
LANDEN MET VISUMPLICHT LANDEN ZONDER 
VISUMPLICHT ***

A: Asielzoekers  
Vanaf de inoverwegingname van de asiel-
aanvraag  tot aan het eind van de procedure 
(Raad voor Vreemdelingen-betwistingen) 
met inbegrip van 30 dagen na ontvangst van 
het BGV.**

Benodigde documenten: controle van het 
nationaal rijksregisternummer

B: Uitgeprocedeerde personen 
Personen van wie de aanvraag niet in overweging 
werd genomen of die een negatief antwoord 
kregen. Onder deze categorie vallen ook personen 
die andere procedures hebben doorlopen, met het 
oog op het verkrijgen van een wettig verblijf (bv. 
regularisatie, Dublin, ...). 

Personen die niet behoren tot categorie A en C 
behoren ook tot categorie B. 

Benodigde documenten: document waarop de 
doorlopen procedure vermeld wordt  of het wettig 
verblijf bepaald wordt. 

C: Vreemdelingen zonder   
      wettig verblijf
Personen die nooit een proce-
dure hebben opgestart om een 
verblijfsvergunning in België te 
verkrijgen. 

Noodzakelijke documenten: 
geen - het bewijs van het tegen-
gestelde moet door de persoon 
geleverd worden.

PROGRAMMA 
VRIJWILLIGE TERUGKEER

Terugkeer

Ticket Verantwoordelijkheden eerste lijn

Premie: 250 € per volwassene & 125 € per kind Verantwoordelijkheden eerste lijn

Re-integratie
(materiële hulp)

Basis: 700 € per volwassene  &  350 € per kind Verantwoordelijkheden eerste lijn

Aanvulling: 1500 € per dossier IOM / Caritas 
via regiocoördinator

STEUN OP BASIS VAN 
SOCIALE SITUATIE EN 
KWETSBAARHEID 
Deze steun is comple-
mentair. De terugkeer-
begeleider kan de steun 
voorstellen op basis van de 
persoonlijke situatie van de 
betrokkene. 

Kwetsbaarheid

Families met kinderen: 500 € per dossier Verantwoordelijkheden eerste lijn

Kwetsbare categorie (zwangere vrouw, oudere persoon, medische verzorging): 500 € per kwetsbaar persoon Verantwoordelijkheden eerste lijn

Kwetsbare categorie (zwan-
gere vrouw, oudere persoon, 
medische verzorging):
500 € per kwetsbaar persoon

Regiocoördinator

Famillies met kinderen: 
500 € per dossier

Regiocoördinator

PLUS

Uitzonderlijke 
situatie*

Maximum 1000 € per dossier: te motiveren IOM / Caritas 
via regiocoördinator

TERUGKEER- EN RE-INTEGRATIEPROGRAMMA (2015) 

Met de steun van het 
Europees Terugkeerfonds

*  Elementen die de beslissing kunnen rechtvaardigen: de situatie in het land van 

herkomst, een bijzondere gezinssituatie, personen die hun land al lang geleden 

hebben verlaten, een interessant re-integratieproject (niet exhaustieve lijst).

** Bevel om het grondgebied te verlaten

*** Tot deze categorie behoren ook de landen die recent lid zijn geworden van de 

Europese Unie en de Balkanlanden, Kosovo inbegrepen.

  

uitzonderingen motiveren


