiseren. Dat boek, zo stelde bij, moest zijn magnum opus worden. 

Het nieuwe migratiewetboek werd zelfs opgenomen in het federale re-
geerakkoord: ‘Met het oog op een betere leesbaarheid en gelet op de 
talrijke wijzigingen die in de loop van de jaren werden aangebracht, 
zal de wetgeving betreffende asiel en migratie gecoördineerd worden in 
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een Wetboek Migratie. Volgende principes staan hierbij centraal: trans-
parantie, maximale eenvormigheid en eenduidigheid van procedures, en 
precieze taakafbakening van de diverse actoren.’ 

Vandaag, na bijna vijf jaar van (voornamelijk) dagjespolitiek en gerom-
mel in de marge, is er van dat essentiële nieuwe migratiewetboek geen 
spoor te bekennen.
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2
De regering breidde de lijst van 
veilige landen niet uit
In 2012 werd in België de zogenaamde ‘lijst van veilige landen’ inge-
voerd, die sindsdien elk jaar door de regering wordt herbekeken. Asiel-
aanvragen van burgers uit zo’n veilig land worden via een versnelde 
procedure afgehandeld, wat veel tijd en geld spaart. Bovendien ligt de 
bewijslast meer bij de asielzoeker: betrokkenen moeten zelf aantonen 
dat ze een gegronde vrees voor vervolging hebben of een reëel risico op 
ernstige schade lopen.

Dat zulke lijst wel degelijk werkt en een ontradend effect heeft, bleek al 
snel uit de cijfers. Het enige minpunt was dat verschillende landen die 
door andere Europese lidstaten als veilig beschouwd worden, niet voor-
kwamen op de Belgische ‘lijst van veilige landen’, die uiteindelijk amper 
7 landen telde. 

Vlak na zijn aantreden als staatssecretaris voor Asiel en Migratie kondig-
de Theo Francken aan de lijst van veilige landen te willen uitbreiden met 
zes landen, waaronder Senegal, Kameroen en Tunesië. In 2016 was er 
sprake van om ook Algerije en Marokko het statuut van veilig land van 
herkomst te geven. Nog een jaar later volgde nog eens een aangekon-
digd voornemen om de lijst uit te breiden tot vijftien landen. 

Vandaag, na meer dan vier jaar regeringsdeelname van de N-VA, staan 
welgeteld 8 landen op deze lijst, waarmee hij dus ongeveer even lang – 
lees: kort – en ontoereikend is gebleven als hij was.
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3
De wet op de woonstbetreding 
bij illegaliteit werd afgevoerd
Het is een publiek geheim dat slechts een minderheid van de illegalen 
daadwerkelijk het land wordt uitgezet. De overgrote meerderheid krijgt 
gewoon een papiertje in de hand gedrukt met daarop het vriendelijke 
verzoek het land te verlaten. Het hoeft geen betoog dat daar in de praktijk 
niet altijd gevolg aan gegeven wordt, waardoor het fameuze ‘bevelschrift 
om het land te verlaten’ ondertussen wereldwijd bekendheid geniet als 
‘het Belgisch vodje papier’.

Uit officiële cijfers blijkt dat minder dan 20 procent van de uitwijzingsbe-
velen effectief uitgevoerd wordt. De Europese Commissie berekende de 
Belgische ‘return rate’ in 2017 op 16,3 procent. In 2016 ging het om 
20,96 procent, het jaar ervoor om 17,88 procent.

In de praktijk beschikken de politiediensten bovendien over weinig mid-
delen om te controleren of illegalen gevolg hebben gegeven aan hun 
uitwijzingsbevel. Het gebeurt honderden keren dat de politie aanbelt in 
het kader van een terugkeerprocedure, maar van een kale reis terugkeert. 

Daarom is er nood aan een wet die regelt dat de politie kan overgaan 
tot betreding van de woning van illegalen wanneer een bevel werd af-
geleverd, betrokkene daar niet aan tegemoet is gekomen en zich nadien 
niet heeft aangemeld bij de politie – waarna kan overgegaan worden tot 
gedwongen terugkeer. 
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Het wetsontwerp over de woonstbetreding bij illegalen, dat een noodza-
kelijk instrument is in de strijd tegen de illegaliteit, werd echter in alle stilte 
afgevoerd.
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4
De regering weigerde structure-
le grenscontroles te organiseren
Grenscontroles (met de moderne technologische middelen hoeft het ove-
rigens niet altijd te gaan om stationaire controles) zijn nog steeds een 
doeltreffend middel om illegale immigratie en de import van criminaliteit 
aan banden te leggen. 

Dat werd op ruime schaal bewezen toen naar aanleiding van de G20-top 
in 2017 tijdens controles aan de Duitse binnengrenzen honderden perso-
nen werden geklist die op een of andere opsporingslijst stonden en meer 
dan 10.000 illegale immigranten werden onderschept. 

Onlangs liet Denemarken – dat vorig jaar het aantal asielaanvragen zag 
dalen tot het laagste peil in twintig jaar – weten dat het zijn grenscontro-
les met een half jaar zal verlengen aangezien de Europese buitengrenzen 
nog altijd onder druk staan. 

De beslissing van de Deense regering staat in schril contrast met het gang-
bare beleid in België, dat het aantal asielaanvragen vorig jaar met bijna 
20 procent zag stijgen. 
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5
De federale regering keurde het 
Marrakeshpact goed
Eind vorig jaar hechtte de Belgische regering haar goedkeuring aan het 
beruchte VN-migratiepact, waaraan sinds 2016 in de schoot van de VN 
en de regering werd gewerkt. Heel die tijd hoorden we vanwege de N-VA 
geen reactie of commentaar. 

Op 13 juli 2018 maakte de VN officieel bekend dat de tekst van het 
pact afgerond was. Ook toen kwam geen reactie of commentaar. Op 27 
september verklaarde premier Michel voor de VN dat België het pact zou 
goedkeuren. Evenmin reactie of commentaar. Nog enkele dagen later 
verklaarde vicepremier De Croo dat hij het akkoord ‘met veel overtuiging’ 
zou tekenen. Weerom geen reactie of commentaar. 

Op 14 oktober won het Vlaams Belang overtuigend de verkiezingen. 
Toen kwam er plots wél reactie en commentaar.

Het rijkelijk late inzicht van de N-VA veranderde helaas niets aan de fei-
ten. Bijzonder verhelderend en zelfs ronduit vernietigend in dat verband 
was wel de verklaring van de Belgische topdiplomaat Bodson dat de 
Belgische regering op 12 september had geoordeeld dat de tekst van het 
pact evenwichtig was, goedgekeurd zou worden, en zelfs zou gepromoot 
worden bij andere landen. 

Wie de historiek van heel dit dossier bekijkt, weet dat de N-VA ter zake 
ronduit nalatig is geweest en heel wat kansen heeft gemist om haar in-
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vloed binnen de regering te laten gelden en het desastreuse pact naar de 
prullenmand te verwijzen. 

