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 CHECKLIST VOOR HET ORGANISEREN VAN DE OVERBRENGING

Inleiding tot dit instrument

De informatie die in dit instrument wordt gepresenteerd, is geenszins uitputtend, maar is een 
verzameling richtsnoeren en praktische tips voor het organiseren van de overbrenging van 
voor hervestiging geselecteerde vluchtelingen1. Het doel is om lidstaten van de Europese 
Unie en de geassocieerde landen (EU+-landen) te ondersteunen bij hun operationele werk-
zaamheden in het kader van hervestiging.

(1)  Dit instrument is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van het project Facilitating Resettlement and Refugee 
Admission through New Knowledge (EU-FRANK) (Faciliteer hervestiging en toelating van vluchtelingen via 
nieuwe kennis). Het project is gefinancierd door het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) 
onder leiding van de Zweedse migratiedienst. Als onderdeel van het overdrachtsproces vanuit EU-FRANK heeft 
het EUAA een kwaliteitsborgingsonderzoek naar de operationele hervestigingsinstrumenten uitgevoerd die 
binnen dit project waren ontwikkeld.

Wat is het doel van dit 
instrument?

Het hoofddoel van dit instrument is de 
belangrijkste stappen en activiteiten vast te 
stellen die kunnen voorkomen bij het 
voorbereiden en uitvoeren van de over-
brenging van vluchtelingen binnen een 
hervestigingsprogramma. De checklist haalt 
de belangrijkste aspecten naar voren 
waarmee bij het plannen van reizen reke-
ning moet worden gehouden. Dit varieert 
van de uitgifte van reisdocumenten tot de 
welkomstprocedures op de luchthaven van 
bestemming.

Waarom is het ontwikkeld?

Het organiseren van de overbrenging van 
een grote groep vluchtelingen kan een hele 
uitdaging zijn. Dit instrument is ontwikkeld 
als leidraad voor landen bij het vaststellen 
of verbeteren van hun operationele proce-
dures en om ervoor te zorgen dat de 

belangrijkste elementen naar behoren 
worden aangepakt. De checklist kan boven-
dien EU+-landen doeltreffende ondersteu-
ning bieden bij het organiseren van reizen, 
ongeacht of dit onderdeel van het hervesti-
gingsproces wordt uitbesteed of recht-
streeks door de EU+-landen wordt beheerd.

Voor wie is dit instrument 
bedoeld?

Deze checklist is in de eerste plaats be-
doeld om nationale hervestigingsambtena-
ren te ondersteunen, die de overbrenging 
van de voor hervestiging geselecteerde 
vluchtelingen plannen, in samenwerking 
met een externe uitvoerende partner of met 
een nationaal bureau. De lijst kan nuttig zijn 
voor ambtenaren die voor het eerst betrok-
ken zijn bij hervestiging en baat kunnen 
hebben bij aanvullende richtsnoeren, maar 
ook voor ervaren ambtenaren, die de 
checklist kunnen gebruiken als geheugen-
steuntje voor de zaken waarmee zij in hun 
werk rekening moeten houden.
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Checklist voor het organiseren van de 
overbrenging

(2)  Hou er a.u.b. rekening mee dat aanvullende documenten en vereisten in verband met de COVID-19-pandemie 
of andere verstorende gebeurtenissen nodig kunnen zijn.

1. Reisdocumenten (2)

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Uitgifte van 
reisvergun-
ning, indien en 
waar nodig 
voor interne 
verplaatsingen 
in het eerste 
land van asiel

Neem contact op met de IOM, de 
UNHCR of andere uitvoerende 
partners in het land van vertrek  
en/of het land van bestemming om 
informatie in te winnen over de 
door de autoriteiten in de gastlan-
den vereiste procedures. Er moet in 
het bijzonder aandacht worden 
geschonken aan de geldigheidster-
mijn en duur van de reisvergunning.

De belangrijkste belang-
hebbenden in de gastlan-
den zijn:
• lokale/nationale 

autoriteiten,
• de IOM,
• de UNHCR,
• andere uitvoerende 

partners.

