Opvang in eigen regio

slechts 1 op 7 wordt teruggestuurd

INSTROOM vs UITSTROOM
kandidaat-asielzoekers
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Asielzoekers moeten in principe in eigen regio worden
opgevangen. Er moeten volwaardige centra zo dicht
mogelijk bij huis worden uitgebouwd - met Europese financiële, materiële en logistieke ondersteuning. De Conventie van Genève moet aangepast worden.
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Onze voorstellen

Illegale immigratie verhinderen
De inzet van marineschepen mag niet langer dienen om
de illegale immigratie te faciliteren, maar moet erop gericht zijn ze te verhinderen. Mensensmokkelaars moeten
kordaat bestreden worden.

Grenscontroles
Elk land heeft het recht om op elk moment zijn eigen
grenzen te controleren. Zeker zolang de Europese buitengrenzen zo lek als een zeef zijn, moet er werk gemaakt worden van permanente en geloofwaardige controles aan de binnengrenzen.
* 35.476 asielaanvragen hadden in 2015 betrekking op 48.000 asielzoekers
** 3.107 repatriëringen + 4.178 vrijwillige terugkeerders

BEERSEL

Ontradingscampagnes

Asielinvasie

Door middel van massale en gerichte ontradingscampagnes in de (sociale) media moet een duidelijk signaal
uitgestuurd worden dat dit land niet het OCMW van de
wereld wil en kan zijn.

Effectief uitwijzingsbeleid
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De beste ontradingscampagne is de effectieve repatriëring van illegalen en afgewezen asielzoekers. De middelen voor de gedwongen terugkeer moeten dringend
en drastisch worden opgetrokken.

facebook.com/vlbelang

twitter.com/vlbelang

Beersel in het oog van
de asielstorm
Wie in de nasleep van de gruwelijke aanslagen in Brussel en Zaventem nog durft beweren dat er geen
verband bestaat tussen de asielinvasie en de oprukkende islamterreur ijlt.

Zo was één van de kamikazes in
Zaventem, Najim Laachraoui, een
kompaan van Salah Abdeslam
die gretig gebruik maakte van het
waanzinnige opengrenzenbeleid
dat dit land voert. Vanuit de Balkan
reisde hij samen met Abdeslam en
andere asielzoekers door richting
België om vervolgens zijn jihadistische plannen om te zetten in de
praktijk. Het bloedige vervolgt kent
u.
Maar ook de terrorist Mohamed
Belkaid, die op 16 maart werd
neergeschoten in Vorst na een
spectaculaire inval, surfte mee op
de golven van de asielstroom en
maakte daarbij dankbaar gebruik
van het Belgische onthaalbeleid.

Geen ‘verandering’

En intussen blijft de asielkraan van
Theo Francken verder openstaan.
Vorig jaar werd in dit land afgeklokt op liefst 35.476 asielaanvragen, goed voor 48.000 personen
en het hoogste aantal in vijftien
jaar. Overal in Vlaanderen – ook in
Beersel – worden nieuwe opvangplaatsen ingericht om de toestroom
op te vangen.
Wie dacht dat er met de N-VA in de
regering ‘verandering’ zou komen
in het lakse asiel- en immigratiebeleid, komt bedrogen uit. Stoere verklaringen voor de camera dienen
hierbij enkel om de desastreuze
cijfers en feiten onder de mat te vegen. Van een kordaat uitwijzingsbeleid van afgewezen asielzoekers
is minder dan ooit sprake. Slechts
1 op 7 asielzoekers die in dit land
asiel aanvraagt wordt teruggestuurd, terwijl slechts 1 op 2 recht
heeft op asiel. Ondertussen blijven
minister Jan Jambon en staatssecre-

taris Theo Francken dweilen met de
kraan open door koppig te weigeren de open grenzen in vraag te
stellen.

