
DE VLUCHT NAAR EUROPA

Samenvatting
Naar aanleiding van de recent toegenomen vluchtelingenstroom naar Europa wordt eerst de omvang van het 
probleem geschetst. Daarna wordt de asielprocedure besproken, samen met de verdragen die er mee verband 
houden. Vervolgens wordt ruime aandacht besteed aan mogelijke oplossingen: het oppikken van 
bootvluchtelingen, de organisatie van de opvang, het preventief beleid in vluchtelingenkampen, 
ontradingsmaatregelen en de causale aanpak. Tot slot wordt besproken welke maatregelen in het licht van de 
vroegere immigratie voor Vlaanderen wenselijk en haalbaar zijn.

Vooraf
Alleen al van januari tot augustus 2015 verdronken 2.643 mensen in zee op zoek naar een beter leven in 
Europa (1). Daaronder waren vluchtelingen uit een oorlogsgebied, mensen die een dictatoriaal regime niet 
langer verdroegen en ook mensen die een hoger inkomen zochten. Hoe dan ook, wanhopige mensen, die hun 
lot willen verbeteren, zien verdrinken laat niemand onberoerd.

De vluchtelingen
Hoeveel?
Volgens het Europese grensbewakingsbureau Frontex zijn de eerste negen maanden van dit jaar al meer dan 
710.000 migranten de Europese Unie (EU) binnengekomen (2). In 2014 werden in de hele EU 626.000 
asielaanvragen ingediend, het hoogste aantal sinds de Kosovo-crisis in 1999-2000; prognoses voorspellen voor 
2015 een miljoen asielzoekers in de hele Unie (3).
Een gekende stelling is dat Europa relatief weinig doet, aangezien 95 % van de 4 miljoen Syrische vluchtelingen 
opgevangen wordt in vijf landen: Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte (4,5). Daarop antwoordt Paul 
Scheffer dat die vluchtelingen hoofdzakelijk naar Noordwest-Europa zullen komen en dat je hun aantallen met 
vier mag vermenigvuldigen in het licht van de gezinshereniging (6). Het is bovendien merkwaardig dat de 
Golfstaten (Quatar, de Verenigde Arabische emiraten, Saudi-Arabië, Koeweit en Bahrein) quasi geen Syrische 
asielzoekers hebben erkend (4).
In België vroegen tijdens de eerste acht maanden van 2015 17.000 mensen asiel aan: bijna evenveel als in gans 
2014. In 2014 kreeg België bovengemiddeld veel aanvragen te verwerken in vergelijking met de rest van 
Europa: 2,1 per 1.000 inwoners volgens Eurostat: bijna het dubbele van het EU-gemiddelde, 1,2 pro duizend 
(4). Eind september 2015 was het aantal asielaanvragen in België opgelopen tot 22.266 (7). Het recordjaar was 
2000 met 42.691 aanvragen (8).

Van waar komen ze?
In 2014 kwamen de asielzoekers die aanklopten in Europa hoofdzakelijk uit Syrië en verder uit Irak, 
Afghanistan, Servië + Kosovo, en Eritrea (9). In de eerste zeven maanden van 2015 vormden Irak, Syrië, 
Afghanistan en Somalië de top vier in België (3). De Amerikaanse politicoloog James Paul wijst er op dat de 
eerste drie genoemde landen zijn ingestort nadat het Westen er intervenieerde om hun regime te vervangen 
(10).

Asielprocedure, verdragen en “hotspots”
Asielprocedure
In België gebeurt de registratie van een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingen zaken (DVZ), die onderzoekt 
of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De opvang en de begeleiding gebeuren 
door Fedasil, eerst in collectieve open opvangcentra, na vier maand eventueel in een individuele structuur. 
Intussen wordt de asielzoeker ondervraagd door het Commissariaat-Generaal Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS), dat de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt. Die beslissing is ofwel een erkenning als 
vluchteling, ofwel het statuut van “subsidiaire bescherming” (voor asielzoekers die niet aan de criteria van het 
vluchtelingenstatuut voldoen, doch een ernstig risico lopen bij terugkeer naar het land van herkomst), ofwel 
weigering. In het laatste geval kan de asielzoeker nog beroep en eventueel cassatieberoep aantekenen, doch 
na definitieve verwerping krijgt hij/zij het bevel om het grondgebied te verlaten (8, 11).

Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen
Dit verdrag, opgesteld door de Verenigde Naties in 1951 en aangevuld met het protocol van New-York in 1967, 
bepaalt wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend, en 
welke rechten aan de al dan niet als vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend. Het verdrag definieert 



de vluchteling als elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit,
het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, niet kan of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Het verdrag verbiedt de asielzoekers uit te wijzen of terug te sturen 
naar het land van herkomst indien zij het risico lopen vervolgd te worden (1, 12, 13).
Een zwak punt van die Conventie is evenwel dat zij zich niet bekommert om het draagvermogen van de 
opvanglanden (14). En Teun Voeten, cultureel antropoloog en oorlogsfotograaf, wijst er op dat economische 
vluchtelingen dit humanitair systeem misbruiken zodat oorlogsslachtoffers dreigen uit de boot te vallen (15).

De Verdragen van Schengen
Dit zijn overeenkomsten tussen een aantal Europese landen (1985) om het vrije verkeer van personen mogelijk 
te maken binnen het grondgebied van deze landen (de “Schengenzone”) door afschaffing van de 
personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen. Zo ontstond vanaf 1993 een interne Europese markt 
met vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. De Schengenzone omvat nu 22 EU-lidstaten + 
IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. De Schengenlanden spraken ook af dat zij doeltreffende 
controles aan de buitengrenzen zouden uitvoeren en dat controles aan de binnengrenzen gedurende een 
beperkte periode kunnen worden verricht indien de openbare orde of de nationale veiligheid dit vereisen (16).
Op laatst vermelde afspraak baseerde Duitsland zich om de grens met Oostenrijk tijdelijk te sluiten wegens de 
zeer hoge toevloed van asielzoekers (17). Doch het was Angela Merkel die voordien de Dublinregels (cfr. i.) met
de voeten trad door aan te kondigen dat asielzoekers uit Hongarije en Oostenrijk meteen zonder papieren 
konden doorreizen  naar Duitsland (18) en de bezorgdheid daarover afwimpelde met “Wir schaffen das” (18, 
19).

De Dublinverordening
Dit is een EG-verordening die in 2003 van kracht werd en regelt welke staat in Europa verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een asielverzoek. Uitgangspunt van de verordening is eveneens dat een asielzoeker zijn 
asielaanvraag in één EU-land behandeld krijgt. De voornaamste criteria zijn: 1. De lidstaat waar het eerste 
asielverzoek is ingediend, stelt vast welke eventuele andere lidstaat verantwoordelijk is voor de asielzoeker en 
2. De lidstaat waar het eerste asielverzoek is ingediend, is verplicht om de asielzoeker terug te nemen die zich 
in een andere lidstaat ophoudt en daar opnieuw een asielverzoek heeft ingediend (20).
Concreet, volgens Marc Bossuyt, voormalig Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen: “De 
Dublinverordening bepaalt dat het land waar een asielzoeker binnenkomt – vooral Griekenland en Italië – 
verantwoordelijk is voor het behandelen van zijn asielaanvraag. Als een asielzoeker via Italië naar België 
doorreist, heeft ons land het recht  om die asielzoeker naar Italië terug te sturen.” (21) Doch “Iedereen die de 
situatie in Italië en Griekenland kent, weet dat dit waanzin is” zegt Professor Etienne Vermeersch (22), want 
Italië en Griekenland kunnen of willen die regel niet toepassen (23, 24, 25) en dus kunnen we die asielzoekers 
niet naar die landen terugsturen omdat de registratie daar niet gebeurd is (26). Ook Marc Bossuyt stelt vast dat
in Griekenland geen vingerafdrukken meer worden genomen en besluit dat de Dublinverordening niet meer 
functioneert, noch juridisch, noch feitelijk (27).

