
Ons migratiesysteem… waarom durven wij het niet te wijzigen en wat zijn hiervan de 

gevolgen? 

================================================================== 

 

Wij vinden het normaal dat asielzoekers afkomstig uit Afrika en moslimlanden hier allemaal 

opvang en verblijf  krijgen in een AZC - met elke dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en 

zakgeld. Wie wil dat niet in deze wereld? 

 

Daar zit ons grootste fout.... hiermee lokken we migranten naar ons toe - als ze een half jaar in 

een AZC hebben vertoefd dan willen ze niet meer terug. 

Begrijpelijk.... alles wordt in een AZC geregeld en betaald: het eten, drinken, slapen, zorg, 

onderwijs plus gratis zakgeld - waar krijg je dit in de wereld?  

Je hoeft zelf niets te doen, je krijgt iedere dag alles aangereikt en alles wordt in een AZC van 

A tot Z geregeld ook de aanvraag voor een verblijfsvergunning.  

 

Door dit maf en onbetaalbaar migratiesysteem gaan we in 2020 richting 19/20 miljoen 

inwoners - waar migranten proberen hun familie en kennissen naar NL te halen. 

Hou mij ten goede U en ik zouden dit ook doen in de wetenschap dat de Nederlandse overheid 

klaar staat met gratis een ingerichte woning, extra zorg, extra aandacht met automatisch een 

bijstandsuitkering. 

  

Dit onbetaalbaar migratiesysteem moet met spoed gewijzigd worden, maar vanwege Wilders 

durven de Kamerleden en verantwoordelijke politici dit niet.  

Ze komen met smoesjes... dit mag niet van EU-Brussel en dat mag niet volgens het 

Vluchtelingenverdrag van Geneve. 

Terwijl landen zoals Polen en Oost-Europa vrijwel GEEN asielzoekers opnemen… en een 

land als Luxemburg daar heel zuinig mee is. Ook in Belgie is het een stuk minder.  

Er wordt met geen woord gesproken over het feit dat voorbeeldland Zweden twee jaar 

geleden een stop heeft ingevoerd op de komst van nieuwe vluchtelingen. 

Zweden zegt heel eerlijk… we hebben maar 11 miljoen inwoners, nog meer migranten is voor 

ons financieel en maatschappelijk niet verantwoord. 

Ook Denemarken met 6 miljoen inwoners is intussen veel strenger geworden.  

 

Veel West-Europese landen stellen vragen omtrent vermogen en bezittingen bij 

binnenkomende asielzoekers. 

In NL krijgen binnenkomende asielzoekers afkomstig uit Afrika of uit een moslimland direct 

gratis opvang en verblijf in een AZC… en als statushouder krijgt men een ingerichte woning 

met extra zorg, aandacht plus een bijstandsuitkering. 

Ook al heeft men in eigen land bezittingen, vermogen of 3 woningen in eigendom. 

--- 

 

Deze dingen worden in de media en bij de NPO verzwegen. 

Let wel - de geldverspilling ligt niet bij de migrant, maar bij de Nederlandse overheid. 

 

Nu kun je als Kamerlid zeggen… vanwege Wilders durven wij deze dingen en het 

onbetaalbaar wordend kostenplaatje niet uit te spreken. 

Maar als Kamerlid ben je verantwoordelijk voor de toekomst van je eigen land en dat van je 

kinderen. 

 



Opvang en zorg in EIGEN REGIO is beter en goedkoper hiermee bevorder je dat mensen  

terugkeren naar hun land of regio als het daar weer veilig is, zoals nu in Syrie het geval is. 

Nu blijft men in Nederland, waarbij ook familie en kennissen naar NL gehaald worden. 

 

Voor de prijs waar we hier 50 migranten helpen kunnen we daar 600 mensen helpen. 

--- 

 

De Nederlandse overheid is gefixeerd op het hier houden van migranten, waarbij familie en 

kennissen naar NL gehaald mogen worden.  

Waar is Den Haag mee bezig? 

 

Het lijkt alsof onze overheid bezig is met een spelletje:  

hoe krijgen we zo snel als kan 20 miljoen inwoners in Nederland met een onbetaalbaar 

kostenplaatje? 

--- 

 

Nederland is al dichtbevolkt… het migratieverhaal wordt de komende jaren nog groter. 

============================================================== 

 

Door de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 (wir schaffen es) is er een fikse 

woningnood ontstaan, we zien nu en in de komende jaren dat overal nieuwe woningen 

gebouwd gaan worden. 

