
IOM BELGIË EN LUXEMBURG

PROJECTOPROEP 

1. Tijdlijn

Geplaatst (datum)  3 februari 2023

Deadline voor projectaanvraag  1 maart 2023
Kennisgeving van de resultaten  15 maart 2023
Startdatum implementatie  1 april 2023
Einddatum implementatie  1 november 2023

2. Locatie

België – geografische interventie wordt afgebakend door partner

3. Specialisatie

Bescherming en ondersteuning aan migranten - AVRR

4. Uitgevende instelling

IOM

5. Achtergrond

Het Belgische programma voor Bijstand bij Vrijwillige Terugkeer (AVR) werd oorspronkelijk ontwikkeld in 1984 
onder de naam "Terugkeer en emigratie van asielzoekers ex-België" (REAB). Dit programma wordt gefinancierd 
door Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, dat verantwoordelijk is voor vrijwillige 
terugkeer in België. Het programma omvat sinds 2006 een structurele re-integratiecomponent. Om vrijwillige 
terugkeeractiviteiten uit te voeren en migranten ongehinderd en gemakkelijk toegang te garanderen tot het 
programma in elke fase van hun verblijf in België, heeft IOM een uitgebreid netwerk van partners ontwikkeld 
dat het hele grondgebied van België bestrijkt. Dit netwerk bestaat voornamelijk uit niet-gouvernementele 
organisaties (NGO's) en migrantenverenigingen. Via het Conex-project organiseert IOM activiteiten voor 
capaciteitsopbouw en werkt het aan kennismanagement tussen deze partners.  

Het doel van deze oproep is het opzetten van kleinschalige projecten, het versterken van de capaciteit van de 
bestaande partners van het netwerk en het aantrekken van mogelijke nieuwe partners, zodat elke potentiële 
terugkeerder gemakkelijk toegang heeft tot het vrijwillige terugkeerprogramma. De partner heeft de 
mogelijkheid correcte en actuele informatie over vrijwillige terugkeer aan te bieden, waarbij de 
kwetsbaarheden van het individu goed in kaart worden gebracht. Deze projectoproep richt zich op de NGO's in 
het partnernetwerk van IOM. NGO's spelen een cruciale rol in de aanpak van IOM waarbij zowel de overheid 
als het maatschappelijk middenveld betrokken zijn bij pre-departure counselling. NGO’s bieden bijstand bij 
vrijwillige terugkeer aan als onderdeel van een bredere dienstverlening in de verschillende stadia van hun 
begeleidingstrajecten met migranten. IOM-partners zijn zowel betrokken in informatieverspreiding rond het 



vrijwillige terugkeerprogramma als de registratie van nieuwe dossiers. Deze aanpak is gebaseerd op de 
specifieke behoeften van de migranten. Via het Conex-project, waarin dit initiatief is gekaderd, wordt de 
betrokkenheid van lokale organisaties in het vrijwillige terugkeerprogramma bevorderd. 

6. Verwachte resultaten

IOM zal organisaties ondersteunen bij het opzetten van community & outreach-activiteiten op lokaal niveau
om veilige en ordelijke migratie te bevorderen. Deze activiteiten worden door de lokale partner georganiseerd
om migranten te sensibiliseren over hun lokale hulpverlening en het bestaande AVRR-programma. De activiteit
kan in samenwerking met andere lokale organisaties worden uitgewerkt. Dankzij deze activiteiten kunnen
lokale organisaties in contact komen met de migranten om duurzame oplossingen te bespreken en te zoeken
naar toekomstperspectieven. IOM zal - door de begeleiding en de financiële steun via deze projectoproep - een
selectie van organisaties met hun lokale activiteiten versterken, om ervoor te zorgen dat migranten en leden
van de gemeenschap kunnen worden bereikt inzake het zoeken naar een duurzaam toekomstperspectief.

7. Indicatieve begroting

Uitvoerende partners kunnen financiële steun krijgen tussen EUR 3.000 en EUR 6.000 voor de voorgestelde
activiteiten.

8. Overige informatie

De oproep is alleen beschikbaar voor organisaties die deel uitmaken van het IOM-netwerk voor vrijwillige
terugkeer.

9. Selectiecriteria

Naam Beschrijving Gewicht 

Duidelijkheid van activiteiten en 
verwachte resultaten 

In welke mate zijn activiteiten gedetailleerd 
voorgesteld, waaruit kan worden afgeleid dat 

partners inzicht hebben in deliverables, 
tijdlijnen en budget 

25 

Bijdrage van middelen 
Bijdrage van partner ter ondersteuning van 

implementatie project 
10 

Lokale ervaring en aanwezigheid 
Lokale verankering en expertise in het 

onderwerp 
30 

Relevantie van het voorstel voor het 
bereiken van de verwachte 
resultaten 

Mate van detail over hoe het project zal 
worden voltooid, welke complicaties kunnen 
optreden en hoe de partner die uitdagingen 

zou overwinnen. 