De regeringen van de 
gastlanden stellen de 
procedures, de taken van 
de belangrijkste belang-
hebbenden en het tijdsbe-
stek voor het verkrijgen 
van reisvergunningen vast, 
die vaak zijn vastgelegd in 
overeenkomsten met de 
UNHCR, de IOM of andere 
uitvoerende partners.

Visumafgifte Neem contact op met de nationale 
ambassades, consulaten en diplo-
matieke vertegenwoordigingen in 
de gastlanden of aangrenzende 
landen, indien relevant.

Informeer bij de nationale ambassa-
de naar haar capaciteit en de 
gebruikelijke termijnen voor de 
afgifte van visa, zoals het aantal 
gevallen of personen per dag 
waaraan een visum wordt verstrekt. 
Bij deze informatie wordt bij voor-
keur rekening gehouden met de 
verblijfplaats van de vluchtelingen 
en met andere voorgedragen zaken 
die met hun zaak zijn verbonden.

Neem contact op met de betrokken 
uitvoerende partner als de organi-
satie van de reizen wordt uitbe-
steed.

EER-landen van hervesti-
ging verlangen in het 
algemeen een inreisvisum 
voor inreis en doorreis. 
Indien vluchtelingen niet 
beschikken over een 
geldig paspoort, kunnen 
de autoriteiten van de 
lidstaten een eenmalig 
laissez-passer (LP) of 
noodpaspoort afgeven of 
zelfs om ICRC-reisdocu-
menten vragen. De UNH-
CR en de IOM kunnen 
helpen om dit document te 
verkrijgen, afhankelijk van 
hoe het in de specifieke 
context van het land is 
geregeld.
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 CHECKLIST VOOR HET ORGANISEREN VAN DE OVERBRENGING

1. Reisdocumenten

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Om eventuele wijzigingen in de 
gezinssamenstelling te volgen, is 
het belangrijk de samenstelling van 
zaken te verifiëren. Vergelijk de 
informatie met die in de registratie-
formulieren hervestiging (RRF’s) en 
in de bewijsstukken van vluchtelin-
gen met betrekking tot veranderin-
gen die zich mogelijk hebben 
voorgedaan. Voorbeelden van 
veranderingen zijn de geboorte van 
een baby of gezinsleden die inmid-
dels zijn getrouwd of overleden. In 
deze gevallen is het zeer waar-
schijnlijk dat de ambassade/het 
consulaat een officiële actualisering 
van de lijst van vluchtelingen nodig 
zal hebben.

Voorbeelden van andere documen-
tatie die de ambassade/het consu-
laat kan verlangen, zijn:
• geboorteakte voor pasgeboren 

baby’s (en een bijgewerkt RRF 
door de UNHCR);

• echtscheidingsakte;
• voogdijcertificaten;
• internationaal vaccinatiebewijs;
• DNA-test.

Er kunnen nationale veiligheidscon-
troles worden uitgevoerd die het 
volgende kunnen omvatten:
• het nemen van vingerafdrukken;
• het screenen van namen in 

nationale en internationale 
databanken (na verificatie of de 
op de RRF’s vermelde 
persoonsgegevens 
overeenkomen met de gegevens 
op de identiteitsbewijzen van de 
vluchtelingen);

• controle van sociale media.

Indien de vluchteling niet 
beschikt over een geldig 
paspoort, moet bij de 
nationale ambassade/het 
nationale consulaat duide-
lijkheid worden verkregen 
welke documenten en 
informatie moeten worden 
gebruikt voor het aanvra-
gen van een visum (bijv. 
verlopen paspoort, natio-
nale identiteitskaart, 
UNHCR-vluchtelingenat-
test). Dit is van belang om 
ervoor te zorgen dat alle 
verschillende partners 
dezelfde gegevens gebrui-
ken, bijvoorbeeld bij het 
boeken van vliegtickets, bij 
het aanvragen van een 
uitreis- of binnenlandse 
reisvergunning, en voor 
het afgeven van visa. 
Organisaties zoals de IOM 
kunnen de verwerking van 
visumaanvragen en de 
daarmee samenhangende 
procedures vergemakkelij-
ken (bijv. tijdelijke vergun-
ningen benodigd voor 
doorreis in een evacuatie-
transitcentrum).
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1. Reisdocumenten