Dit is goed voor de werkgelegenheid maar we zien ook dat er iedere week arbeidsmigranten 

vanuit Polen, Hongarije en andere Oostbloklanden naar NL komen om hier in de bouw, in 

kassen, opslag en transport te werken. 

Deze mensen halen in 2018, 2019 etc. hun vrouw en kinderen naar Nederland net als de 

Turkse en Marokkaanse gastarbeider in de jaren 60 en 70. 

De geschiedenis herhaalt zich echter toen hadden we 12 / 13 miljoen inwoners met weinig 

migranten en nog geen asielzoekers, nu hebben we er bijna 17,5 miljoen. 

Je zult zien dat van de nieuwe woningen wat we bouwen een substantieel deel nodig is voor 

statushouders en arbeidsmigranten, die vervolgens familie en kennissen naar NL halen. 

 

Hou mij ten goede, ik zou ook mijn familie en kennissen naar NL halen in de wetenschap dat 

de Nederlandse overheid klaar staat met gratis opvang en verblijf in een AZC, met gratis een 

ingerichte woning plus automatisch recht op een bijstandsuitkering.  

Het is te MOOI om waar te zijn, het is echt WAAR!   

--- 

 

Er is een gigantisch VERSCHIL in de behandeling van asielzoekers en arbeidsmigranten. 

 

1. asielzoekers (vanaf 2015 vluchteling genoemd)… afkomstig uit Afrika en moslimlanden 

krijgen bij binnenkomst ALLES gratis aangeboden. 

Ze worden als kasplantjes behandeld... alles wordt van A tot Z geregeld en betaald. 

Gratis opvang en verblijf in een AZC met iedere dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en 

zakgeld alles tot in de puntjes geregeld. 

De COA hoeft maar met haar vingers te knippen en ze krijgen er weer 30 miljoen euro bij.  

In 2017 hebben ze 250 miljoen betaald voor opvangcentra, bungalowparken en 

accommodaties met een langdurig huurcontract die nu (deels) leeg staan of nooit in gebruik 

zijn genomen. 

Niemand in de Kamer die hier iets over durft te zeggen. 



 

Als statushouder krijgt men met voorrang een ingerichte woning met extra aandacht en 

begeleiding, cursus Nederlands waarbij ook de bijstandsuitkering is geregeld. 

Men krijgt hulp bij het naar hier halen van naaste familieleden, hetgeen door de Nederlandse 

overheid wordt betaald. 

Iemand helpen is niet verkeerd, maar dit is overdreven… onze overheid en de NPO doen net 

alsof het allemaal oorlogsslachtoffers zijn. 

 

2. arbeidsmigranten uit Oost-Europa krijgen GEEN opvang en verblijf in een AZC, ze krijgen 

geen huisvesting via de Nederlandse overheid - ze krijgen nauwelijks zorg, geen aandacht en 

moeten zichzelf zien te bedruipen. 

--- 

 

Het maakt een wereld van verschil of je als moslim uit Albanie komt of uit Afghanistan. 

De een krijgt NIETS… en de ANDER wordt in de watten gelegd en mag zijn naaste familie 

naar NL mag halen, die hier dan ook  alles gratis krijgt. 

Dit slaat echt nergens meer op… ons huidig migratiesysteem is niet alleen onbetaalbaar maar 

uitermate ONRECHTVAARDIG en werkt fraude in de hand. 

Moslims worden hier op handen gedragen door de Nederlandse overheid. 

--- 

  

Ondanks dat er momenteel volop werkgelegenheid is zien we het aantal mensen met een 

bijstandsuitkering stijgen. 

De gemeenten zeggen dat dit te maken heeft met statushouders die hier nu naast een 

ingerichte woning ook een bijstandsuitkering behoeven. 

 

Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen voorspellen dat we door de toestroom van  

asielzoekers afkomstig uit Afrika en moslimlanden en door de instroom van arbeidsmigranten 

vanuit Oost-Europa eind dit jaar op 18 miljoen inwoners zullen uitkomen. 

Zullen we wedden? 

 

Beide groepen halen familie en kennissen naar NL, hou mij ten goede wij zouden dit ook 

doen. 

Je moet niet verbaasd zijn als we in 2020 op 20 miljoen inwoners terecht komen. 

 

Economen en Mark Rutte weten dat we na 4 of 7 vette jaren ook weer een recessie op ons dak 

krijgen. 

Je zult zien dat veel vluchtelingen en laag opgeleide arbeidsmigranten afhankelijk worden 

(zijn) van een bijstandsuitkering of ww of zw.  

