
 

 

 

 

 

Allochtoon. Persoon die zelf naar België immigreerde, of waarvan (één van) de voorouders naar België immigreerde. 

Acculturatie. 

Als vreemdeling geboren populatie. Alle personen die niet als Belg geboren zijn en officieel in België verblijven. Ze 

kunnen in België of in het buitenland geboren zijn. Sommigen zijn Belg geworden, anderen niet. 

Asiel. Asiel is een vorm van bescherming die een land op zijn grondgebied toekent. Asiel wordt toegekend aan 

personen die in hun land van oorsprong en land waar ze verblijven geen bescherming krijgen, onder meer uit vrees te 

worden vervolgd omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 

politieke overtuiging. De criteria voor de toekenning van asiel zijn door de Conventie van Genève bepaald.  

Asielzoeker. Een asielzoeker of kandidaat-vluchteling is een persoon die op basis van de Conventie van Genève vraagt 

om als vluchteling te worden erkend. De Conventie van Genève beschermt personen die met reden vrezen dat ze in 

hun land van herkomst zullen worden vervolgd omwille van hun: nationaliteit, ras, godsdienst, het behoren tot een 

bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Naast asiel in de betekenis die in de Conventie van Genève is 

vastgelegd, kan een persoon die internationale bescherming zoekt, ook andere soorten bescherming genieten, zoals 

tijdelijke of subsidiaire bescherming. 

Assimilatie.  

Autochtoon. Letterlijk: oorspronkelijke bewoner van een land. Tegenovergestelde van allochtoon1. 

Beeldvorming. Het ontstaan van een opvatting, idee of indruk over personen, zaken of feiten. 

Bijlagen. Administratieve documenten waarvan vreemdelingen tijdens de verschillende stadia van hun procedure 

houder zijn. Deze documenten worden zo genoemd omdat ze de bijlagen vormen bij het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. De meest gekende bijlagen zijn bijlage 4 (attest van immatriculatie A of oranje kaart), bijlage 6 (bewijs 

van inschrijving in het vreemdelingenregister of elektronische kaart A en B), bijlage 7 (identiteitskaart voor 

vreemdelingen of elektronische kaart E), bijlage 8, bijlage 9 of bijlage 12 en 13 en volgende (bevel om het grondgebied 

te verlaten).  

BIVR. Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de ‘witte kaart’ is een definitieve machtiging tot 

verblijf of een tijdelijke machtiging tot verblijf voor één jaar en die telkens met een jaar wordt verlengd. Als het om 

een tijdelijke kaart gaat, kan de hernieuwing aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van werk, onderhevig zijn. 

Burgerschap. Deelname van de burgers aan het politieke leven van een staat (stemrecht, recht op verkiesbaarheid en 

uitoefening van openbare vrijheden). 

Clandestiene migranten. Mensen die clandestien de grens overstaken en nooit een verblijfsprocedure opstartten. Hun 

verblijf wordt niet geregistreerd. Een typische groep zijn de transitmigranten, die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld 

Engeland2. 

Conventie van Genève. De Conventie van Genève regelt sinds 1951 de erkenning van vluchtelingen. Ze wil een 

minimale bescherming bieden aan personen die hun land om een aantal redenen zijn ontvlucht. In de Conventie zijn 

deze redenen duidelijk vastgelegd, waarbij het niet uitsluitend om politieke redenen gaat, zoals de onjuist gebruikte 

uitdrukking ‘politiek vluchteling’ soms doet vermoeden. Een vluchteling is iemand die met reden vreest ‘te worden 

vervolgd omwille van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke 

overtuiging.’ Een vluchteling is een persoon die is erkend door een land dat de Conventie van Genève heeft 

ondertekend en die voldoet aan de criteria die in de Conventie zijn vastgelegd om in aanmerking te komen voor 

bescherming van dat land. Zolang hij deze erkenning niet heeft gekregen, wordt deze persoon ‘asielzoeker’ genoemd. 

Om als vluchteling te worden erkend, moeten de individuele vervolgingen waarvan de asielzoeker beweert het 

slachtoffer te zijn, aan een van de vijf limitatieve criteria beantwoorden die wel voor interpretatie vatbaar zijn. 