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Afgifte uitreis-
vergunning

Neem tijdig contact op met de 
UNHCR, de IOM of andere uitvoe-
rende partners zodat zij de proce-
dure voor het verlenen van uitreis-
vergunningen kunnen starten 
overeenkomstig de vereisten van 
de autoriteiten van het gastland 
(bijv. de GSO in Libanon, de DGMM 
in Turkije, de DRA in Kenia enz.).

Bereid in samenwerking met de 
UNHCR/IOM alle benodigde docu-
menten voor (Advance Booking 
Notification (ABN) en officiële 
reisdocumenten zoals nationale 
inreisvisa of laissez-passer (LP)).

Elke context heeft weer 
andere protocollen voor 
het verkrijgen van uitreis-
vergunningen. Dit proces 
kan meerdere maanden 
duren. In sommige geval-
len moet een vergoeding 
worden betaald, terwijl het 
uitreisvisum in andere 
gevallen gratis wordt 
afgegeven. In sommige 
contexten zijn officiële 
reisdocumenten vereist, in 
andere niet. De procedure 
dient bij voorkeur te 
worden opgestart zodra 
het besluit tot hervestiging 
is genomen, om de wacht-
tijd tot het vertrek tot een 
minimum te beperken.

Regelen van 
de reis

Selecteer de exacte reisdatums met 
goedkeuring van de relevante 
nationale actoren en belangheb-
benden in het veld, overeenkomstig 
de beschikbaarheid van vluchten, 
de geldigheid van de uitreisvergun-
ningen/reisdocumenten en de 
tijdvensters voor aankomst in de 
landen van hervestiging.

Overleg met de relevante uitvoe-
rende partner die de logistieke/
operationele ondersteuning biedt, 
om reisafspraken te maken door:
• de kosten van charter- en 

commerciële vluchten te 
vergelijken en de beste 
beschikbare optie en meest 
directe route te bepalen, 
rekening houdend met 
doorreisvereisten, waar nodig;

• de beschikbaarheid van zowel 
internationale als binnenlandse 
vluchten te controleren;

Organisaties zoals de 
IOM (3) hebben overeen-
komsten met luchtvaart-
maatschappijen en char-
terondernemingen die 
een en ander makkelijker 
kunnen maken door het 
volgende te bieden:
• onderhandelde tarieven 

met flexibele 
voorwaarden;

• speciale groepstarieven;
• lagere of geen 

annuleringskosten;
• hogere 

bagagevrijstellingen;
• speciale hulp voor 

passagiers.

(3)  Er zij opgemerkt dat in het specifieke beleid van de IOM inzake operationele begeleiders het volgende wordt 
uiteengezet:
• er reist een aanzienlijk aantal vluchtelingen samen;
• de reizigers spreken geen internationale talen, zijn ongeletterd of hebben een lichamelijke of geestelijke 

beperking;
• de reis is bijzonder lang of ingewikkeld, omvat transitpunten of heeft lange wachttijden op transitpunten;
• reizigers hebben bijzondere individuele behoeften (bijv. niet-begeleide minderjarigen, alleenreizende 

ouderen enz.).
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1. Reisdocumenten

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

• zo vroeg mogelijk vooraf te 
boeken, in het bijzonder voor 
grotere groepen, met inbegrip 
van stoelen voor operationele/
medische begeleiders (indien 
nodig) en synchronisatie van hun 
reis met die van de vluchtelingen;

• de luchtvaartmaatschappij te 
informeren over eventuele 
bijzondere behoeften (zuurstof 
aan boord, rolstoel, brancards); 
het duurt langer om reizen voor 
vluchtelingen met medische 
aandoeningen te organiseren, en 
een medische begeleider is op 
zulke reizen verplicht;