Baas in eigen huis

De inwoners van Beersel staan bekend om hun gastvrijheid. Maar
‘gastvrijheid’ mag geen synoniem
worden voor open grenzen. Wie
gastvrij wil zijn, heeft een deur in
zijn huis nodig. En alleen wie zijn
deur desgewenst kan sluiten, blijft
baas in eigen huis.

Zeggen dat dit land zijn deuren moet openzetten voor iedereen die zich
hier aandient, is gemakkelijk. Erbij vertellen wie daarvoor de factuur
moet betalen, is wat anders. Hoe men het ook draait of keert: aan een
laks asielbeleid hangt wel degelijk een fors prijskaartje.

Eén miljard euro

Verdringing

De opvang van
één
asielzoeker
kost 1.249 euro
per maand – of
14.991 euro per
jaar. Ter vergelijking: het gemiddeld pensioen voor mensen die heel
hun leven hebben bijgedragen aan
de sociale zekerheid, bedraagt momenteel 1.212 euro. Ondertussen
is de factuur voor de asielopvang
opgelopen tot 1 miljard euro.

Bijzonder problematisch wordt het
op het vlak van
huisvesting, waar
asielzoekers
in
concurrentie zullen treden met de
eigen bevolking. Nu reeds staan
meer dan 70.000 gezinnen op
een wachtlijst voor een sociale woning. Ook op de private woningmarkt, waar het aantal betaalbare
woningen bijzonder krap is, wordt
het nog meer drummen dan nu al
het geval is.

Méér dan ‘brood, bad, bed’

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“Slechts 1 op 7
asielzoekers die in dit
land asiel aanvraagt
wordt teruggestuurd,
terwijl slechts 1 op 2
recht heeft op asiel.”

facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang

Wie zal dat betalen?

Maar daar blijft
het niet bij. Eens
de asielaanvraag
erkend, begint de
rekening pas goed
op te lopen. Erkende
asielzoekers
hebben immers dezelfde sociale
rechten (leefloon, kindergeld, …)
als degenen die al jarenlang hebben bijgedragen aan het systeem.
Daarnaast zijn er de extra uitgaven
voor de VDAB, taallessen, inburgering, en ga zo maar door. Ook het
onderwijs, dat nu al onder zware
druk staat, zal geconfronteerd worden met bijkomende problemen en
kosten.

Immigratielawine
Het staat buiten kijf
dat deze asielcrisis
een extra immigratiestroom in gang
zal zetten die op
zijn beurt zal zorgen voor extra kosten. Via het lakse
Belgische systeem van gezinsher-

eniging zullen erkende asielzoekers immers al snel hun familieleden naar dit land laten overkomen.
Genoeg om te weten dat de totaalfactuur van deze immigratiecrisis
nog veel hoger zal oplopen.

Genoeg is genoeg!
Sinds het aantreden van deze regering wordt de
modale Vlaming
om de oren geslagen met bijkomende belastingen en
soms pijnlijke besparingen. Voldoende middelen om reeds lang
aanslepende problemen op te lossen of de wachtlijsten in te korten,
zijn er niet. Als het van de N-VA afhangt, moet u binnenkort nog meer
inleveren op uw sociale zekerheid.
Als kers op de taart krijgt u de factuur gepresenteerd voor een massale immigratie waar u niet om gevraagd heeft.
De boodschap van deze regering
is duidelijk: overal moet op bespaard worden, behalve op asiel
en immigratie. De boodschap van
het Vlaams Belang is even duidelijk: genoeg is genoeg!

Doe mee met
Vlaams Belang!
Madouplein 8/9, 1210 Brussel

info@vlaamsbelang.org
02 219 60 09

VAN DE BEVOLKING VINDT DAT WE
GENOEG OF TE VEEL ASIELZOEKERS OPVANGEN
Bron: Het Laatste Nieuws en VTM

youtube.com/vlaamsbelang
www.vlaamsbelang.org

Ga mee

in het

verzet!

SMS “info + naam en adres” naar 3111 en ontvang een gratis USB-stick en een infopakket.