                                                           
1 « Lexicon », site van de Kruispunt Migratie-Integratie, geconsulteerd op 7/10/2015 (http://kruispuntmi.be/lexicon). 
2 Loc. Cit. 
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CGVS. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) is bevoegd om personen te 

erkennen als vluchteling of als persoon die voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt. Het 

onderzoekt de in België ingediende asielaanvragen en biedt bescherming aan vreemdelingen die bij terugkeer naar 

hun land van herkomst dreigen vervolgd of ernstig benadeeld te worden. 

Cultuur. 

Derde generatie migrant. Omschrijving gebruikt voor personen van vreemde herkomst die geboren zijn in België 

wiens ouders tevens geboren zijn in België maar wiens grootouders in het buitenland geboren zijn en naar België 

migreerden. Zie ook eerste generatie migrant en tweede generatie migrant. 

Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken en 

staat de minister van Asiel en Migratie bij op het vlak van vreemdelingenbeleid. DVZ is de spil van alle administratieve 

voorzieningen wat betreft verblijf, toegang tot het grondgebied, vestiging en verwijdering van vreemdelingen. 

Discriminatie. Er is sprake van discriminatie wanneer een persoon in een vergelijkbare situatie minder gunstig 

behandeld wordt dan een andere persoon zonder dat hiervoor een rechtvaardiging gegeven kan worden3. 

Dublin. De ‘Dublin II’-verordening legt de criteria en de modaliteiten vast om te bepalen welke lidstaat de 

asielaanvraag moet behandelen die een onderdaan van een derde land in één van de lidstaten heeft ingediend. Deze 

verordening geldt in de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Volgens deze tekst is het 

land waar de asielzoeker het eerst is aangekomen, bevoegd om de asielaanvraag te behandelen. Asielzoekers voor wie 

België zich op grond van de Dublin-verordening onbevoegd verklaart en die hun asielprocedure willen voortzetten, 

moeten dit doen in het land dat bevoegd is verklaard om hun aanvraag te behandelen. 

Eerste generatie migrant. Omschrijving gebruikt voor personen gevestigd in België, maar geboren in het buitenland. 

Zie ook tweede generatie migrant en derde generatie migrant.  

Emigrant. Vanuit het standpunt van het land van herkomst. Een emigrant is een persoon die zijn / haar land van 

herkomst verlaat om zich in een ander land te vestigen.  

Emigratie. Het migratieparcours vanuit het land van herkomst naar een ander land. 

Etnocentrisme. 

Fedasil. Fedasil is een autonoom agentschap dat de federale regering heeft opgericht. Zijn belangrijkste taak bestaat in 

het organiseren van de opvang van asielzoekers in België. Fedasil beheert onder meer de open centra. 

Gemeenschap (…van vreemde afkomst). Groep personen die dezelfde waarden, éénzelfde cultuur, éénzelfde 

godsdienst of éénzelfde afkomst delen. Sociale groep waarvan de leden gemeenschappelijke belangen hebben en die 

een éénheid vormen, een ‘wij’. 

Gedwongen huwelijk. Over het algemene is er sprake van een gedwongen huwelijk wannee in het jader van een 

huwelijk tussen twee personen, minstens een van die personen er niet vrij en volledig mee heeft ingestemd. Dit soort 

huwelijken wordt gesloten onder fysieke of morele dwang. 

Gearrangeerd huwelijk. Een gearrangeerd huwelijk onderscheidt zich van een gedwongen huwelijk doordat de 

families van de beide echtgenoten een centrale rol spelen bij het arrangeren van het huwelijk maar de keuze om al 

dan dient te huwen hangt in fine van de toekomstige echtgenoten af4. 

Georganiseerd racisme. We spreken over georganiseerd racisme wanneer het duidelijk is dat xenofobie, islamofobie, 

antisemitisme en vreemdelingenhaat op een georganiseerde manier worden gebruikt om racisme en discriminatie in 

de samenleving te doen toenemen in plaats van te doen afnemen. De antiracismewet heeft trouwens een apart artikel 

voorzien om, de leden en medewerkers, organisaties of groeperingen die zich hieraan schuldig maken, te vervolgen 

(artikel 22: ‘behoren tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie 

verkondigt’).  