• na te gaan welke beperkingen 
ten aanzien van bagage de 
luchtvaartmaatschappij hanteert, 
om problemen bij het inchecken 
op binnenlandse vluchten te 
voorkomen (evenzo wordt 
aanbevolen om in geval van 
reizen over land te controleren 
dat er voldoende buscapaciteit 
is);

• accommodatie voorafgaand aan 
de internationale reis te regelen 
voor niet-stedelijke vluchtelingen 
die in een kamp of ver van het 
vertrekpunt leven.

Hou de lijst van vluchtelingen, hun 
persoonsgegevens en reisschema’s 
voortdurend actueel (en hou daarbij 
rekening met personen die zich 
terugtrekken of niet komen opda-
gen).

Deel met de belangrijkste belang-
hebbenden (bijv. het immigratiebu-
reau, de luchthavenpolitie en 
opvangpartners) alle belangrijke 
informatie, met inbegrip van de 
ABN en een voorlopig reisschema, 
om de beste route en de details 
van de reis (vluchttijden, vluchtnum-
mer, luchthavens van vertrek en 
bestemming, medische-reisvereiste 
enz.) te bevestigen.

Internationale luchtvaart-
maatschappijen kunnen 
andere regels hebben dan 
binnenlandse maatschap-
pijen. Als een stuk handba-
gage te groot is, kan dit 
ertoe leiden dat deze als 
extra stuk bagage wordt 
aangemerkt, waarvoor 
doorgaans een toeslag 
moet worden betaald.

Controleer bij de betrok-
ken uitvoerende partner 
naar de reden achter 
terugtrekkingen op het 
laatste moment/no-shows 
(in elke fase van de proce-
dure).



8

ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE 

1. Reisdocumenten

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Levering van 
nationale 
inreisvisa/LP’s

Zorg ervoor dat de IOM, de UNHCR 
of andere betrokken uitvoerende 
partners de reisdocumenten en alle 
overige noodzakelijke documenta-
tie van de ambassades ontvangen.
Los de problemen op als er sprake 
is van discrepanties of van coördi-
natieproblemen met functionaris-
sen van de UNHCR of de IOM en/of 
de ambassade (afhankelijk van 
bestaande afspraken met het 
gastland en het land van hervesti-
ging).

In dringende gevallen of 
noodgevallen of in situa-
ties waarin een ambassa-
de niet beschikbaar is, 
staan sommige EU+-lan-
den persoonlijke levering 
van LP’s via DHL toe.

Briefing over 
reisprocedu-
res vóór het 
aan boord 
gaan (in het 
algemeen 
onderdeel van 
de oriëntatie-
bijeenkomsten 
vóór vertrek)

Hou informatiebijeenkomsten zo 
kort mogelijk vóór de vertrekdatum. 
Geef de vluchtelingen praktische 
informatie over de reis en probeer 
de angst bij degenen die voor het 
eerst reizen, weg te nemen.
Neem contact op met de betrokken 
uitvoerende partner over de beper-
kingen van de luchtvaartmaat-
schappij ten aanzien van bagage 
en andere vereisten voor binnen-
lands vervoer na aankomst (zoals 
het aantal benodigde bussen enz.)

De briefings vóór het aan 
boord gaan behandelen:
• de route en de 

procedures bij het 
inchecken, tijdens de 
vlucht, bij tussenstops 
en bij aankomst;

• de taken van de 
operationele en 
medische begeleiders;

• relevante aanbevelin-
gen, ook met betrekking 
tot het reizen met kinde-
ren, tips hoe men zich 
aan boord van een 
vliegtuig heeft te gedra-
gen, hoe men bagage 
voorbereidt en inpakt, 
wat men meeneemt als 
handbagage, wat com-
fortabele kleding is voor 
de reis, en het gebruik 
van voorzieningen 
tijdens de vlucht.