Terwijl de N-VA na haar bocht van 180 graden inzake het Marrakesh-pact 
de federale regering verliet, bleef de partij wél doodleuk deel uitmaken 
van de Vlaamse regering die het Pact eveneens valideerde. Vlaams minis-
ter-president Geert Bourgeois zag immers ‘geen bezwaren in de Vlaam-
se onderdelen van het VN-migratiepact’. Nochtans verbond de Vlaamse 
overheid zich met de goedkeuring van het Pact tot de plicht om journa-
listen ‘op te voeden’ om positief te berichten inzake migratie en tot een 
ruimere toegang voor illegalen tot basisvoorzieningen. 
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6
De federale regering verstreng-
de de voorwaarden voor  
gezinshereniging niet
Het Vlaams Belang waarschuwt al lang voor de gevolgen van de on-
gebreidelde immigratie via de zogenaamde gezinshereniging en huwe-
lijksmigratie. Dat systeem genereert immers niet alleen een permanente 
instroom, maar zorgt er ook voor dat het integratieproces telkens van nul 
moet herbeginnen. Wij pleiten dan ook voor een gevoelige verstrakking 
van het systeem. Dat kan onder meer door het optrekken van de inko-
mensvoorwaarde om een partner uit het buitenland te laten overkomen en 
de invoering van een verplichte test over de basiskennis van onze waar-
den, normen en taal voor degenen die naar Vlaanderen willen komen.

Daarvan kwam echter ook de afgelopen vijf jaar niets in huis, en de ge-
volgen zijn ernaar: gezinshereniging blijft in dit land onverminderd het 
belangrijkste immigratiekanaal. Bij zowat 50 procent van de uitgereikte 
verblijfstitels aan onderdanen van niet-EU-landen gaat het om familiale 
redenen. 

In 2015 werden 55.928 eerste verblijfsvergunningen om familiale rede-
nen afgeleverd, goed voor een stijging van twintig procent in vergelijking 
met 2013. In 2016 werden 50.928 verblijfsvergunningen om familiale re-
denen toegekend, waarvan 52 procent aan niet-EU-burgers. In 2017, het 
laatste jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, kregen 52.066 
vreemdelingen een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging.
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Bovendien liet de Belgische regering – zelfs na de grote asielcrisis van 
2015 – na om de voorwaarden inzake gezinshereniging voor asielzoe-
kers aan te passen. Asielzoekers mogen nog altijd één jaar lang hun ge-
zinsleden vrijwel zonder voorwaarden laten overkomen. In tegenstelling 
tot andere Europese landen en wat de N-VA aanvankelijk aankondigde, 
werd deze periode niet ingekort en bleef de bestaande soepele regeling 
onverminderd van kracht. 



19

7
De nieuwe Belgenfabriek blijft 
draaien
Alle hoeraberichten over de afschaffing van de ‘Snel Belg’-wet ten 
spijt, blijft de fameuze ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. 
Dat hoeft op zich ook niet te verwonderen, aangezien de beruchte wet 
hooguit werd vervangen door een ‘Vlotjes Belg’-wet. Om de nationaliteit 
te verwerven, zijn de vereisten inzake economische zelfredzaamheid 
nog altijd te laks en de inburgeringsvoorwaarden te vrijblijvend. 

Voor het Vlaams Belang is onze nationaliteit geen recht, maar een gunst 
en dus iets dat moet verdiend worden. Ons standpunt is dat men onze 
identiteitskaart enkel kan verwerven wanneer men hier minstens tien 
jaar legaal en ononderbroken verblijft, een loyaliteitsverklaring aflegt, 
economisch actief bijdraagt aan onze samenleving en slaagt in een 
burgerschapsproef die onder meer de kennis van de streektaal toetst. 

De afgelopen vijf jaar bleef de ‘Vlotjes Belg’-wet evenwel onveranderd, 
wat zich ook vertaalt in de cijfers. In 2018 kwamen er 36.215 ‘nieuwe 
Belgen’ bij. Dat is weliswaar een lichte daling (-4,8 procent) in ver-
gelijking met het jaar voordien, maar het zijn er nog altijd bijna dub-
bel zoveel als in 2014, het jaar waarin deze regering is aangetreden 
(18.726). 

In totaal kregen de afgelopen vier jaar niet minder dan 132.429 vreem-
delingen de Belgische nationaliteit in de schoot geworpen, goed voor 
een gemiddelde van 33.107 ‘nieuwe Belgen’ per jaar. Dat cijfer ligt 
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zonder meer hoog, hoger zelfs dan tijdens de regeerperiode Di Rupo, 
toen jaarlijks gemiddeld 31.506 vreemdelingen tot ‘Belg’ gebombar-
deerd werden. 
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8
De dubbele nationaliteit werd 
niet afgeschaft
Het is een publiek geheim dat landen zoals Turkije en Marokko geen 
moeite onverlet laten om druk te blijven uitoefenen op hun in andere 
landen verblijvende staatsburgers. Zo beschouwt Turkije de kinderen en 
kleinkinderen van geëmigreerde burgers bijvoorbeeld nog altijd als Tur-
ken en riep de Turkse president Erdogan ‘zijn’ onderdanen al meermaals 
op om vooral Turk te blijven. Ook de regering in Rabat blijft de band met 
Marokkaanse inwijkelingen in onze contreien hardnekkig koesteren. Zo 
bestempelde een Marokkaans minister de inwijkelingen in Europa ooit als 
‘de negentiende provincie’ van Marokko.

Het spreekt voor zich dat de dubbele nationaliteit het landen zoals Turkije 
en Marokko wel erg gemakkelijk maakt om druk te blijven uitoefenen op 
(ex-)landgenoten in het buitenland. In die zin vormt ze dan ook een bijko-
mende rem op de integratie. 

Tegelijk dreigt het systeem van de dubbele nationaliteit het nieuwe pas-
poort te degraderen tot een soort voordeelkaart van de nv België die 
men enkel aanvaardt omdat ze toegang geeft tot een aantal bijkomende 
rechten, terwijl men zich voor het overige identificeert met de cultuur van 
het thuisland.

Het Vlaams Belang is dan ook al lang vragende partij om dit systeem – 
dat met de ‘Snel Belg’-wet onbeperkt werd ingevoerd en tot op heden 
onverminderd van kracht blijft – eindelijk af te schaffen. Helaas kwam 
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daarvan, ook na de passage van de N-VA op het hoogste Belgische rege-
ringsniveau, nog altijd niets van terecht. 
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Het terugkeerbeleid faalde over 
de ganse lijn
Hoe men het ook draait of keert: het sluitstuk van elke geloofwaardige 
asiel- en migratiepolitiek is en blijft een effectief en efficiënt terugkeerbe-
leid. 

In het verleden wees de N-VA er, onder meer bij monde van staatssecre-
taris Theo Francken, terecht en bij herhaling op dat het Belgische asielbe-
leid uit balans was geraakt. In Land zonder grens stelde hij het in 2012 
als volgt: ‘Een evenwichtig migratiebeleid heeft nood aan een herstel van 
het evenwicht tussen in- en uitstroom. De uitstroom kende een sterke terug-
val, terwijl de instroom groeide.’