Gesloten centra. België telt zes gesloten centra: 127, 127 bis, INAD, Brugge, Merksplas en Vottem. Er is in theorie 

plaats voor 800 personen.  

                                                           
3 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, « Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het 
vermijden?  », Brussels, 2008, p. 4. 
4
 N. BENSAID et A. REA, Étude relative aux mariages forcés en région de Bruxelles-capitale, Group for Research on Ethnic relations, 

Migrations & Equality (ULB), novembre 2012, p. 7. 
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 Het INAD-centrum werd in 1996 geopend en ligt in de luchthaven van Zaventem. In afwachting van hun 

terugdrijving worden hier vreemdelingen (mannen, vrouwen en soms kinderen met hun ouders) 

vastgehouden die met het vliegtuig in Zaventem zijn aangekomen en die geen toegang krijgen tot het 

Belgische grondgebied. In een enkel zeldzaam geval worden ook illegale vreemdelingen die heel binnenkort 

worden verwijderd in het INAD-centrum ondergebracht.  

 De andere gesloten centra vangen vreemdelingen op die hier al dan niet asiel aanvragen en geen 

verblijfsrechten (meer) hebben in België, in afwachting van hun verwijdering of van een eventuele toelating 

om het grondgebied te betreden of om hier te verblijven. Het centrum 127 in de transitzone van de 

luchthaven van Zaventem werd in 1988 geopend. Hier worden vooral vreemdelingen opgevangen die bij de 

grens een asielaanvraag hebben ingediend. Zowel mannen, vrouwen als ouders met kinderen worden hier 

ondergebracht. Het repatriëringscentrum 127 bis werd in maart 1994 in Steenokkerzeel naast de luchthaven 

van Zaventem geopend. Hier worden alleenstaande mannen en gezinnen ondergebracht. Het centrum voor 

illegalen in Merksplas bestaat sinds 1993 en vangt alleenstaande mannen en gezinnen op. Het centrum in 

Brugge dateert van 1995 en vangt alleenstaande mannen en vrouwen op. In 1998 werd het centrum in 

Vottem geopend. 

Grijs huwelijk. Huwelijk waarbij “een van beide personen oprecht en te goeder trouw is en slachtoffer is van 

manipulatie van de partner, die er enkel op uit is een verblijfsrecht in België te verkrijgen”5. 

Kindhuwelijk, uithuwelijking op jonge leeftijd. Plan België definieert kindhuwelijken als huwelijken waarin minstens 

een van beide partners nog geen achttien is. In de ruime zin bevat het begrip “huwelijk” het samenwonen, de 

verloving of de huwelijksverbintenis zoals erkend door de burgerwet, religies of traditionele gebruiken. 

Globalisering. 

Geïmmigreerde populatie. Alle personen die in het buitenland geboren zijn en officieel in België verblijven. Zij hebben 

dus een ander land verlaten om zich in België te komen vestigen. 

Gezinsherenigeng. Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van familieleden die in verschillende landen 

verblijven. Aan gezinshereniging is ook een verblijfsprocedure gekoppeld: familieleden van Belgen, EU-burgers of van 

andere personen met verblijfsrecht in België kunnen, onder bepaalde voorwaarden, via gezinshereniging een 

verblijfsvergunning in België verwerven6. 

Dienst Vreemdelingenzaken. Dagelijks stelt de Dienst Vreemdelingenzaken alles in het werk om aan de vragen van de 

nieuwe migranten tegemoet te komen. De Dienst Vreemdelingenzaken treedt op bij de afgifte van visa voor een kort of 

lang verblijf, is verantwoordelijk voor het registreren van de asielaanvragen in België en zorgt ook voor de vrijwillige 

terugkeer of de verwijdering van personen die illegaal in het land verblijven7. 

Identiteit. 

Illegaal. Persoon die zonder wettig verblijfsstatuut in een land verblijft. De term heeft een negatieve bijklank. Beter: 

mensen zonder wettig verblijf, mensen zonder papieren8. 

