Bijstand bij de Vrijwillige Terugkeer en Re-integratie vanuit België

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig wensen terug te keren naar hun land van herkomst, of die
wensen te emigreren naar een derde land waar er een permanent verblijf gegarandeerd wordt.
WAT IS VRIJWILLIGE TERUGKEER?
KAN IOM MIJ HELPEN?
HOE WERKT HET?
WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG INDIENEN?
WELKE ONDERSTEUNING ZAL IK KRIJGEN?

WAT IS VRIJWILLIGE TERUGKEER?
De Vrijwillige Terugkeer is een kosteloze dienst bedoeld voor mensen die overwegen om vanuit België
naar hun land van herkomst terug te keren. Indien je denkt dat dit de juiste keuze is, zal IOM, met de
ondersteuning van FEDASIL, en haar partners voor alles zorgen, met inbegrip van het boeken van de
vliegtuigtickets. Zo wordt je ook georiënteerd om ervoor te zorgen dat je over alle nodige documenten
beschikt.
IOM KAN JE HELPEN
De bijstand bij de Vrijwillige Terugkeer van IOM is beschikbaar voor alle migranten die zich in België
bevinden, ongeacht hun wettelijk statuut.
We kunnen ongedwongen de vrijwillige terugkeer bespreken. Alles wat ter sprake komt blijft
confidentieel. We zullen je informatie geven over de beschikbare bijstand voor, tijdens en na het
vertrek.
Je kunt jouw bezorgdheid uiten over jouw mogelijke terugkeer tijdens en persoonlijk gesprek met een
van onze counsellors. Om meer specifieke vragen te beantwoorden kunnen we contact opnemen met
onze collega’s in het kantoor van IOM in jouw land van herkomst.
Indien je beslist dat een vrijwillige terugkeer de juiste keuze is voor jou kan IOM je helpen met alle
voorbereiding van jouw vertrek.
HOE WERKT HET?
Nadat je je opgeeft voor een Vrijwillige Terugkeer neemt IOM contact met jou om een
counsellingsgesprek te houden tijdens dewelke alle details worden uitgelegd. IOM kan je oriënteren
om jouw reisdocumenten te bemachtigen en zal jou de nodige stappen toelichten die je moet
ondernemen. Eens klaar voor vertrek kan IOM jouw terugreis boeken. IOM zal je bijstaan tijdens het
vertrek in de luchthaven van Brussel maar je zal zoals een normale passagier reizen. Indien nodig biedt
IOM bijstand in de luchthavens tijdens het overstappen en bij aankomst.
WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG INDIENEN?
Indien je in het opvangnetwerk verblijft kan je een aanvraag indien in het centrum door meer
informatie over de vrijwillige terugkeer te vragen aan jouw maatschappelijke werker.ster.
Indien je buiten het opvangnetwerk verblijft, of in een privé woning kan je contact opnemen met
één van onze NGO partners (klik hier voor de volledige lijst) voor meer informatie, of op een van de

terugkeerlokets van Fedasil. Gelieve hier de contactgegevens te vinden van een partner in de buurt
van jouw verblijfplaats.
Voor alle vragen i.v.m. terugkeer en re-integratie kan je ons telefonisch bereiken:
NL/ENG: 0499/64.80.94
FR/ENG: 0491/56.05.23

WELKE ONDERSTEUNING ZAL IK KRIJGEN?
IOM zal jouw vliegtuig- en/of bus ticket boeken en betalen om terug te keren en je krijgt ook een
bedrag voor de terugreis. Dat krijgt je in de luchthaven.
Naargelang het land waarnaar je terugkeert zou je in aanmerking kunnen komen voor reintegratiebijstand. Deze bijstand is bedoeld om je initieel te ondersteunen om in jouw land van
herkomst te re-integreren. Voor het vertrek krijgen alle aanvragers informatie over de bijstand die
voor hen wordt voorzien en krijgen ze ook de contact gegevens van het plaatselijke kantoor van
IOM.