Helaas is dat ook vandaag nog steeds het geval en zijn deze woorden 
perfect van toepassing op het eigen beleid van de N-VA. Terwijl het aan-
tal asielaanvragen – tegen de algemene Europese trend in – vorig jaar 
met 19 procent de hoogte in ging, tekende zich op het vlak van het terug-
keerbeleid precies de omgekeerde beweging af. 

In flagrante tegenspraak met wat door Theo Francken werd voorgehou-
den en bij herhaling werd beloofd, daalde de effectieve terugkeer (repa-
triëringen naar het land van herkomst + vrijwillige terugkeer) vorig jaar 
met liefst 15 procent. In vergelijking met 2015 gaat het zelfs om een 
daling van bijna 20 procent. De barslechte resultaten hoeven niet te ver-
bazen, want ook na bijna vijf jaar regeringsdeelname van de N-VA is er 
nog steeds een schrijnend tekort aan capaciteit in de gesloten centra.
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Tijdens zijn oppositieperiode wees Theo Francken erop dat België slechts 
over 600 plaatsen in de gesloten terugkeercentra beschikte (een aantal 
dat zelfs zou dalen tot 450) en pleitte hij er – in navolging van het Vlaams 
Belang – voor dat aantal dringend op te krikken. In Land zonder grens 
(2012) luidde het als volgt: ‘Ter vergelijking: Nederland telt een 1600-tal 
plaatsen in gesloten centra voor mensen zonder papieren. Het verschil? 
Nederland sluit zijn asielcentra en België moet er elke maand nog nieuwe 
openen.’

Deze analyse heeft helaas nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Na 
bijna vijf jaar N-VA-regeringsdeelname telt dit land zo’n… 620 opvang-
plaatsen in de gesloten terugkeercentra. Nog geen 200 extra plaatsen 
in goed vier jaar tijd ogen wel bijzonder mager, zeker wanneer men 
weet dat in volle asielcrisis op korte tijd zo’n 20.000 extra plaatsen in de 
asielopvang konden gecreëerd worden.

Ook hier bleef het dus vooral bij aankondigingspolitiek. Het aantal keren 
dat Theo Francken een wezenlijke uitbreiding van het aantal plaatsen in 
de gesloten centra in het vooruitzicht heeft gesteld, overtreft intussen het 
aantal plaatsen dat er effectief is bijgekomen. In ieder geval bevinden 
we ons nog ver van de verdubbeling van de capaciteit waar Freddy 
Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, reeds 
in 2015 voor pleitte: ‘Van mij mag het aantal plaatsen in de gesloten cen-
tra verdubbeld worden. Er zullen er geen leeg staan. De voorbije maan-
den hebben we veel mensen zonder papieren aangetroffen, die we niet 
konden verwijderen omdat de gesloten centra vol zaten. Die achterstand 
moeten we dringend wegwerken.’ Vier jaar later is de achterstand alleen 
maar verder opgelopen.
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10
Er werden geen initiatieven  
genomen om de Conventie van 
Genève aan te passen
De Vluchtelingenconventie van Genève is niet meer aangepast aan de 
situatie van de eenentwintigste eeuw en moet dringend herbekeken wor-
den. Het Vlaams Belang wil dat het territorialiteitsprincipe wordt inge-
schreven in de Conventie, met als uitgangspunt dat asielzoekers in eigen 
regio worden opgevangen. Het is toch al te gek dat vluchtelingen nu vaak 
duizenden kilometers reizen en tal van veilige landen passeren alvorens 
ze ergens asiel aanvragen. 

Opvang in eigen regio leidt tot een efficiëntere besteding van de be-
schikbare middelen, waardoor veel meer vluchtelingen geholpen kunnen 
worden; niet enkel degenen die het geld hebben om mensensmokkelaars 
te betalen.

Ondertussen is ook de N-VA, die nog niet zo heel lang geleden een fer-
vent verdediger was van de Conventie van Genève, tot dit inzicht geko-
men. Zo stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens het openingscollege 
politicologie aan de Universiteit Gent in september 2015 het dogma van 
de Conventie in vraag. 

We zouden natuurlijk verheugd kunnen zijn over dat voortschrijdend in-
zicht als op die woorden ook daden waren gevolgd. Die bleven echter 
uit. Het blijft een open vraag welke stappen de Belgische regering de 
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voorbije jaren op internationaal vlak ter zake heeft gezet. Zeker is in 
ieder geval dat het voorstel van het Vlaams Belang in de Kamer om te 
onderzoeken hoe deze Conventie zou kunnen aangepast worden, mee 
door de N-VA werd weggestemd.



27

11
Meer landen kregen vrijstelling 
van visumplicht
Een strikt Europees visumbeleid is een belangrijke dam tegen illegale im-
migratie. De voorwaarden voor het bekomen van een visum werden in de 
loop jaren weliswaar verstrakt, maar tegelijk werden almaar meer landen 
van de visumplicht vrijgesteld, met alle voorspelbare gevolgen van dien.

Zo leidde de afschaffing van de visumplicht voor een aantal Balkanlan-
den – waaronder Albanië – onmiskenbaar tot een opstoot van het aantal 
asielaanvragen en een verhoogde influx van illegalen uit de betrokken 
landen. In Land zonder grens (2012) pleitte Theo Francken er dan ook 
voor om de visumvijstelling voor de Balkan opnieuw op de Europese tafel 
te leggen.

Dat laatste is de afgelopen vijf jaar echter niet gebeurd. Wel integendeel: 
terwijl het visumvrij reizen vanuit voornoemde Balkanstaten onverminderd 
van kracht bleef, werd in 2017 – met instemming van de Belgische rege-
ring – ook nog de visumplicht voor Oekraïne en Georgië afgeschaft. 

Ondertussen staat Albanië nog steeds in de top 10 van de landen met 
de meeste asielaanvragen in dit land, alwaar het ondertussen het gezel-
schap heeft gekregen van… Georgië.
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12
België speelde geen  
voortrekkersrol in de strijd  
tegen massa-immigratie
Op Europees niveau pleit het Vlaams Belang ervoor om bondgenoot-
schappen te zoeken met landen die een kordater immigratiebeleid voor-
staan. Daarvan was de voorbije jaren helaas geen sprake. 

Volledig in lijn met de analyse van het Vlaams Belang, stelt Theo Francken 
in zijn recente boek Continent zonder grens dat de Oost-Europese landen 
‘lid werden van de Europese club om bescherming te vinden, zowel op 
sociaaleconomisch als op militair en politiek vlak. Wat nadrukkelijk niet 
in dat plaatje voorkwam, was dat de Europese Unie hen zou verplichten 
“multicultureel” te worden.’ 