Inburgering. De Vlaamse overheid werkt sinds 2003 aan een beleid van “inburgering”: een interactief proces waarbij 

de overheid aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt. Dit biedt hen de mogelijkheid om hun nieuwe 

omgeving beter te leren kennen en draagt er toe bij dat de samenleving de inburgeraars als volwaardige burgers gaat 

erkennen. Het doel is een volwaardige participatie van de “nieuwe Vlamingen” aan de samenleving. 

Integratiebeleid. Beleid van de Vlaamse overheid dat streeft naar een samenleving die constructief omgaat met 

etnisch-culturele diversiteit. Een samenleving met voldoende samenhang, waaraan iedereen actief deelneemt, ook 

mensen met een migratieachtergrond9. 

Interculturele. 

Kolonisatie. 

                                                           
5
 N. BENSAID et A. REA, op. cit. , p. 21. 

6« Lexicon », site van de Kruispunt Migratie-Integratie, geconsulteerd op 7/10/2015 (http://kruispuntmi.be/lexicon). 
7« Over ons », site van de Dienst Vreemdelingenzaken (ibz), geconsulteerd op 7/10/2015 (op 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/over-ons.aspx) 
8 « Lexicon », site van de Kruispunt Migratie-Integratie, geconsulteerd op 7/10/2015 (http://kruispuntmi.be/lexicon). 
9 « Lexicon », site van de Kruispunt Migratie-Integratie, geconsulteerd op 7/10/2015 (http://kruispuntmi.be/lexicon). 
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Land van aankomst. Opnieuw bekeken vanuit de migratie, is het land van aankomst het land waarheen men 

geïmmigreerd is. Voor immigranten die leven en wonen in België, is België hun ‘land van aankomst’. 

Land van herkomst. We spreken over ‘het land van herkomst’ wanneer we kijken naar de migratiegeschiedenis van 

personen die geïmmigreerd zijn. Het land van herkomst is dan het land van waaruit men geëmigreerd is. Maar het 

land van herkomst kan ook (voor de tweede en derde generatie) verwijzen naar het land zijn vanwaar de ouders of de 

grootouders migreerden naar het land waar ze nu woonachtig zijn (land van aankomst). 

Loverboys. Personen die jonge meisjes verleiden en hen voldoende emotioneel binden om hen uit te buiten. 

Mensenhandel. Dat vaak als een moderne vorm van slavernij bestempeld wordt, omvat voornamelijk de uitbuiting van 

mensen in diverse sectoren. Het kan gaan om seksuele uitbuiting (voornamelijk in het kader van prostitutie) of om 

economische uitbuiting (door arbeid). Zo gebeurt het dat mensen uitgebuit worden onder meer in de bouwsector, de 

horeca of huisarbeid.  

Mensensmokkel. Mensensmokkel betekent profijt halen uit de hulp die aan vreemdelingen geboden wordt bij hun 

illegale immigratie.  

Migrant. Een migrant is een persoon die zijn land om officiële of officieuze redenen verlaat om naar een ander land te 

trekken. Deze term omvat dus ook vluchtelingen. Zie ook eerste generatie migrant, tweede generatie migrant en derde 

generatie migrant.  

Migratie. Migratie verwijst algemeen naar individuen die naar een andere woonplaats trekken. Deze term maakt geen 

onderscheid op basis van migratiemotieven.  

Migratiesaldo. Het migratiesaldo staat voor het aantal personen dat tijdens een welbepaalde periode een gegeven 

grondgebied is binnengekomen (immigranten) verminderd met het aantal personen dat datzelfde grondgebied heeft 

verlaten (emigranten). Indien het negatief is, betekent dit dat het aantal immigranten lager ligt dan het aantal 

emigranten. Indien het daarentegen positief is, dan zijn er meer immigranten dan emigranten op een gegeven 

grondgebied. 

Migratiestromen. De migratiestromen hebben betrekking op het aantal dat in de loop van een jaar het land 

binnenkomt (immigraties) en het aantal personen dat vertrekt (emigraties). 

Multicultureel. Uit (elementen van) verschillende culturen samengesteld10. 