15 

Sectorexpertise en ervaring 
Partner toont uitgebreid inzicht in de 

bescherming en bijstand van migranten 
15 

Duurzaamheid van de interventie Activiteiten kunnen op lange termijn worden 
gerepliceerd/ uitgebreid 

5 



Voor meer informatie en om u kandidaat te stellen: 

De organisaties die op deze oproep reageren, moeten aantonen dat ze in staat zijn om alle onderstaande vermelde 
aspecten te aanvaarden. Gedeeltelijke aanvragen worden niet in behandeling genomen.  

IOM behoudt zich het recht om geplande activiteiten te annuleren/te beperken of om nieuwe/verruiming van de 
reikwijdte van de bestaande activiteiten in te voeren. Geselecteerde uitvoerende partners moeten binnen twee weken 
na ontvangst van de kennisgeving van IOM klaar zijn om een gedetailleerd budget te ontwikkelen op basis van het 
aanvaarde/ingediende voorstel. 

Alle aanvragers ontvangen binnen twee weken na de deadline voor het indienen van het projectvoorstel schriftelijk 
bericht over de uitkomst van het selectieproces. Als een aanvrager om verduidelijking verzoekt, zal IOM een antwoord 
geven waarin transparant, maar met respect voor de integriteit van het uitgevoerde selectieproces, het proces zal 
worden toegelicht.  

IOM behoudt het recht voor om openbaarmaking van de specificiteit van de beslissing die door IOM is genomen, te 
weigeren vanwege redenen die verband houden met vertrouwelijkheid.  

IOM behoudt het recht voor om elke projectoproep te accepteren of te weigeren, en om het hele selectieproces op 
elk moment te annuleren, zonder daardoor enige aansprakelijkheid jegens de betrokken uitvoerende partners te 
lopen.  

Voor meer informatie kunt u schriftelijk contact opnemen met Andreas de Boer, IOM België Partnership Manager, 
door een e-mail te sturen naar adeboer@iom.int.  

Richtlijnen voor het indienen van projectaanvraag 

Dit document bevat instructies voor het opstellen en indienen van de aanvraag,  

1. De aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2023 met de hand of per post in gesloten enveloppe worden ingediend 
bij IOM: Andreas de Boer, Country Office voor België en Luxemburg, Montoyerstraat 40, 1000 Brussel. Te late 
aanvragen worden niet in behandeling genomen.

2. Er moet een gedetailleerde beschrijving worden gegeven van de wijze waarop de vereisten uitgeschreven in 
deze projectoproep worden afgestemd op de capaciteit, de ervaring, de kennis en deskundigheid van de 
uitvoerende partner.

3. De aanvraag moet worden ingediend in één origineel en één kopie in één enveloppe waarbij de aanvragen 
kunnen worden gemarkeerd met "Origineel" en "Kopie". Als er discrepanties zijn tussen het origineel en de 
kopie, is het origineel van toepassing.

4. De aanvraag moet worden ingediend in het Nederlands, Frans of Engels en in het door IOM voorgeschreven 
formaat (zie bijlage). Alle vereiste informatie moet worden verstrekt en duidelijk en beknopt worden 
uitgeschreven zoals aangegeven. Elke aanvraag die niet volledig  aan de vereisten van deze projectoproep 
voldoet, kan worden afgewezen.

5. Het aanvraagdocument moet het volgende omvatten:

a. Begeleidende brief;

b. Naar behoren uitgevoerde aanvraagdocumentatie zoals beschreven in de projectaanvraag, 
ondertekend op alle pagina's door de gemachtigde vertegenwoordiger van de uitvoerende partner;

c. Eventuele andere relevante documenten;

6. Aanvragen kunnen schriftelijk worden gewijzigd of ingetrokken, vóór de sluitingstijd die in dit verzoek staat 
vermeld. De aanvragen kunnen na de uiterste datum niet meer worden gewijzigd of ingetrokken.

7. De uitvoerende partner draagt alle kosten in verband met de voorbereiding en indiening van de aanvraag en 
IOM is in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
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8. IOM zal in geen geval een vergoeding betalen voor de kosten gerelateerd aan de projectoproep voor
uitvoerende partners.

9. Alle informatie die schriftelijk of mondeling wordt gedeeld met de partners in verband met deze
projectoproep, moet als strikt vertrouwelijk worden behandeld. De partner deelt dergelijke informatie niet
met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IOM. Deze verplichting blijft bestaan nadat de
selectieprocedure is voltooid, ongeacht of de aanvraag van de uitvoerende partner al dan niet succesvol is.

10. IOM zal alle informatie, ontvangen van partners, als vertrouwelijk behandelen en alle persoonlijke gegevens
in overeenstemming met IOM’s Data Protection Principles.

11. De partner geeft door het indienen van een aanvraag toestemming aan IOM om informatie te delen aan
diegenen die het voorstel evalueren en beheren.

12. IOM behoudt zich het recht voor om een reactie op de projectoproep te accepteren of af te wijzen, en om het
proces te annuleren en alle projectaanvragen af te wijzen, op elk moment, zonder daarvoor enige
aansprakelijkheid te hebben jegens de partner, of enige verplichting om de partner op de hoogte te stellen
van de reden voor deze actie van IOM.