“Hotspots” 
De EU-Commissie werkt aan een plan voor opvangkampen in “frontzones” aan de buitengrenzen van de EU 
(“hotspots”), vooral in Italië en Griekenland om te voorkomen dat vluchtelingen zomaar zonder registratie 
doorreizen naar Noordwest-Europa. De bedoeling is: registratie, screening, uitfiltering van economische 
migranten en terugzending van wie geen recht heeft op asiel. Daarvoor wil de EU-Commissie experts, onder 
meer tolken, leveren die helpen bij ondervraging en het afnemen van vingerafdrukken (24, 28, 29, 30, 31, 32, 
33).

Mogelijke oplossingen
Voor de meeste hieronder besproken voorstellen werd het initiatief genomen door de EU; ze worden door de 
lidstaten geïmplementeerd.

1.Oppikken van bootvluchtelingen
Els Keytsman, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen, schreef het in april ll. terecht: “De eerste actie die 
Europa moet organiseren, en dat zonder enige aarzeling, is het redden van drenkelingen” (34).
Intussen is “Mare nostrum”, de vroegere organisatie van Italië voor reddingsoperaties in de Middellandse zee 
tussen oktober 2013 en einde 2014, succesvol vervangen door “Triton” onder leiding van de EU-organisatie 



Frontex; ook het Belgische marineschip “Godetia” werkt hieraan mee (35, 36, 38, 39). De reddingsacties van 
Artsen zonder grenzen in de Middellandse zee verdienen eveneens onze waardering.

Na maandenlang masseren en uiteindelijk een stemming op 22 september ll. drukten, tegen de zin van 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië, de andere EU-lidstaten een bindend spreidingsplan met quota 
door voor 120.000 extra asielzoekers de komende twee jaar. Samen met de 40.000 waartoe eerder beslist 
werd, brengt dat de teller op 160.000 (40, 41, 42, 43). In het zog van deze beslissing beraadde de EU zich verder
over verbetering van de initiële opvang door hotspots, over terugkeerbeleid van uitgeprocedeerden, over 
preventief beleid door bijkomende hulp in vluchtelingenkampen rond oorlogsgebied en over betere bewaking 
van de EU-grenzen (31, 33, 44).