Wanneer het over het verplichte spreidingsplan voor asielzoekers gaat, 
luidt het: ‘Hoe logisch en juridisch correct het pleidooi van de Hongaren 
ook was, de oekazen van Brussel wogen zwaarder. De Europese Commis-
sie zette door met haar verdelingsplan (…) De druk vanuit Duitsland om er 
uiteindelijk mee door te gaan, werd zodanig groot, dat een meerderheid 
van de lidstaten toch boog voor de “nucleaire” optie: de vooropgestelde 
verdeling goedkeuren bij gekwalificeerde meerderheid, tegen de wil van 
de vier lidstaten (Visegrad-landen).’

Het begrip voor de houding van de Oost-Europese landen dat Francken in 
zijn boek laat uitschijnen, staat haaks op de houding die hij de afgelopen 
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jaren innam op de plaatsen en momenten die ertoe deden. Op één lijn 
met Angela Merkel sprak hij zich niet alleen uit voor het opleggen van 
verplichte Europese spreidingsquota, maar ook voor sancties tegen de 
Oost-Europese landen die zich verzetten tegen open grenzen en daarmee 
– in tegenstelling tot de Belgische regering waarvan hij deel uitmaakte – 
gewoon het beleid voeren dat hun bevolking wil.
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13
Het ‘Australisch model’ werd 
nooit ernstig overwogen
In zijn recente boek Continent zonder grens spreekt Theo Francken zich 
– in navolging van het Vlaams Belang – uit voor een kordate aanpak van 
de illegale immigratie ‘naar Australisch model’. 

Dat deed hij eerder reeds – maar helaas alleen voor de camera’s – in de 
marge van een Europese top vorig jaar. Een en ander tot verbazing bij 
de diplomaten die aanwezig waren, want in de beslotenheid van de top 
bleek Francken helemaal niets gezegd te hebben over de noodzaak van 
pushbacks. Daarmee was hij niet aan zijn proefstuk toe. 

Een jaar eerder baarde hij opzien met zijn uithaal naar de ngo-acties op 
de Middellandse Zee. Volgens Francken waren die immers mee verant-
woordelijk voor een aanzuigeffect – een kritiek die het Vlaams Belang 
eerder al had geuit, maar dan niet alleen richting ngo’s. Op hetzelfde 
moment speelden immers ook Belgische marineschepen – onder bevoegd-
heid van Franckens partijgenoot en toenmalig minister van Defensie Ste-
ven Vandeput – de rol van veerdienst voor de illegale immigratie over de 
Middellandse Zee. 

Dat was Theo Francken kennelijk ‘vergeten’, ook toen hij enkele maanden 
later plots pleitte voor een stopzetting van de Europese marine-operaties 
op de Middellandse Zee. Helemaal pijnlijk werd het toen de EU-vertegen-
woordigster voor Buitenlands Beleid, Federica Mogherini, liet weten dat 
ze uit de mond van de Belgische delegatie geen kritiek had vernomen 
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op ‘Operatie Sophia’, de militaire operatie die er zich lange tijd vooral 
toe beperkte om illegale immigranten naar het Europese vasteland over 
te zetten.

De conclusie is dan ook dat de N-VA de afgelopen jaren op Europees 
niveau dezelfde rol heeft gespeeld als in de Belgische politiek: stoere 
woorden voor de camera’s dienden enkel om een gebrek aan daden op 
het terrein te camoufleren.
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De open sociale zekerheid bleef 
behouden
Onze open grenzen en onze sociale zekerheid werken als een magneet 
op gelukzoekers uit de hele wereld. Het Vlaams Belang pleitte daarom 
al in 2011 ter gelegenheid van een congres ‘Kordaat immigratiebeleid 
werkt’ voor de invoering van het Deense systeem dat de volledige toe-
gang tot onze sociale zekerheid afhankelijk zou maken van een minimum 
aantal jaren verblijf en arbeid in België. 

Op 11 oktober 2015 bleek N-VA-voorzitter Bart De Wever even de ana-
lyse van het Vlaams Belang te delen. In het VTM-nieuws stelde hij toen dat 
ons land zou moeten kiezen tussen ‘open grenzen’ en een ‘open sociale 
zekerheid’. ‘Wij hebben een open sociale zekerheid en momenteel open 
grenzen, dat kan niet’, verkondigde hij. 

Nochtans stellen we 4,5 jaar later vast dat België nog steeds én open 
grenzen heeft én een open sociale zekerheid. Dat het anders kan be-
wijzen andere Europese lidstaten. In Oostenrijk werd onder impuls van 
regeringspartij FPÖ een plan gelanceerd dat het recht op uitkeringen voor 
immigranten en asielzoekers fors beperkte. In Italië zorgde de rechtse 
regeringspartij Lega ervoor dat de toegang voor immigranten tot allerlei 
sociale voorzieningen – zoals sociale woningen – werd teruggeschroefd. 

De Belgische regering ondernam echter geen enkele poging om onze 
sociale zekerheid af te schermen voor nieuwkomers om ons land minder 
aantrekkelijk te maken voor massa-immigratie. 
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De gevolgen zijn duidelijk. Terwijl de immigratie naar landen die de toe-
gang tot de sociale zekerheid voor immigranten beperkten daalde, steeg 
die naar België. In 2018 werd door België een recordbedrag van 260 
miljoen euro uitgekeerd aan leeflonen voor vluchtelingen. In 2013 was 
dat nog 69 miljoen euro. Van de bijna 1 miljard euro die in 2018 naar 
leeflonen ging, kwam zowat de helft bij vreemdelingen terecht. Voor het 
Vlaams Belang is het niet te verantwoorden dat onze sociale zekerheid 
wordt gepluimd door mensen die er nooit iets aan hebben bijgedragen, 
terwijl er meer dan 15.000 mensen met een handicap op de wachtlijst 
staan voor hulp en onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren. 
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15
De getrapte kinderbijslag voor 
nieuwkomers werd niet  
ingevoerd
In 2015 kondigde federaal N-VA-parlementslid Sarah Smeyers in volle 
asielcrisis in de pers aan dat ze een voorstel zou indienen om een zoge-
naamde ‘getrapte kinderbijslag’ in te voeren voor nieuwkomers, waarbij 
het bedrag aan kinderbijslag dat nieuwkomers zouden ontvangen afhan-
kelijk wordt gemaakt van het aantal jaren verblijf in ons land. Ook Open 
VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten schaarde zich achter het idee. 

Het voorstel werd echter verkeerdelijk ingediend in het federale parle-
ment, terwijl het Vlaams Parlement bevoegd is voor kinderbijslag. Het 
N-VA-voorstel werd na opmerkingen van de Raad van State over het be-
voegdheidsprobleem nooit besproken en stierf een stille dood. En dat 
bleek ook de bedoeling van de partij. De N-VA weigerde immers het 
voorstel opnieuw in te dienen in het Vlaams Parlement. 