 

Dan zijn de rapen hier gaar… Den Haag, de provincies en gemeenten weten niet waar ze het 

geld vandaan moeten halen. 

Met veel onvrede en boze Nederlanders die zien dat statushouders automatisch een 

bijstandsuitkering krijgen zonder dat ze hier iets voor hoeven in te vullen, dit wordt voor hen 

op het gemeentekantoor allemaal ingevuld en geregeld. 

Ze krijgen met voorrang gratis een ingerichte woning met veel extra aandacht, zorg en 

begeleiding.  

Terwijl Nederlandse burgers bij een bijstandsaanvraag 8 formulieren moeten invullen met 

bewijsmateriaal van hun bank en gezinssituatie plus een strenge eis voor het doen van 

sollicitaties. 



Statushouders krijgen extra aandacht, extra cursussen en begeleiding voor het vinden van een 

baan. De motivatie is niet denderend omdat ze weten dat loon bij werken maar een paar 

centen meer oplevert. 

Bovendien een bijstandsuitkering geeft recht op allerlei toeslagen en tegemoetkomingen. 

 

Ouderen, hulpbehoevenden en arbeidsmigranten krijgen veel minder aandacht en zorg dan  

gezonde jonge asielzoekers afkomstig uit Syrie of Eritrea. 

--- 

 

Dit is het beeld wat we nu zien en in de komende jaren… ook in 2020. 

Een volgepropt land met permanente woningnood en dichtslibbende wegen. 

Toenemende onvrede, spanningen en een toenemende HAAT tegen de Nederlandse overheid 

en gemeenten omdat men ziet dat voor asielzoekers en statushouders alles uit de kast wordt 

getrokken - terwijl ouderen, hulpbehoevenden en andere Nederlanders steeds minder aandacht 

en zorg gaan krijgen. 

De Nederlandse burger betaalt zich scheel aan zorgpremie, milieuheffing, btw, benzine, voor 

stroom en gas… waarbij de zorg en voorzieningen slechter worden, maar niet voor 

‘vluchtelingen’ en statushouders. 

 

Kortom een land waar migranten proberen kost wat kost hun familie en kennissen naar NL te 

HALEN… waar rijke, werkende en ondernemende Nederlanders dit land zullen 

ONTVLUCHTEN. 

Vanwege de hoge lastendruk, het vastzittend verkeer, criminaliteit, maatschappelijke 

spanningen en onleefbare toestanden.   

 

VEEL dingen wat ik voorspel komen haarfijn uit. 

--- 

 

De mensensmokkelorganisaties lachen ons vierkant uit, zij zetten migranten tegen betaling 

netjes af bij een AZC… de Nederlandse Overheid zorgt voor de rest. 

Om het hun gemakkelijk te maken hanteren en publiceren wij een LIJST van onveilige landen 

en onveilige gebieden… zodat de smokkelorganisaties exact weten van waaruit zij migranten 

naar NL mogen brengen, die hier gratis opvang en verblijf krijgen in een AZC.  

 

WIJ VRAGEN EN ZIJ DRAAIEN.  

De COA regelt dat deze mensen na binnenkomst direct opvang en zorg krijgen in een AZC. 

--- 

 

Het kostenplaatje voor opvang en verblijf, huisvesting, extra zorg, extra aandacht en 

begeleiding inclusief de bijstandsuitkering wordt onbetaalbaar. 

Hierbij moet je ook tellen het aantal ambtenaren en zorgverleners wat met migratie en 

migranten is gemoeid.  

Bij de COA, in AZC’s, bij het IND, bij Justitie, bij Ministeries, de provincie en gemeenten dit 

bedrag loopt jaarlijks in de miljarden. 

---- 

 

Hoe is Nederland in 2020... in 2030? 

 

Hier moet je niet aan denken - het is 100% de schuld van onze overheid. 



Onze autochtone en allochtone kinderen zijn de dupe, zij wonen straks in een volgepropt 

Nederland en krijgen het heel, heel erg moeilijk. 

Vraag me af... staan politici,  Kamerleden en Mark Rutte hier bij stil? 

Zij hebben deskundige adviseurs en ambtenaren die de dingen wat ik voorspel eigenlijk 

zouden moeten zien. 

Een never ending toestroom van migranten uit Afrika, moslimlanden en Oost-Europa. 

 

Waar brengt Den Haag... ons en onze kinderen naar toe? 

--- 

 

We missen nu een persoon als Pim Fortuyn... 

een discussie en nadenken hierover is taboe in Nederland vanwege Wilders. 