2. Organisatie van de opvang
° Hotspots aan de buitengrenzen van de EU
De Europese Commissie is in Catania op Sicilië een eerste hotspot aan het installeren en er komt binnenkort 
ook een in de haven van Piraeus, nabij Athene (24). Er wordt ook gepleit voor de oprichting van een hotspot in 
Servië (30).
° Spreiding van de asielzoekers
Aangezien in mei ll. reeds beslist werd 40.000 asielzoekers over de EU te spreiden, komt het totaal aantal nu op
160.000 voor de volgende twee jaar. De verdeling over de participerende EU-landen gebeurt volgens bindende 
quota die ook bij volgende gelegenheden zullen gehanteerd worden (44, 45, 46). Volgens Marc Bossuyt zal het 
spreidingsplan de vluchtelingenstroom niet stoppen en “Niemand kan het onbeperkte aan” (21).
Aan België wordt gevraagd 3,8 % van de 120.000 of 4.500 asielzoekers op te vangen (40, 41, 47).
Einde september ll. telde het Belgische opvangnetwerk 23.077 bedden (7), doch het is de bedoeling dat aantal 
tegen het einde van 2015 op te drijven tot 36.000 (48, 49).
° Terugkeerbeleid en lijst veilige landen
Het terugkeerbeleid is een belangrijk onderdeel van het vluchtelingenplan van de EU: de EU-Commissie neemt 
zich voor strenger te reageren als lidstaten de richtlijnen inzake terugkeer niet correct uitvoeren (45).
Sinds 2007 is het aantal personen dat uit België vrijwillig terugkeert naar het land van herkomst toegenomen 
van gemiddeld 2.897 per jaar (2005-2009) naar jaarlijks gemiddeld 4.028 in de periode 2010-2014 (50). Wie 
terugkeert heeft recht op een terugkeerpremie en onder bepaalde voorwaarden op een reïntegratiepremie, 
doch de vraag is of die laatste voldoende hoog is om terugkeer aantrekkelijk te maken (51).
Om misbruik van het asielsysteem door economische immigranten te voorkomen wordt aan een Europese lijst 
met veilige landen gewerkt, zodat dossiers sneller kunnen afgehandeld worden. Op die lijst komen voor: de 
Balkanlanden Albanië, Bosnië, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije (45, 47).
° Tijdelijk verblijf
Professor Etienne Vermeersch pleit voor een tijdelijk statuut: “Vluchtelingen hebben de hoop en de plicht terug
te keren als de oorlog voorbij is” (22). Dat standpunt wordt gedeeld door Bart De Wever (52) en de N-VA, die 
meer vluchtelingen een tijdelijke status willen geven, zoals Zweden, Nederland en Spanje (53). Ook John 
Crombez is voorstander van een tijdelijk statuut, doch de SP.A heeft het er moeilijk mee (54). Na ruim overleg 
(55) besliste de federale ministerraad om het statuut van vluchteling te beperken in de tijd tot 5 jaar, waarna 
het wordt herbekeken, en dat alle nieuwkomers voortaan een engagementsverklaring moeten tekenen, waarin
ze de Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden zullen respecteren (56, 57). Hoe langer echter oorlog 
of dictatuur duren, des te kleiner wordt wellicht de kans op terugkeer (3).
° Apart sociaal statuut
Bart De Wever stelde voor om vluchtelingen slechts geleidelijk toegang te verlenen tot de sociale zekerheid (SZ)
(52) en N-VA Kamerlid Sarah Smeyers diende een wetsvoorstel in waarbij aan de vluchtelingen, doch ook aan 
alle Belgen onder meer de expats, pas volledig kindergeld wordt toegekend na hier 4 jaar gewoond te hebben 
(58), waarbij wordt verwezen naar Denemarken (59, 60). N-VA maakt zich sterk dat het wetsvoorstel niet in 
strijd is met de Conventie van Genève (58) over dezelfde rechten inzake bescherming door de SZ voor 
vluchtelingen als voor onderdanen van het land (1, 61). Toch blijft de vraag of het voorstel niet zal botsen met 
het feit dat het kindergeld een gemeenschapsbevoegdheid is.
Gwendolyn Rutten legde met Open VLD een zachter voorstel neer: Al wie een leefloon krijgt moet een 
integratiecontract ondertekenen. Dat houdt in: taallessen, een traject naar werk, vrijwilligerswerk, altijd op 
maat van de persoonlijke situatie (62).
° Vlaams inburgeringsplan
De eerste opvang en de asielaanvragen zijn federale materie, doch alles wat daarop volgt is voor de deelstaten:
inburgering, huisvesting, begeleiding naar werk, gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs … (63). Liesbeth 



Homans, Vlaams minister van Inburgering en Integratie, belooft zich in te zetten voor de in Vlaanderen 
verplichte inburgering - pas sinds recent ook verplicht in Wallonië en nog niet verplicht in Brussel (64) – als 
speerpunt van het Vlaamse integratiebeleid (65). Ook minister-president Geert Bourgeois spreekt duidelijke 
taal: “We vragen mensen zich te integreren, met een klemtoon op het aanleren van onze taal en het 
respecteren van onze waarden en normen. We vragen ook dat wie kan werken, een job aanneemt” (66).

3. Preventief beleid in vluchtelingenkampen
Liesbeth Van Impe schrijft: “We moeten het debat blijven voeren over de vraag of we hen niet beter in de eigen
regio kunnen opvangen en of we daar niet meer in moeten investeren” (67). Marc Bossuyt beaamt dat en pleit 
er voor dat de Europese landen voor die opvang meer zouden betalen dan ze nu doen (21). Ook Herman Van 
Rompuy gaf toe aan Kathleen Cools dat de EU onvoldoende de landen rond Syrië die vluchtelingen opvingen 
gesteund had (68). Het gaat hoofdzakelijk om vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Jordanië (44). Recent
legde de Europese Commissie nog eens 1,7 miljard euro op tafel voor internationale organisaties die zich om 
het lot van de vluchtelingen bekommeren: 1 miljard voor hulp aan Syrische vluchtelingen in de kampen vooral 
in Turkije, en ook steun voor de Balkanlanden om de migratiestroom te beheersen (31, 32, 44, 69). Ook België 
schonk recent 30 miljoen voor de vluchtelingenkampen bovenop de 20 miljoen van de voorbije jaren (70).
Doch er zit ook een adder onder het gras: Erdogan vroeg in ruil voor het runnen van de kampen in Turkije, 
behalve meer geld, dat de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de EU zouden heropgestart worden 
(71, 72, 73, 74). Angela Merkel bezweek voor de druk: ondanks haar vroeger terughoudender standpunt van 
“geprivilegieerd partnerschap” voor Turkije, stelde zij zowel Duitsland als de EU voor een voldongen feit (75).