Ondertussen bleef onze sociale zekerheid inclusief de kinderbijslag nieu-
we derde wereld-gelukzoekers naar Vlaanderen lokken. In 2014 werd 
in totaal 17.5 miljoen euro kinderbijslag toegekend aan erkende vluch-
telingen. In 2017 was dit bedrag al toegenomen tot 32,9 miljoen euro. 
Omdat de N-VA het voorstel-Smeyers weigerde herin te dienen in het 
bevoegde Vlaamse Parlement, diende het Vlaams Belang dan maar een 
exacte kopie van het voorstel in. 
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Op dinsdag 21 maart presteerde N-VA het echter om in het parlement 
tegen dat ‘eigen’ voorstel te stemmen. Ook Open VLD stemde tegen. 
Nochtans beschikten N-VA, Open VLD en Vlaams Belang in het Vlaams 
Parlement over voldoende stemmen om het voorstel goedgekeurd te krij-
gen. Uiteindelijk keurden CD&V, N-VA en Open VLD in 2018 wél een 
nieuwe kinderbijslagregeling goed (het zogenaamde ‘groeipakket’) dat 
forse sociale toeslagen voorziet waar ook nieuwkomers een beroep op 
kunnen doen. 

Terwijl N-VA in de pers uitbazuinde de kinderbijslag voor immigranten te 
willen beperken, stemde de partij wanneer het erop aankwam niet alleen 
het door het Vlaams Belang heringediende ‘eigen’ voorstel weg, maar 
presteerde de N-VA het zelfs het omgekeerde goed te keuren, namelijk 
een nieuwe wetgeving die onze sociale zekerheid aantrekkelijker dan 
ooit maakt voor nieuwe migranten en die ervoor zorgt dat OCMW-im-
migranten zelfs hogere kinderbijslagbedragen ontvangen dan Vlaamse 
tweeverdieners. 
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16
Erdogan-moskeeën krijgen nog 
steeds subsidies
België telt maar liefst 65 moskeeën die behoren tot het Diyanet-netwerk. De 
Diyanet is het Turkse ‘Presidium voor godsdienstzaken’ dat onder de be-
voegdheid ressorteert van de Turkse eerste minister. De Diyanetmoskeeën 
vallen dus rechtstreeks onder het gezag van het Erdogan-regering dat er de 
imam aanstelt en de inhoud van de preken bepaalt.

Niet minder dan dertien van deze Diyanet-moskeeën werden in de vorige 
legislaturen erkend door de bevoegde ministers Marino Keulen en Geert 
Bourgeois, waardoor jaarlijks honderdduizenden euro’s richting deze Turk-
se staatsmoskeeën vloeit. Eind 2016 lekte een brief van de Turkse geheime 
dienst uit die Diyanet-moskeeën de opdracht gaf opposanten van het Erdo-
gan-regime op te sporen. Er werd ook aangetoond dat er als gevolg van 
deze opdracht een acht pagina’s tellende nota aan Ankara werd bezorgd. 

In april 2017 ontvingen de leden van de Commissie Binnenlands Bestuur 
van het Vlaams Parlement twee rapporten van de Staatsveiligheid over 
Diyanet België. In de rapporten werd bevestigd dat Diyanet ook in ons land 
een instrument van het Erdogan-regime is en een verlengstuk van de Turkse 
fundamentalistische AK-partij. De Staatsveiligheid maakte ook duidelijk dat 
Diyanet bijdraagt aan de polarisering van de Turkse gemeenschap in Bel-
gië en aan de verspreiding van AKP-propaganda. 

Ondanks al het bewijs dat de Diyanetmoskeeën de invloed van Erdogan in 
de Turkse gemeenschap en daarmee ook de segregatie in de hand werkt, 
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weigerde bevoegd minister Homans de erkenning en financiering van 12 
van de 13 erkende Diyanetmoskeeën in te trekken. Meer nog, uit de meest 
recente cijfers met betrekking tot de subsidiëring van moskeeën (2018) 
blijkt dat maar liefst 61% van het totale budget aan moskeesubsidies naar 
Diyanetmoskeeën stroomt (en bijkomend nog eens 8,5% naar de extreme 
Milli Görüs-moskeeën). 

Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat jaarlijks hon-
derdduizenden euro’s Vlaams belastinggeld richting Diyanetmoskeeën stro-
men, die als belangrijkste bedoeling hebben Turken in ons land aan te 
zetten tot loyauteit tegenover het Erdogan-regime en het door dat regime 
gepropageerde fundamentalistisch islamitische wereldbeeld. 
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Fraude door allochtone sociale 
huurders met woning in  
thuisland blijft onbestraft
De Vlaamse en federale regering zijn er niet in geslaagd allochtone 
sociale huurders aan te pakken die een eigendom in hun thuisland heb-
ben. De problematiek is al tientallen jaren bekend. Allochtone sociale 
huurders kunnen bij gebrek aan controles in strijd met de wet probleem-
loos een huis in bijvoorbeeld Marokko of Turkije in eigendom hebben 
en tegelijk in Vlaanderen een sociale woning huren. Volgens onderzoek 
zou niet minder dan 60 procent van de in dit land wonende Marokka-
nen over een woning in het thuisland beschikken. 

In 2014 had de Vlaamse regering in haar regeerakkoord nochtans 
afgesproken dat ‘elke vorm van fraude in de sociale huisvesting moet 
worden uitgesloten’ en had Homans aangekondigd ook de huurders 
met buitenlandse eigendommen te willen aanpakken. Vijf jaar later 
blijkt van dit laatste dus niets terecht te zijn gekomen. ‘Het opsporen 
van eigendom in het buitenland is moeilijk te organiseren vanuit mijn 
bevoegdheid als Vlaams minister van Wonen’, klinkt het nu plots ver-
ontschuldigend.

Het enige resultaat dat Liesbeth Homans 3,5 jaar later kan voorleggen 
is een werknota van 31 oktober 2016 met als titel Onroerende goede-
ren in het buitenland – pistes. Sindsdien heeft de minister – meermaals 
door het Vlaams Belang bevraagd over het uitblijven van effectieve 
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maatregelen – in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het 
probleem van zich afgeschoven. 
 
‘Er dient beroep te worden gedaan op de federale overheid om der-
de landen aan te sporen gegevens uit te wisselen over het vermogen 
van hun (ex-)onderdanen’, antwoordde Homans op een recente par-
lementaire vraag van Chris Janssens. De minister verwees naar een 
samenwerking met de federale overheid in de loop van 2016-2018 die 
op 30 maart 2018 zou geleid hebben tot een concrete engagements-
verklaring om in verdragen bepalingen te laten opnemen waardoor 
vermogensinformatie zou kunnen worden opgevraagd.
 
Ondertussen blijkt echter – niet verrassend – dat deze engagements-
verklaring geen enkel resultaat heeft opgeleverd en allicht ook nooit 
een resultaat zál opleveren. De voorbije twintig jaar werden er immers 
al meerdere pogingen ondernomen om niet-Europese landen ertoe te 
bewegen verdragen af te sluiten over gegevensuitwisseling in het kader 
van fraude-bestrijding. Wegens gebrek aan belang gaven herkomstlan-
den als Marokko en Turkije nooit thuis. In antwoord op een schriftelijke 
vraag van Guy D’haeseleer in de Senaat is minister van Financiën Alex-
ander De Croo duidelijk: ‘Er werd contact opgenomen met Kameroen, 
Marokko, Rusland en Turkije. Geen van deze landen was bereid om 
onderhandelingen op te starten.’

