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Opmerkingen van uw terugkeerbegeleider of sociaal assistent :



















 







Ik heb al mijn extra baggage reeds verstuurd. Het aantal toegelaten bagage en kilo’s is duidelijk 
aangegeven op mijn reservatieformulier.

Ik heb mijn plastic zak van IOM en zal die duidelijk zichtbaar dragen indien nodig in transit en 
bij aankomst.

Ik heb mijn origineel geldig paspoort of laissez-passer, alsook die van mijn familieleden die mee-
reizen.

Er zitten geen vloeistoffen (waaronder vloeibaar voedsel of vloeibare cosmetica), crèmes of  
zalven in mijn handbagage.

Ik heb mijn terugkeerbegeleider geïnformeerd over speciale behoeften tijdens de reis (maaltij-
den, medicatie, rolstoel, ziekte, enz.).

Zwangere vrouwen: ik heb het medisch attest dat mij toelaat als zwangere vrouw het vliegtuig te 
nemen en dat het aantal weken van de zwangerschap vermeldt.  

Alle medicatie nodig voor mijn behandeling tijdens de reis en het originele medische attest zitten 
in mijn handbagage. 

Alle medicatie die ik tijdens de vlucht niet nodig heb, zit veilig opgeborgen in mijn ingecheckte koffers.

Niet-begeleide minderjarigen: Ik beschik over alle vereiste documenten nodig om als niet-begelei-
de minderjarige te reizen, inclusief de toestemming van mijn ouders en van mijn wettelijke voogd. 

Enkel van toepassing indien u bijstand bij re-integratie van IOM heeft aangevraagd en hier recht op heeft:

Ik heb de aanvraag voor ondersteuning bij re-integratie ondertekend tijdens de counseling. 

Ik zal het re-integratiecontract tekenen bij aankomst op de luchthaven houd de originele kopie van 
het contract bij, zelfs na terugkeer.

Ik heb begrepen dat de contactgegevens van het IOM-kantoor in mijn thuisland op het re-integra-
tiecontract vermeld staan.
 



Keert u terug naar uw thuisland ?

Nu terugkeren om de toekomst op te bouwen 

Rij 6

We wensen u een veilige terugkeer naar huis !

IOM  België en Luxemburg

Montoyerstraat 40

1000 Brussel

Telefoon : +32 (0) 2 287 70 00

Fax : +32 (0) 2 287 70 05

Email : IOMBrusselsREAB@iom.int 

Internationale Organisatie voor Migratie

In Transit

• Als u geen rechtstreekse vlucht hebt, wordt u door IOM bijgestaan 
in de meeste Europese luchthavens.

• Indien op voorhand aangevraagd, staat IOM u bij in transit buiten 
Europa.

• Als u door IOM in transit wordt bijgestaan, is het verplicht om 
uw IOM-zak te dragen. De IOM-collega’s zullen u zo beter kunnen  
herkennen.

• IOM zorgt voor een veilig en tijdig vertrek met uw volgende vlucht. 

• Indien u uw terugkeerbegeleider informeerde over de nood aan  
speciale medische bijstand, doet IOM de nodige opvolging met de 
luchtvaartmaatschappij en betrokken diensten op de luchthaven.

• Als u moet overnachten in transit, zal IOM uw overnachting  
regelen wanneer mogelijk.

Bij Aankomst 

• Indien op voorhand overeengekomen, zal IOM u verwelkomen bij 
aankomst op bestemming en het verdere vervoer tot de eindbe-
stemming in het land van herkomst regelen. Om u gemakkelijk te 
herkennen, dient u te allen tijde uw IOM-zak te dragen. 

• IOM helpt u bij de vereiste procedures waaronder douane- en  
immigratiecontrole. 

• Indien u speciale medische hulp nodig heeft, zorgt IOM  voor de 
nodige opvolging met de bevoegde dienstverleners op de luchtha-
ven (een ambulance en/of dokter bijvoorbeeld).

Op de luchthaven (Brussels National Airport/Zaventem)

• U moet zich strikt houden aan het  maximum toegelaten stuks bagage en maximum aantal toegelaten 
kilo’s om problemen tijdens de reis en mogelijke vertragingen te vermijden.

• Het trefpunt is rij 6, 3 uur vóór de voorziene vertrektijd.

• Aan rij 6 ontmoet u één van de luchthavenassistenten van IOM die door hun blauwe IOM jas en pet 
steeds eenvoudig herkenbaar zijn.

• Een van de luchthavenassistenten zal samen met u de inschepingsprocedures doorlopen, waaronder 
het inchecken van uw bagage, de veiligheids- en paspoortcontrole en, indien nodig, douane. 

• De luchthavenassistent van IOM zal u begeleiden tot aan de gate waar zij u uw vliegtuigticket zullen 
overhandigen. 

• U dient een plastic IOM-zak bij u te dragen ter herkenning voor het IOM-personeel tijdens de reis en 
tot aan de luchthaven van bestemming.

Vrijwillige Terugkeer vanuit België
U heeft zich ingeschreven voor Vrijwillige Terugkeer vanuit België met behulp van de Internationale Organi-
satie voor Migratie (IOM). Wij doen al het mogelijke om u te helpen bij iedere fase van uw terugkeer.

Gelieve deze brochure aandachtig te lezen.


