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In uw factcheck beoordeelt u onze stelling als grotendeels onwaar. De nuance die u aanbrengt komt echter voor 
in onze tekst. In de betreffende tekst geven wij immers aan dat de opvangkost sterk afhangt van de partner die de 
asz opvangt. Dit betreft bovendien een uiterst conservatieve berekening aangezien we geen rekening houden met 
de justitiële, medische, administratieve en vaak politionele kosten die ermee gepaard gaan. De magistraten, 
dokters en ambtenaren dienen ook betaald te worden. Het was wellicht nuttig deze nuance aan te brengen ipv te 
wijzen op de pensioenambtenaren die moeten betaald worden. Over scheve vergelijkingen gesproken.     
  
U geeft ook aan dat wij dit bedrag doen uitschijnen als ‘de norm’. In onze titel staat echter “Asielzoeker kost 
maandelijks tot 2.255 euro.” Het woord ‘tot’ lijkt ons in deze meer dan duidelijk. 
  
Het treft dan ook dat een concurrerend blad morgen een gelijkaardige factcheck maakt waarin onze stelling als 
‘grotendeels waar’ wordt gecatalogeerd. 
  
Hopend op enige bijstelling ter zake. 
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Reply from Jan Jagers to Klaas Slootmans, 23 aug. 2018 09:47 
:  
 
 
Beste heer Slootmans 
 
In de titel van uw stuk staat “Asielzoeker kost maandelijks tot 2.255 euro”. Dat staat ook zo vermeld in de 
factcheck. In uw samenvattende tabel is de tot gesneuveld. Ook dat kunnen lezers lezen, zowel in uw blad als het 
onze.  
 
De nuance dat de opvangkost sterk afhangt van de partner, die u inderdaad maakt, staat ook integraal mee in de 
tekst van de factcheck. 
 
Uw argument dat het een 'uiterst conservatieve berekening' betreft, is toegevoegd onderaan het stuk: 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/factcheck-maandelijkse-kost-asielzoeker-2255-euro/article-longread-
1188183.html 
 
Dat een concurrerend blad een gelijkaardige factcheck maakt, is toe te juichen. De waarheid is geen exacte 
wetenschap, argumentatie in transparantie is de beste weg ernaartoe. 
 
 
Hartelijke groet 
 
Jan Jagers 