Een voorstel van het Vlaams Belang dat onderdanen van landen die 
weigeren mee te werken aan fraude-onderzoek voortaan de toegang 
tot onze sociale woningen wilde ontzeggen, werd eind maart 2019 
door alle andere politieke partijen verworpen in de commissie Wonen 
van het Vlaams Parlement. Ook door N-VA. De facto leggen deze par-
tijen zich dus neer bij het feit dat Marokko en Turkije bewust meewerken 
aan het toedekken van structurele sociale fraude door hun onderdanen, 
waardoor misbruik van onze sociale voorzieningen in de hand wordt 
gewerkt. Ondertussen staan 125.000 Vlaamse gezinnen op de wacht-
lijst voor een sociale woning. 
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18
Vlaamse regering discrimineert 
autochtone Vlamingen 
Niet de allochtoon, maar de Vlaming wordt gediscrimineerd door de 
Vlaamse regering. Toch zeker bij aanwervingen voor een job bij de 
Vlaamse overheid. Het door de Vlaamse regering goedgekeurde Vlaams 
personeelsstatuut bepaalt in artikel 1.5, §3 immers: ‘De Vlaamse Regering 
bepaalt op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurs-
zaken voor de door haar vastgelegde doelgroepen globale streefcijfers 
die door de functionele minister omgezet worden in streefcijfers per be-
leidsdomein. Zolang de door de Vlaamse Regering bepaalde doelgroep-
gebonden streefcijfers niet gehaald worden, wordt bij gelijkwaardigheid 
voorrang gegeven aan de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde 
groep.’

Het komt er in de praktijk dus op neer dat wanneer een autochtone Vla-
ming en een allochtoon gelijk scoren bij sollicitatieproeven van de Vlaam-
se overheid en er bij aanwerving tussen beiden gekozen moet worden, 
de allochtoon wél en de autochtone Vlaming níet wordt aangeworven. De 
allochtonen worden immers beschouwd als een ‘doelgroep’ in de zin van 
het personeelsstatuut. 

Volgens bevoegd N-VA-minister Liesbeth Homans zou het voorrang geven 
aan allochtonen bij gelijke scores bij aanwervingsproeven echter géén 
discriminatie zijn want – zo argumenteert de minister –‘aangezien het 
hier gaat over gelijkwaardige kandidaten op een gedeelde eerste plaats 
in de eindselectie, is er geen sprake van discriminatie, in welke vorm 
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ook’. Ter verantwoording beriep ze zich op arresten van het Europees Hof 
van Justitie die stelden dat een dergelijke praktijk geoorloofd is. Het is te-
kenend dat Homans een beroep moet doen op arresten van wereldvreem-
de Europese rechters om haar personeelsbeleid te verdedigen. Overigens 
betekent de toelating van dergelijke praktijken door het Hof van Justitie 
uiteraard nog niet dat de regering ze daadwerkelijk ook in de praktijk 
moet brengen.

Het Vlaams Belang kant zich tegen deze discriminatie en wil dan ook 
dat het bewuste discriminerende artikel wordt geschrapt uit het Vlaams 
personeelsstatuut. Positieve discriminatie is voor het Vlaams Belang enkel 
te verantwoorden wanneer die de tewerkstelling ondersteunt van mensen 
met een handicap die bij hun zoektocht naar werk met een effectief con-
currentieel nadeel kampen. 
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De inburgeringscursussen voor 
immigranten bleven gratis
‘Het gratisbeleid is afgeschaft’, herhaalt deze regering tot in den treure. 
Vlamingen mogen voor alle vormen van dienstverlening steeds hogere 
facturen ophoesten en de gratis abonnementen van De Lijn voor 65+’ers 
werden afgeschaft. Maar voor nieuwe immigranten blijft het gratisbeleid 
onverkort gehandhaafd. Immigranten moeten welgeteld nul euro bijdra-
gen aan de kost van de cursussen die ze volgen in het kader van hun 
eigen inburgering. De factuur wordt door de regering integraal doorge-
schoven naar de Vlaamse belastingbetaler. 

Het kan nochtans anders. Buurland Nederland voorziet bijvoorbeeld wél 
dat immigranten zelf moeten meebetalen aan de kostprijs van hun eigen 
inburgeringscursus en zelfs aan de deelname aan hun inburgeringsexa-
men. Vroeger voorzag de Vlaamse inburgeringswetgeving overigens wel 
de mogelijkheid dat de inburgeraar een bijdrage zou worden aange-
rekend. Geert Bourgeois liet deze optie in de vorige legislatuur echter 
schrappen uit het decreet. Zijn opvolger op de post van Inburgering, Lies-
beth Homans, weigerde – ondanks aandringen van het Vlaams Belang 
– om een bijdrageplicht voor de cursisten in te voeren. 

De zware financiële kosten van het inburgeringsbeleid – volgens de eigen 
cijfers van minister Homans liefst 4.300 euro per immigrant – wordt dus 
voor de volle honderd procent afgewenteld op de Vlaamse belastingbe-
taler. In 2018 koste het inburgeringsbeleid ons zo maar liefst 49 miljoen 
euro. 
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Nochtans zijn er ook andere dan financiële argumenten die ervoor plei-
ten om een eigen financiële bijdrage van de immigrant te vragen. Im-
migranten mee laten betalen aan de kostprijs van de eigen inburgering 
werkt immers responsabiliserend. Het maakt van meet af aan duidelijk dat 
inburgering een waarde heeft, dat ook bij ons niets gratis is en dat eenie-
der in Vlaanderen geacht wordt een bijdrage te leveren voor de diensten 
die hij of zij ontvangt. Oók immigranten. 
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Inburgering is nog steeds geen 
voorwaarde voor verblijfsver-
gunning
In tal van landen is het slagen voor een objectief inburgeringsexamen een 
voorwaarde voor het bekomen van een verblijfsvergunning of de natio-
naliteit. Onder meer in Nederland is het behalen van een inburgerings-
diploma een voorwaarde voor het bekomen van een verblijfsvergunning 
van onbepaalde duur. Zelfs in Merkel-Duitsland is het slagen voor een 
inburgeringstest over de Duitse rechts- en maatschappijordening een voor-
waarde voor het verwerven van het Duitse burgerschap. In Denemarken 
is het slagen voor een taalexamen Deens een voorwaarde voor verblijf 
van onbepaalde duur en is het slagen voor een burgerschapstest – waar-
bij bewezen wordt dat de aanvrager over voldoende kennis beschikt over 
de Deense maatschappij, cultuur en geschiedenis – een voorwaarde voor 
het verwerven van de nationaliteit. 