 

Terwijl je nu al kunt voorspellen dat door de toestroom van asielzoekers en arbeidsmigranten 

(die ook hun familie en kennissen naar NL zullen halen) we over 3 jaar in 2020…. richting de 

20 miljoen inwoners zullen gaan. 

--- 

 

Hoe zal het zijn in 2030 en 2040…. denk dat Nederland dan onleefbaar is. 

Zou dit de klimaatsverandering zijn waar milieumensen zich zorgen over maken? 

 

Den Haag en onze (linkse) politieke partijen maken zich liever druk en zorgen over 

KLIMAATSVERANDERING en opwarming van de aarde! 

Hoe is Nederland en de aarde in 2040? 

 

Waarbij je ziet dat via de klimaatjongens in Parijs, de media (NPO) en de politiek in Den 

Haag veel aan BEELDVORMING wordt gedaan met de bedoeling de landelijke publieke 

opinie te beinvloeden. 

Woorden als klimaatsverandering, opwarming en CO2-uitstoot worden aan elkaar gekoppeld. 

 

Waarbij we nu accepteren dat er overal hoge windturbines (met een laag rendement) en 

zonnepanelen worden gebouwd hetgeen miljarden mag kosten. 

In een volgepropt land met 20 miljoen inwoners wil onze maffe overheid van die dure 

windmolens plaatsen waar omwonenden en dieren last hebben vanwege het lawaai en de 

slagschaduw… één windmolen geeft een opbrengst voor hooguit 20 boerderijen en 3 

paardenstallen. 

  

Waarbij we accepteren dat de milieuheffing op benzine, gas en stroom ieder jaar verhoogd 

wordt. 

Waarbij we accepteren dat in 2040 het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas 

wordt verboden en peperduur zal zijn. 

 --- 

 

Hier nog een opmerkelijk voorbeeld omtrent BEELDVORMING en beinvloeding van het 

volk. 

 

In 2015 en 2016 (wir schaffen es) hebben asielzoekers in Duitsland en Nederland de naam 

vluchteling c.q. oorlogsslachtoffer gekregen. 

Ook in 2017 en 2018 wordt elke binnenkomende asielzoeker in de media (NPO) en in de 

Kamer nog steeds vluchteling genoemd. 



Het woordje vluchteling heeft een ander gevoelswaarde als asielzoeker. 

Bij asielzoeker denk je ook aan migranten die hier komen vanwege economische redenen 

voor gratis opvang en verblijf in een AZC, voor de ingerichte woning en voor de uitkering. 

Het woordje vluchteling roept associaties op met het begrip oorlogsslachtoffer, het is 

opmerkelijk dat in de media op radio en tv het woordje asielzoeker niet meer wordt gebruikt. 

 

Voor asielzoekers (vluchtelingen) en statushouders wordt miljarden uitgetrokken, daar hoor je 

NIEMAND over in de Kamer, in de media en op tv. 

Zelfs een kind van 13 kan voorspellen dat het financieel en maatschappelijk grandioos FOUT 

loopt met Nederland. 

Hoe is ons land in 2020 het jaar waarin Rutte III van ons afscheid neemt? 

 

 

Schrijf hierover naar Kamerleden, politieke partijen, provincie, gemeenten, instellingen zoals 

CBS, CPB, SCP, WRR, de Nederlandsche Bank, Raad van State, NPO, Universiteiten e.d. 

Ze weten er geen raad mee, dat begrijp ik want door Wilders is het taboe en de spreekangst 

hierover erg groot.  

Niemand in NL wil vergeleken worden met Wilders… dus iedereen zwijgt in de Kamer, in de 

media, op radio tv en bij de NPO. 

Wij vinden het not done om hierover te spreken… echter het is wel de realiteit van gisteren, 

vandaag, morgen en ook in 2020. 

We praten liever over klimaatsverandering, opwarming en beperking van de CO2-uitstoot. 

In feite over een stukje LUCHT. 

--- 

 

Het gevolg van dit taboe is een nooit stoppende toestroom van vluchtelingen (asielzoekers) 

en arbeidsmigranten met een permanente woningnood, dichtslibbende wegen en een 

onbetaalbaar wordend kostenplaatje… voor opvang, zorg, huisvesting en uitkeringen. 

 

Het zijn (linkse) partijen zoals PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en nu ook Denk en 

PvdDieren die samen met het CDA en de VVD het huidig onbetaalbaar migratiesysteem 

hebben ontwikkeld en in stand willen houden. 

Door de aanwezigheid van Wilders is een wijziging van dit onbetaalbaar migratiesysteem 

nu  praktisch onmogelijk. 

