
GEZINSHERENIGING

Assistentie bij de overkomst 
van gezinsherenigers 

Kinderen
IOM heeft ruime ervaring met het assisteren van kinderen  
en kan een escort verzorgen.

Meer informatie en aanmelding
Het aanvraagformulier kunt u invullen op de website van  
IOM Nederland (iom-nederland.nl) onder 
'Overkomst naar Nederland/gezinshereniging'. 
Het aanvraagformulier dient met een scan van de  
positieve beschikking van de IND te worden verstuurd.

U kunt contact opnemen met IOM Nederland voor 
meer informatie:

Gezinshereniging
       088 746 44 44 (ma-vrij van 13.30-16.30)
       rfamily@iom.int

Internationale Organisatie voor Migratie
T.a.v. Gezinshereniging
Postbus 10796
2501 HT Den Haag

www.iom-nederland.nl

De Internationale Organisatie voor Migratie assisteert migranten wereldwijd 
vanuit kantoren in meer dan 170 landen.
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IOM biedt wereldwijd assistentie bij  
gezinshereniging naar Nederland

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) biedt de 
volgende assistentie:

I. Consultatieservice voor vertrek 
 Informatie over de reis en procedures
II. Gezinsherenigingsassistentie
 Assistentie in het land van vertrek

Doelgroep
Familieleden die toestemming hebben gekregen voor gezinshereniging van 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Financiering
IOM kan geen financiële ondersteuning bieden voor gezinshereniging 
of informatie geven over beschikbare fondsen. De aanvrager is zelf  
verantwoordelijk voor het betalen van de kosten. 

Sommige aanvragen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning 
via het Vluchtelingenfonds. Neem contact op met uw regionale afdeling van 
VluchtelingenWerk voor meer informatie.

I. Consultatieservice voor vertrek
IOM biedt assistentie bij individuele gezinsherenigingszaken. Voor vragen 
over de reis naar Nederland is IOM Nederland bereikbaar via email of  
telefonisch van maandag tot en met vrijdag, van 13.30 tot 16.30 uur.
 
Deze service heeft een vaste prijs van € 120 per gezin en bestaat uit  
informatie over de reis, de reisdocumenten en de uitreisprocedures.

Procedure
1. Vul het aanvraagformulier in en draag zorg voor betaling.
2. Na betaling ontvangt u per email een dossiernummer;  
 dit gebruikt u in al uw contacten met IOM. 

II. Gezinsherenigingsassistentie
Naast de consultatieservice biedt IOM de volgende service: 
• Boeken van de vlucht(en) en uitgeven van ticket(s).
• Controle van de reisdocumenten.
• Advies over het verkrijgen van uitreisvisa.
• Organiseren van accommodatie (indien nodig voor de reis).
• Ondersteuning bij medische zaken, inclusief een fit-to-travel check.
• Organiseren van een (medische) escort.
• Persoonlijke begeleiding op de vliegvelden van aankomst, transit,  
 en vertrek.

IOM heeft afspraken met diverse luchtvaartmaatschappijen en kan  
hierdoor gunstige tarieven aanbieden met flexibele voorwaarden.

Procedure
1. Binnen enkele dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekt IOM 
 een vrijblijvende kostenraming.
2. Indien akkoord maakt de aanvrager het volledige bedrag over aan 
 IOM.
3. Na ontvangst van het totale bedrag stuurt IOM een ontvangstbevestiging.
4. IOM in het land van vertrek neemt contact op met de familieleden.
5. IOM in het land van vertrek controleert de reisdocumenten boekt  
 de tickets.
6. IOM informeert de aanvrager over de reisgegevens.
7. IOM berekent de daadwerkelijke kosten. Indien deze afwijken van de 
 kostenraming verzorgt IOM de terugbetaling of verzoekt om een 
 aanvullende betaling.



FAMILY  
REUNIFICATION

Assistance with the reunification 
 of family members in  

the Netherlands

Children
IOM has extensive experience in assisting children with international  
travel. IOM can provide an escort.

More information and application
The application form is available on the family reunification page  
of the IOM the Netherlands website (iom-nederland.nl).  
Please submit the completed application form to IOM with a copy  
of the positive decision (“positieve beschikking”) by the IND.

For more information you can contact IOM:

Family Reunification Unit
+31 (0) 88 746 44 44 (Mon-Fri 13:30-16:30)
Email: rfamily@iom.int
www.iom-nederland.nl

International Organization for Migration
Attn. Family Reunification
P.O. Box 10796
NL 2501 HT The Hague
The Netherlands

www.iom-nederland.nl

The International Organization for Migration assists migrants worldwide 
from offices in more than 170 countries.
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IOM offers world-wide assistance with  
family reunification to the Netherlands

IOM offers the following services:
1. Pre-Departure Consultation 
 Information about travel and procedures
2. Family Reunification Assistance 
 Assistance in the country of departure

Target Group
Migrants approved for family reunification to the Netherlands by the Dutch 
Immigration Service (IND).

Financing
IOM cannot provide financial support for family reunification or provide 
information on where to find funds. 

The Dutch Council for Refugees (VluchtelingenWerk) may provide financial 
support through the Refugee Fund (Vluchtelingenfonds). You can contact 
your regional VluchtelingenWerk office for more information.

I. Pre-Departure Consultation
IOM offers assistance in individual family reunification cases. You can 
consult IOM the Netherlands by email or by phone from Monday to Friday 
between 13:30 and 16:30 hrs. with questions regarding travel to the  
Netherlands. 

This service has a fixed fee of € 120 per family and provides you with  
information about travel, travel documents and exit procedures.

Procedure
1. Complete the online application form and make the payment;
2. You will receive an email with your case number which you can  
 use to consult with IOM. 

II. Family Reunification Assistance
In addition to the pre-departure consultation, IOM provides:
• Flight booking and ticket issuance.
• Verification of travel documents.
• Advice on obtaining exit permission.
• Accommodation arrangements (if necessary for the journey).
• Assistance with medical cases including determining if the passenger  
 is fit to travel.
• Arranging a (medical) escort.
• Personal assistance at airport of departure, transit and arrival.

Due to agreements with different airlines, IOM can offer favourable rates with 
flexible conditions.

Procedure
1. Within days of receiving the application, IOM will provide a cost 
 estimate.
2. If in agreement with the cost estimate, the applicant transfers the full 
 amount to IOM.
3. Upon receipt, IOM sends a confirmation.
4. IOM in the country of departure contacts the family members.
5. IOM in the country of departure verifies the travel documents and  
 makes travel arrangements.
6. IOM informs the applicant of the travel arrangements.
7. After the journey, IOM calculates the actual costs. If these differ from 
 the cost estimate, IOM will provide reimbursement or request 
 an additional payment.