Het Vlaamse beleid inzake inburgering komt echter eerder neer op een 
‘onthaalbeleid’ dat weliswaar sommigen verplicht om (gratis) cursussen 
te volgen op kosten van de belastingbetaler, maar dat verder weinig 
doortastend is. De Vlaamse regering deed – met Liesbeth Homans op 
de post van Inburgering – immers geen enkele inspanning om objectieve 
inburgeringsexamens in te voeren of om van het behalen van een inburge-
ringsattest een voorwaarde te maken voor het permanente verblijf in ons 
land of het bekomen van onze nationaliteit. 
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Wie in Vlaanderen een inburgeringsprogramma heeft gevolgd, kan op 
dit moment een ‘inburgeringsattest’ ontvangen als hij of zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. De facto heeft dit echter weinig om het lijf. Om 
een attest te behalen moet de cursist een taalniveau 1.2 bereiken (een 
minimaal taalniveau om te kunnen functioneren binnen een samenleving 
waar Nederlands de voertaal is), actief participeren in de klas, aanwe-
zig zijn en een ‘persoonlijk actieplan opstellen’. Van echte objectieve 
inburgeringsexamens is allerminst sprake. Immigranten die niet aan de 
voorwaarden beantwoorden, maar wel voldoende aanwezig waren in 
de inburgeringslessen, ontvangen weliswaar geen attest, maar worden 
verder niet gesanctioneerd (bv. door de persoon geen verblijfsvergunning 
of nationaliteit toe te kennen).

Toen Liesbeth Homans er door het Vlaams Belang in het parlement over 
ondervraagd werd dat er weliswaar ‘inburgeringsattesten’ werden inge-
voerd, maar dat het behalen van een dergelijk attest geen wettelijke voor-
waarde is voor het bekomen van een permanente verblijfsvergunning of 
onze nationaliteit, liet de minister weten dat dit laatste tot ‘de autonome 
bevoegdheid van de federale wetgever behoort’. Waarom de federale 
N-VA-regering daar geen werk van wilde maken, mochten we van Ho-
mans echter niet weten. 

Het Vlaams Belang wil de invoering van objectieve inburgeringsexamens, 
waarbij de immigrant zijn kennis moet bewijzen van onze taal, onze 
cultuur en onze waarden en normen. Onze partij wil ook dat het slagen 
voor deze examens een absolute voorwaarde wordt voor het bekomen 
van een permanente verblijfsvergunning of onze nationaliteit. 
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21
De Vlaamse regering gaf meer 
subsidies aan de multicul- 
industrie
Terwijl de Vlaamse regering de Vlaming deze legislatuur opzadelde met 
steeds hogere facturen voor allerlei dienstverleningen en er zogezegd 
‘onvoldoende geld’ is om alle mensen met een handicap de nodige steun 
te geven, vond de Vlaamse regering wel geld om allerlei migranten- en 
multiculturele organisaties forse subsidieverhogingen toe te kennen. 

Het Minderhedenforum is de zogenaamde ‘vertegenwoordiger van et-
nisch-culturele minderheden’ in Vlaanderen en wordt in die hoedanigheid 
fors gesubsidieerd door de Vlaamse regering. Het Minderhedenforum 
krijgt een werkingssubsidie vanuit het beleidsdomein Integratie, maar 
ook middelen vanuit de beleidsdomeinen Onderwijs, Tewerkstelling en 
Cultuur. Van minister Homans ontving het Minderhedenforum in 2018  
€ 736.906, van minister Muyters € 604.865, van minister Gatz € 61.592 
en van minister Crevits € 54.227. In totaal ontving het Minderhedenfo-
rum in 2018 maar liefst 1.457.590 euro van ons Vlaams belastinggeld. 
Nochtans nam dat Minderhedenforum al tal van controversiële standpun-
ten in: tegen het hoofddoekverbod in het onderwijs en tegen de plicht 
voor sociale huurders om Nederlands te leren. Maar vooral deed het 
Minderhedenforum zich eind 2016 opmerken met zijn eis dat Zwarte Piet 
– zelfs in de roetveegversie – volledig geschrapt moet worden uit onze 
tradities wegens ‘verwijzingen naar de slavernij’. 
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Liesbeth Homans lanceerde deze legislatuur ook het zogenaamde ‘Inte-
gratiepact’ dat nieuwe multiculturele subsidiepoorten opende. Via dat 
Pact werd vanaf 2018 1.600.000 euro besteed aan allerlei multiculturele 
projecten die het ‘racisme’ en de ‘discriminatie’ zouden moeten bestrij-
den. Nog maar eens een rondje culpabilisering van Vlamingen dus en 
extra belastinggeld voor de diversiteitsindustrie. 

Ook binnen het beleidsdomein Cultuur (bevoegd minister: Sven Gatz) 
werd deze legislatuur in het rond gestrooid met subsidies. De overheids-
subsidiëring aan de 14 erkende ‘etnisch-culturele federaties’ werd met 
maar liefst € 800.000 verhoogd. Het gaat onder meer om VOEM, de Ver-
eniging voor de Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (€ 393.184 
subsidies in 2018), vooral bekend van de strijd pro hoofddoek. Dat 
VOEM eind 2017 in opspraak kwam wegens de organisatie van salafis-
tische spreekbeurten bleek geen beletsel. Ook in de prijzen viel de Fede-
ratie van Marokkaanse Verenigingen (€ 536.553 subsidie in 2018), die 
onder meer oprichter is van de eerste Marokkaanse school in Borgerhout. 
De Turkse Unie van België, waarvan de voorzitter Rifat Can nochtans in 
verband wordt gebracht met de Turkse extremistische Grijze Wolven, ont-
ving in 2018 het forse subsidiebedrag van € 586.328. De concurrerende 
Unie van Turkse Verenigingen ontving in 2018 € 483.082 subsidies.

Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Vlaamse 
regering op etnisch-culturele basis georganiseerde organisaties met vele 
honderdduizenden euro’s betoelaagt die als voornaamste doel hebben 
hun leden vast te doen houden aan de taal, de cultuur en de godsdienst 
van het land van herkomst. Organisaties die betoelaagd worden door 
Vlaanderen moeten verplicht divers worden om in aanmerking te komen 
voor subsidies. Migrantenorganisaties worden gesubsidieerd op basis 
van de etnisch-religieuze herkomst van hun leden: begrijpe wie kan. Op 
deze manier hoeft men er zich niet over te verbazen dat veel immigranten 
niet integreren en dat de segregatie in ons land toeneemt. Het Vlaams 
Belang wil een volledige stop op de subsidiëring van deze multiculturele 
waanzin. 
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22
Unia werd niet afgeschaft en 
kreeg zelfs meer geld
Het gelijkekansencentrum Unia is onder impuls van links-sectaire directeurs 
uitgegroeid tot een soort inquisitie die iedereen die zich kritisch uitlaat over 
de massa-immigratie of de multiculturele samenleving het zwijgen wil opleg-
gen. N-VA-kopstukken haalden de voorbije legislatuur enkele malen hard uit 
naar Unia en diens directeur Els Keytsman. Eind 2016 beslisten de Vlaam-
se regering en in het bijzonder minister Liesbeth Homans, bevoegd voor 
Gelijke Kansen, desondanks de samenwerkingsovereenkomst met Unia te 
verlengen tot 2019. In het Vlaams Parlement bestempelde Homans de sa-
menwerking met Unia als ‘vlot en constructief’. Ook federaal minister van 
Gelijke Kansen Zuhal Demir stelde de financiering van Unia niet in vraag. 