Nationaliteit. Nationaliteit is de juridische band tussen een individu en een land. In België wordt ze meestal via één of 

beide ouders overgedragen, maar er zijn nog andere manier om de nationaliteit te verwerven:  

 Bij toekenning van de nationaliteit hoeft de persoon zelfs niets te ondernemen. Dit is onder meer het geval bij 

minderjarigen die de nationaliteit automatisch verwerven wanneer hun ouders Belg worden. In andere gevallen 

krijgen ze die op vraag van de ouders.  

 Keuze en verklaring zijn twee mogelijkheden voor meerderjarigen die aan een aantal vereisten voldoen (die te 

maken hebben met hun woonplaats, aantal jaren verblijf, geboorteplaats, leeftijd enz.) en die geen ‘ernstige 

persoonlijke feiten’ hebben gepleegd die de verwerving van de nationaliteit in de weg staan. Bij weigering kan 

voor een rechtbank beroep worden aangetekend. Een voorbeeld: een vreemdeling die legaal en ononderbroken 

10 jaar in België verblijft (op voorwaarden dat hij aan de voorwaarde qua taal en maatschappelijke integratie 

voldoet) of 5 jaar (op voorwaarde dat hij aan de voorwaarden qua taal, maatschappelijke én economische 

integratie voldoet) en die op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient een onbeperkt verblijfs- of vestigingsrecht 

heeft, kan mits een eenvoudige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand de nationaliteit 

verwerven. 

Naturalisatie is een bijzondere procedure die alleen voor meerderjarigen geldt die een uitzonderlijke verdienste 

hebben op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel gebied hebben, die een bijzondere bijdrage kunnen leveren 

aan de internationale uitstraling van België. De Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist soeverein aan wie ze die 

toekent en hanteert haar eigen rechtspraak. Beroep tegen een naturalisatieweigering is uitgesloten, waardoor deze 

procedure vaak als een ‘gunst’ wordt omschreven. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn niet-begeleide minderjarige asielzoekers en andere nieuwkomers. Dit 

zijn jongeren die zonder ouders, of andere voogden, zijn gevlucht11. 

                                                           
10 « Lexicon », site van de Kruispunt Migratie-Integratie, geconsulteerd op 7/10/2015 (http://kruispuntmi.be/lexicon). 
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Open centra. Open centra staan in voor de opvang van vreemdelingen. Ze garanderen opvang en materiële hulp aan 

asielzoekers vanaf de dag dat ze hun aanvraag indienen en vervullen een zogenaamde ‘bed-bad-brood’-functie. De 

term ‘open’ betekent dat de bewoners het centrum onder bepaalde voorwaarden vrij kunnen verlaten en betreden. 

Het centrum biedt nog een ruime waaier andere diensten aan: medische dienst, sociale dienst, dienst voor kinderen, 

tweedehandskleding, dienst voor vrijwilligerswerk en een animatiedienst. 

Personen zonder papieren. Deze term wordt doorgaans gebruikt om een persoon aan te duiden die geen 

verblijfsdocumenten heeft waarmee hij legaal op het grondgebied kan verblijven. Achter deze algemene term gaan 

heel verschillende situaties schuil: uitgeprocedeerde asielzoekers, personen die clandestien het grondgebied zijn 

binnengekomen, vreemdelingen die vroeger een verblijfsvergunning hadden die nu ongeldig is enz. Door het illegale 

karakter van hun verblijf kunnen deze personen geen aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op 

arbeid, die personen die hier legaal verblijven, wel hebben. 

Persoon van buitenlandse herkomst. Persoon die zelf naar België immigreerde, of waarvan (één van) de voorouders 

naar België immigreerde, en die de Belgische nationaliteit heeft. 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) is een nieuw administratief 

rechtscollege dat in 2007 is opgericht en als enige bevoegd is om kennis te nemen van beroepsprocedures tegen 

individuele beslissingen die op basis van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Regularisatie. Regularisatie is het administratieve proces waarmee een land het illegale verblijf van een vreemdeling 

wettigt. Naast tijdelijke algemene campagnes, zoals in 1999-2000 in België, gebeurt deze regularisatie gewoonlijk 

door de Dienst Vreemdelingenzaken: De individuele aanvraag wordt onderzocht, waarna op basis van de criteria 

vastgelegd in de wet van 1980 betreffende het verblijf van vreemdelingen, een beslissing wordt genomen. 