4. Ontradingsmaatregelen
° Betere bewaking van de EU-buitengrenzen
“Zolang de buitengrenzen een zeef zijn, moeten de lidstaten de binnengrenzen kunnen controleren” is het 
advies van Marc Bossuyt (21). En Luuk van Middelaar formuleert het plastisch: “Je kan pas gastvrij zijn als je 
een deur hebt” (28). Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker pleitte voor een versterking van 
Frontex, het Europees agentschap voor grensbewaking, om een ongecontroleerde toevloed van illegale 
migranten te beletten (36). Op 8 oktober ll. beslisten de EU-ministers om vóór eind 2015 een concreet voorstel 
te doen om van de controle van de buitengrenzen een collectieve verantwoordelijkheid te maken (37).
° Aanpakken van mensensmokkelaars
Frederica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU, bevestigde dat er een 
militaire missie voor de Libische kust komt om de boten van de mensensmokkelaars te vernietigen (76). 
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon liet weten dat de politie in België gerichte controles gaat houden 
in grensgebieden, op luchthavens, treinverbindingen en langs routes die regelmatig gebruikt worden door 
smokkelaars (77). Of dat alles de migratiestromen zal stoppen, is maar de vraag (26).
° Recht op gezinshereniging verstrengen
De federale regering besliste om de regels inzake gezinshereniging gevoelig te zullen verstrengen (55).
° “Pushbacks”
Het terugduwen van bootjes met vluchtelingen in de wateren van het land waarvan ze vertrokken waren,  - 
naar Australisch voorbeeld (78) – werd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld (1).
° Propagandaoffensief IS
Een ontradingsmaatregel uit onverwachte hoek is het propagandaoffensief van Islamitische Staat (IS) om de 
exodus uit Syrië en Irak naar Europa te stoppen (79).

5. Causale aanpak
° Ontwikkelingshulp
Het is evident dat ontwikkelingshulp de economische migratie doet afnemen op voorwaarde dat die hulp niet 
in de zakken van corrupte regimes terechtkomt (26, 80, 81, 82, 83, 84).
° Beëindigen van oorlogen en vervanging van dictaturen
De Westerse militaire aanpak in Afghanistan, Irak en Libië leidde niet tot stabiele democratieën (85, 86, 87). De 
vluchtelingenstroom komt trouwens hoofdzakelijk uit de eerste twee landen en uit Syrië.
Syrië is een wespennest. Wouter Beke (88) en Etienne Vermeersch (22) pleitten voor een militair ingrijpen om 
IS uit te schakelen, doch hiervoor is een VN-mandaat (dus met akkoord van Rusland) nodig (89) en zelfs als dit 
lukt blijft er nog Assad (90, 91). Of het in Syrië beter wordt na verwijdering van Assad is echter niet zeker (92, 
93). De toestand werd nog ingewikkelder sinds Poetin Assad openlijk (voorlopig?) beschermt en niet enkel IS 
doch ook (vooral?) andere rebellengroepen bombardeert die door de VS ondersteund worden (74, 94, 95).



Een stabiele toestand in Syrië wordt wellicht pas mogelijk na vorming van een brede eensgezinde coalitie 
binnen bv. de VN-Veiligheidsraad en een intensieve geduldige diplomatieke actie (85, 96, 97, 98, 99, 100).