Volgens het laatst gepubliceerde jaarverslag van Unia (2017) ontvangt het 
gelijkekansencentrum jaarlijks in totaal € 8,1 miljoen inkomsten, middelen 
die ter beschikking worden gesteld door de federale regering, de deel-
staatregeringen en de nationale loterij. Van de federale regering ontving 
Unia € 3 miljoen en van de Vlaamse regering € 803.000. Unia financiert 
daarmee in totaal liefst 106,7 voltijdequivalenten personeel.

Tussen 2014 en 2018 ging Unia lopen met liefst 24 miljoen euro van ons 
zuurverdiend belastinggeld. De dotatie van de federale overheid aan Unia 
werd jaarlijks zelfs netjes geïndexeerd. In 2017 bracht deze indexering 
Unia 23.000 euro extra op. Voor Unia dus geen indexsprongen die de 
regering deze legislatuur wél liet toepassen op de lonen en kinderbijslagen 
en zelfs op de werkingsmiddelen voor het onderwijs. 
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23
Er kwam geen wettelijk  
hoofddoekverbod voor  
onderwijs en overheid
Ondanks de scherpe taal van sommige N-VA kopstukken over hoofddoe-
ken, nam de Vlaamse regering geen enkele wettelijke maatregel om de 
hoofddoekdracht in het onderwijs of voor overheidspersoneel aan ban-
den te leggen. Erger nog: Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts verdedig-
de in zijn antwoord op parlementaire vragen zelfs de hoofddoek voor 
overheidspersoneel en de afbeelding van gehoofddoekte moslima’s in 
communicatiecampagnes door te stellen dat ‘de Vlaamse overheid ernaar 
streeft in haar personeelsbestand en in de communicatie naar de buiten-
wereld toe om een weerspiegeling te zijn van deze diverse samenleving 
en diversiteit dus dusdanig ook aan bod te laten komen’. 

Nochtans waren er redenen genoeg om wetgevend op te treden met 
betrekking tot de hoofddoek. In het onderwijs bijvoorbeeld werden meer-
dere scholen geconfronteerd met juridische procedures van moslims tegen 
een in hun schoolreglement opgenomen hoofddoekverbod. Minister van 
Onderwijs Hilde Crevits verschuilde zich echter achter de ‘vrijheid van 
onderwijs’ om scholen toe te laten zelf te beslissen om al dan niet een 
verbod op levensbeschouwelijke kentekens op te nemen in hun schoolre-
glement. 

Met betrekking tot het dragen van hoofddoeken door Vlaams overheids-
personeel was het regeerakkoord (2014) duidelijk: ‘We waken erover dat 
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de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is 
en als neutraal ervaren wordt.’ Deze passage bleek echter weinig waard, 
want in de praktijk liet de regering de leidende ambtenaren beslissen hoe 
het afgesproken neutraliteitsprincipe wordt toegepast. In de praktijk is 
er overigens geen enkele entiteit binnen de Vlaamse overheid waar een 
algemeen hoofddoekverbod geldt. 

Sterker nog: diverse diensten van de Vlaamse overheid laten gehoofd-
doekte dames prominent figureren in de communicatie. De VDAB lanceer-
de herhaaldelijk aanwervingscampagnes met daarin gehoofddoekte da-
mes en ook De Lijn (bevoegd N-VA-minister Weyts) verspreidde al folders 
met een gehoofddoekte moslima op de voorpagina. 
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24
De wetgeving op praktijktests 
werd goedgekeurd
De linkse oppositie en CD&V drongen deze legislatuur hard aan op de in-
voering van praktijktests (of mystery calls) om zogenaamde ‘discriminatie’ 
op te sporen (inzake huur, werk, uitgaansleven…). In een resolutie die de 
meerderheid (CD&V, N-VA, Open VLD) op 2 juli 2015 in het federaal par-
lement, samen met een deel van de linkse oppositie, heeft goedgekeurd 
staat onder meer dat de bedrijfssector eerst twee jaar zou krijgen om via 
zelfregulering het probleem van discriminatie aan te pakken en dat daar-
na door de regering stringentere maatregelen zouden worden genomen. 
Een amendement van het Vlaams Belang op het voorstel van resolutie dat 
praktijktests wilde uitsluiten werd door de voltallige meerderheid, inclusief 
de N-VA, en uiteraard door de linkse oppositie weggestemd. 

Bij wet van 15 januari 2018 werden de praktijktests uiteindelijk inge-
voerd. In het Sociaal Strafwetboek werd een afdeling ingevoegd met als 
titel ‘Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak 
van vaststellingen inzake discriminatie.’ Via de nieuwe wet kregen so-
ciaal inspecteurs de bevoegdheid om zich voor te doen als potentiële 
werknemers of als klanten van allochtone afkomst. Op die manier moeten 
zij trachten nietsvermoedende werkgevers in de val te lokken. De wet is  
in werking getreden op 1 april 2018.

Ook het nieuwe Antwerpse stadsbestuur van N-VA, Open VLD en SP.a 
kondigde inmiddels in zijn bestuursakkoord aan praktijktests te zullen or-
ganiseren: ‘We voeren praktijktests in voor de professionele huurmarkt en 
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arbeidsmarkt op sectorniveau.’ Nochtans toonde de N-VA zich publieke-
lijk tegenstander van praktijktests. 

Voor het Vlaams Belang horen Stasi-methoden als praktijktests niet thuis 
in een democratie. Praktijktests staan haaks op de burgerlijke vrijheden. 
Individuele burgers moeten in alle vrijheid contracten kunnen afsluiten met 
wie ze willen en hoeven zich niet te verantwoorden voor de gemaakte 
keuzes. De wanhopige strijd die men wil voeren tegen discriminatie legt 
in de eerste plaats overigens het falen van het immigratie- en integratiebe-
leid bloot. Er zijn veel te veel immigranten het land binnengelaten die niet 
kunnen of willen integreren. Mensen werken nu eenmaal liever samen met 
iemand waarvan ze de cultuur en waarden delen. Niet de zogenaamd 
‘discriminerende’ werkgever moet met de vinger worden gewezen, wel 
het te lakse immigratie- en integratiebeleid.
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Terwijl landen als Italië en Oostenrijk successen oog-
sten in de strijd tegen de ongecontroleerde massa-im-
migratie, faalt het beleid in dit land jammerlijk. Er 
werd door de partijen van deze regering – en N-VA 
in het bijzonder – veel gepraat en beloofd, maar wei-
nig gehandeld.

Tom Van Grieken verzamelde in deze brochure 24 
voorbeelden van gebroken beloftes of gemiste kansen 
in verband met immigratie en integratie. 24 kwesties 
die de regering had moeten regelen, maar niet heeft 
geregeld met als jammerlijk gevolg: een stijgende im-
migratie, een falende integratie en een steeds grotere 
immigratiefactuur voor onze sociale zekerheid.


