
Contact
  

 +31 (0) 88 746 44 44  
(ma-vr 13:30-16:30)

rfamily@iom.int  
iom-nederland.nl/family-reunification

Gezinshereniging 
naar 

Nederland



Hoe kan ik jullie assistentie 
aanvragen en wat kan ik  
verwachten? 

Vul het online aanvraagformulier in op de 
website van IOM Nederland (zie contact-
gegevens) om een individuele begroting van 
de geschatte kosten te ontvangen. 
 
Zodra de betaling is ontvangen, nemen we 
contact op met de familieleden in het land 
van vertrek om het proces in gang te zetten. 
 
Na aankomst in Nederland berekenen we 
de feitelijke kosten. Mochten deze kosten 
afwijken van de begroting, dan krijgt u het 
verschil vergoed of vragen wij een bijbetaling.

Hoe kunnen jullie helpen om 
mijn familielid naar Nederland 
te laten overkomen?

Nadat de Immigratie-en Naturalisatiedienst 
(IND) de aanvraag voor gezinshereniging 
heeft goedgekeurd, kunnen wij op twee 
manieren helpen bij het herenigingsproces:

1. Consultatie-assistentie voor vertrek:
• We geven u individueel advies over 
 de procecures en de reis. 

2. Volledige reisassistentie: 
• Advies over het verkrijgen van (uitreis)visa.
• Controle van reisdocumenten.
• Boeken en uitgifte van vliegtickets.
• Ondersteuning bij medische zaken, 
 indien nodig.
• Begeleiding tijdens de reis door een 
 (medische) escorte, indien nodig.
• Persoonlijke begeleiding op de lucht- 
 haven van vertrek, overstap en aankomst.

Door overeenkomsten met verschillende lucht-
vaartmaatschappijen kunnen wij gunstige tarieven 
aanbieden met flexibele voorwaarden.

Belangrijk om te weten
  
Financiering
Wij kunnen geen financiële steun bieden 
voor gezinshereniging. De aanvrager is zelf 
verantwoordelijk voor het voldoen van de 
kosten. VluchtelingenWerk kan, onder 
bepaalde voorwaarden, helpen bij het  
verkrijgen van toegang tot fondsen.

Reisdocumenten en visa
Gezinsleden zijn zelf verantwoordelijk voor 
het regelen van de vereiste reisdocumenten 
in het land van vertrek.  
IOM-medewerkers zijn bekend met proce-
dures ter plaatse en kunnen advies geven 
over de te ondernemen stappen. 

Kinderen
Wij assisteren ook kinderen die reizen 
zonder begeleiding van een ouder of voogd. 
We hebben uitgebreide ervaring en we 
hebben medewerkers die kinderen tijdens 
de reis kunnen begeleiden.

De Internationale Organisatie voor Migratie is het migratie-agentschap van de Verenigde Naties. Met meer dan 170 kantoren wereldwijd ondersteunt IOM familieleden bij de hereniging met hun gezin in Nederland.