---   

 

In 2020 is het over en sluiten met de Welvaartsstaat der Nederlanden. 

Mijn voornemen is om in 2020 naar het rustige en welvarende Luxemburg te verhuizen. 

Dit kleine land is dunbevolkt gebleven… hun migratiesysteem is totaal anders als dat van 

Nederland… zij zeggen: we zijn maar een klein land met slechts 600.000 inwoners, we 

kunnen onmogelijk elke asielzoeker hier een woning en een uitkering geven. 

Je krijgt MAXIMAAL 6 maanden een uitkering en daarna moet je jezelf zien te bedruipen; 

middels werk, via familie of bij kennissen. 

--- 

 

Wij in NL vinden het normaal dat asielzoekers een half jaar of langer GRATIS opvang en 

verblijf krijgen in een AZC – met elke dag gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld. 

Daarna krijgt men als statushouder met voorrang gratis een ingerichte woning met extra 

aandacht, extra zorg met recht op een LEVENSLANGE bijstandsuitkering… waarbij je ook 



naaste familie naar NL mag halen… voor wie wij dan ook huisvesting, zorg en een uitkering 

regelen. 

Dit is momenteel volop gaande in Nederland…. niet alleen vrouw, kinderen of naaste familie. 

Veel jonge mannen (16 tot 20 jaar) uit Eritrea komen via de smokkelorganisatie naar NL 

omdat zij daar niet in militaire dienst willen… zij zeggen dat ze niet meer terug kunnen, dit 

klopt want op dienstweigeren staat gevangenisstraf. 

Ze krijgen hier allemaal asiel en mogen dan hun ouders, broers en zussen op onze kosten naar 

NL halen – en zo wordt één asielzoeker dan 4 of 6 migranten die hier allemaal recht hebben 

op huisvesting, extra zorg, extra aandacht en een bijstandsvoorziening.    

Dit eerlijk verhaal wordt NIET verteld via de publieke media op radio en tv… maar het is wel 

de praktijk van iedere dag. De COA en Den Haag weten drommels goed dat dit de 

werkelijkheid is. 

--- 

 

We missen nu echt een persoon als Pim Fortuyn, iemand die dit op een kalme en rustige wijze 

vertelt in de media, in de Kamer, op radio en TV. 

 

Wilders roept of twittert iets en loopt dan boos weg… hij wil niet op radio, tv of bij de NPO. 

Door Wilders kunnen politici en Kamerleden gesteund door de NPO door blijven gaan met 

ons huidig maf en onbetaalbaar migratiesysteem. 

Niemand die hier iets over durft te zeggen…. zodat we eind 2020 mede door de steeds groter 

wordende instroom van arbeidsmigranten afkomstig uit Oost-Europa op 20 miljoen inwoners 

zullen belanden met permanente woningnood en dichtgeslibde wegen. 

Toenemende armoede, onvrede, criminaliteit, spanningen en onleefbare toestanden... waar 

vluchtelingen en arbeidsmigranten familie en kennissen naar NL blijven halen. 

 

Waar rijke, werkende en ondernemende Nederlanders dit land zullen ONTVLUCHTEN. 

 

Dingen wat ik voorspel komen haarfijn uit. 

--- 

 

Weet dit is een gevoelig en diepgaand onderwerp… ben blij dat ik met U hierover van 

gedachte mag wisselen, het is belangrijk dat de politiek en Kamerleden hiervan kennis nemen. 

 

--- zie ik dingen verkeerd of te somber--- wat denkt u hiervan? 

 

 

p.s. dit schrijven stuur ik ook naar Mark Rutte en uiteraard Geert Wilders. 

 

Geert Wilders zorgt ervoor dat we ons maf migratiesysteem niet durven te wijzigen en dat  

Kamerleden en media angstvallig zwijgen over dit onbetaalbaar gebeuren. 

 

Mark Rutte is als premier verantwoordelijk voor de toekomst van onze autochtone en 

allochtone kinderen... als anderen het niet doen dan moet hij het voortouw nemen. 

Ik zeg al, we missen nu een persoon als Pim Fortuyn… het zit muur en muurvast. 

 

Maar niet alleen Rutte is verantwoordelijk voor de toekomst van onze autochtone en 

allochtone kinderen… ook WIJ ouderen U en ik, de Kamerleden, provincie, gemeenten en de 

dienstdoende bestuurlijke instellingen. 

 



 

 

Met zorgelijke groet  

de heer Jan Zomers (65 jaar - boekhouder) 

 