De economische balans van asielzoekers
Aangezien Europa gemiddeld vergrijst (101), zou de immigratie van vooral jonge mensen de 
werkzaamheidsgraad en de vergrijzing positief moeten beïnvloeden. De situatie verschilt echter van land tot 
land.
In Duitsland daalde het bevolkingsaantal gevoelig (26, 102) en is de werkloosheidsgraad laag (103). In België 
daarentegen groeit de bevolking van jaar tot jaar en is de werkloosheidsgraad hoger: Duitsland heeft dus meer 
nood aan migratie dan België. In België is er een bijkomend probleem: tussen de 20 en 64 jaar is de 
werkzaamheidsgraad van hen die buiten de EU geboren zijn slechts 48 % tegenover 66,7 % voor de totale 
beroepsbevolking (104). Immigratie wordt dus pas economisch interessant, hetzij door aantrekken van 
hoogopgeleiden (105), hetzij door o.a. intensievere begeleiding naar de arbeidsmarkt (104). We moeten ook 
niet te snel denken dat immigranten onze vergrijzing zullen oplossen: hun geboortecijfer past zich snel aan aan 
dat van ons (4).
Of onze SZ de immigratie aankan is in het eerste stadium een kwestie van aantallen (106, 107).

Tot slot
Kolonnes vluchtelingen te voet, anderen in volgepropte gammele bootjes, wekken gevoelens van empathie en 
mededogen op (108), samen met de vraag hoe we vooral mensen die met de dood bedreigd zijn (109) kunnen 
helpen. De praktische richtlijn wordt gegeven door de Conventie van Genève: wie uit gegronde vrees voor 
vervolging op de vlucht is en niet kan of wil terugkeren, heeft recht op asiel (1, 13).
De cruciale vraag is echter hoeveel we aankunnen zonder onze eigen volksgemeenschap te destabiliseren, 
vooral in het licht van vroegere ervaringen met immigratie (110), want massale immigratie remt integratie af. 
De meest recente Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) over 2014 leren enerzijds dat reeds 18,4 % van de 
Vlamingen een herkomst heeft buiten de EU en dat dit bij kinderen onder de vijf jaar oploopt tot 1 op 3. 
Anderzijds is de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen bij personen geboren buiten de EU slechts 55 %, terwijl die
bij de in België geboren personen tussen 20 en 64 jaar in Vlaanderen 74 % bedraagt. Verder is het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters die niet het Nederlands als huistaal hebben 25 % tegenover 8 % bij hen waar dit 
wel het geval is (111). Er wacht Vlaanderen dus nog een hele uitdaging met de integratie van de nu reeds 
aanwezige immigranten. Isabel Albers stelt vast: “… er is ook een deel mensen uit die conflictgebieden die onze
normen en waarden niet delen. Dat zorgt en zal blijven zorgen voor samenlevingsproblemen” (112).
Bijgevolg kunnen we niet anders dan pleiten voor een beperkend asielbeleid, waarbij een strenge doch 
rechtvaardige selectie wordt doorgevoerd tussen vluchtelingen volgens de definitie van de Conventie van 
Genève en economische immigranten; die laatsten moeten op een menswaardige wijze teruggestuurd worden 
naar het land van herkomst (37, 113). Dat betekent ook dat aan erkende vluchtelingen in eerste instantie een 
tijdelijk verblijfsrecht wordt toegekend (56, 57) en dat hen duidelijke richtlijnen gegeven worden niet alleen 
over hun rechten doch ook over hun plichten (56, 57, 65, 66).
Tenslotte moeten de inspanningen om jihadi’s tijdig te detecteren en op te volgen onverminderd worden 
verder gezet (74).
Ons deel binnen de EU in de opvang van bedreigde vluchtelingen moeten we inderdaad doen: dat is onze 
menselijke plicht. Dat mag echter niet gepaard gaan met desintegratie van onze eigen volksgemeenschap: dat 
is de grens.
Er is bovendien een bijkomende mogelijke hulpactie in afwachting van de beëindiging van de oorlog in Syrië: 
substantiële en volgehouden materiële en financiële steun aan vluchtelingenorganisaties, die actief zijn in het 
oorlogsgebied en de omgevende regio, door de overheden in de EU-lidstaten, Vlaanderen en ook door u en mij.

Eric Ponette
27 oktober 2015 
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