Resettlement. De meeste vluchtelingen vluchten naar hun buurlanden. Deze landen kunnen hen niet altijd goed 

beschermen. Als dat het geval is dan kan een ander land deze vluchtelingen 'uitnodigen'. We spreken dan over 

resettlement12.  

Resettlementland. Soms zijn vluchtelingen niet veilig in het eerste asielland en kunnen ze ook niet terug naar hun 

onveilige thuisland. De enige oplossing is dan dat ze uitgenodigd worden door een land dat hen wel kan beschermen. 

Dit noemen we het resettlementland13. 

Schijnhuwelijk. Een schijnhuwelijk is een huwelijk waarin minstens een van beide partners niet de intentie heeft er 

een huwelijksleven op na te houden14. 

Staatlose. België heeft het Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 in New 

York, goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960. In dit verdrag wordt een staatloze gedefinieerd als 'een persoon die door 

geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd'. Je hebt dus van geen enkel land de 

nationaliteit15. 

Stigmatisatie. 

Subsidiaire bescherming. Sinds dinsdag 10 oktober 2006 zijn de asielinstanties in België bevoegd voor het toekennen 

van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze bescherming is er voor personen die niet als vluchteling kunnen worden 

beschouwd in de zin van de Conventie ven Genève, maar die bij terugkeer naar hun land van herkomst reëel gevaar 

lopen op de doodstraf of executie, op blootstelling aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, of op 

ernstige bedreigingen tegen hun leven of hun persoon door blind geweld bij een binnenlands of internationaal 

gewapend conflict (dit geldt alleen voor burgers, niet voor militairen). De invoering van deze status in het Belgische 

recht vloeit voort uit de verplichte omzetting van een Europese richtlijn tot harmonisatie van de definitie van de 

hoedanigheid van vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten en hun afgeleide rechten. 

Tweede generatie migrant. De “tweede generatie” slaat op personen van vreemde herkomst die geboren zijn in België 

en wiens ouders geboren zijn in het buitenland en migreerden naar België. Zie ook eerste generatie migrant en derde 

generatie migrant. 

                                                                                                                                                                                     
11 « Index », site van de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, geconsulteerd op 8/10/2015 (http://www.vluchtelingenwerk.be/index). 
12 « Index », site van de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, geconsulteerd op 8/10/2015 (http://www.vluchtelingenwerk.be/index). 
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Verwijdering. Verwijdering verwijst naar elke maatregel waarbij de autoriteiten een vreemdeling van het grondgebied 

verwijderen. Deze maatregel onderscheidt zich van het vrijwillige vertrek dat in samenwerking met de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) wordt georganiseerd. 

Visum. Een visum is een reisdocument dat door de autoriteiten van een land wordt afgeleverd. Het geeft een 

vreemdeling de toestemming om zich bij de grens aan te bieden. Meestal vermeldt het ook de reden en de duur van 

het verblijf. 

Vooroordelen. 

Vreemde populatie (of populatie met een vreemde nationaliteit). Alle personen die niet de Belgisch nationaliteit 

hebben en officieel in België verblijven (ongeacht het feit of ze in België of in het buitenland geboren zijn). 

Vreemdelingenhaat. Haat jegens vreemdelingen, vooral jegens mensen van andere nationale of etnische oorsprong, 

andere huidskleur en zogenaamd ras. 

Vreemdelingenstocks. De term vreemdelingenstocks heeft betrekking op het aantal personen van vreemde 

nationaliteit dat op een welbepaalde datum in een land gevestigd is. Het gaat met andere woorden om een soort ‘foto’ 

van de vreemde populatie op een bepaald ogenblik. 

Vrijwillige terugkeer. De vrijwillige vertrekken betreffen personen in irregulier verblijf die uit eigen wil beslissen om 

het Belgische grondgebied te verlaten. 
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