Hulp op de 
luchthavens 
van vertrek en 
doorreis (4)

Bereid alle vereiste documentatie 
voor vertrek voor de vluchtelingen 
voor (vertrek-, immigratie- en 
douaneformulieren) en deel voor 
elk deel van de reis documenten en 
instapkaarten uit.
Help vluchtelingen door de luchtha-
venbeveiliging heen, bij het inchec-
ken, de bagageafgifte en het 
instappen (indien nodig met onder-
steunende tolkdiensten).

(4)  Er zij opgemerkt dat speciaal personeel van de IOM wereldwijd op alle grote luchthavens toegang tot de 
luchtzijde heeft; dit soort ondersteuning is met name nodig voor de praktische begeleiding van groepen en 
voor het onmiddellijk oplossen van problemen indien zich onderweg een incident voordoet (geannuleerde 
vluchten, gemiste aansluitende vlucht/trein/bus of problemen met reisdocumenten bij het inchecken). Het 
omboeken van de vluchtelingen overeenkomstig hun oorspronkelijke reisroute is van essentieel belang om de 
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2. Gezondheidsbeoordeling (5)

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Gezondheids-
beoordelingen 
en medische 
screenings 
voorafgaand 
aan vertrek 
(direct door 
EU+-landen of 
door een 
externe uitvoe-
rende partner 
georganiseerd)

Controleer of er een reisvergunning 
nodig is om vluchtelingen vanaf 
hun plaats van verblijf/kamp te 
laten komen. Neem, indien nodig, 
contact op met de UNHCR, de IOM 
of een andere betrokken uitvoeren-
de partner om de vergunning te 
verkrijgen.

Wanneer binnenlandse verplaatsin-
gen te ingewikkeld zijn, kan voor de 
hele groep een overnachting tot 
het vertrek worden geregeld, zodat 
tijdens dit verblijf de gezondheids-
beoordelingen en screenings 
kunnen plaatsvinden. Hou eventu-
eel veiligheidsadvies van ambassa-
des/de UNHCR/de IOM/andere 
uitvoerende partners in gedachten. 
Stel de belangrijkste belangheb-
benden op de hoogte van de 
resultaten van de gezondheidsbe-
oordelingen, bijvoorbeeld door:
• de medische verklaring van de 

geaccepteerde vluchtelingen te 
overhandigen aan de nationale 
bevoegde autoriteiten (bijv. 
Ministerie van Volksgezondheid);

• contact op te nemen met de 
nationale opvanginstanties en/of 
professionals die voor de 
gemeenten of opvangcentra 
werken, om de regelingen voor 
de accommodatie te controleren;

• de noodzaak van medische 
begeleiding van vluchtelingen 
tijdens de reis naar de 
eindbestemming vast te stellen 
en naar aanleiding daarvan de 
afgifte van visa voor hen via de 
nationale ambassade te 
vergemakkelijken.

Gezondheidsbeoordelin-
gen kunnen omvatten:
• een screening op 

tuberculose door middel 
van een röntgenfoto van 
de borst;

• een urinetest.

Nuttige informatie die 
moet worden gedeeld met 
de nationale opvangin-
stanties, kan zijn:
• handicaps;
• geestelijke gezond-

heidsaandoeningen 
(trauma, kwetsbaarhe-
den enz.);

• noodzaak van medische 
begeleiding tijdens de 
reis;

• noodzaak van een 
ambulance voor vervoer 
van ernstige medische 
gevallen;

• zwangerschappen die 
moeten worden 
gevolgd, zodat de 
betreffende 
vluchtelingen veilig 
kunnen reizen;

• eventuele andere 
medische tests die door 
de gezondheidsautori-
teiten van de staat van 
hervestiging worden 
vereist.

Indien nodig, kan een 
medische begeleider 
worden toegewezen om 
tijdens de reis ondersteu-
ning te bieden (6).

aankomstprocedures die op de eindbestemming al in gang zijn gezet, niet te verstoren. Personeel van de IOM 
blijft op de luchthaven tot de vlucht opstijgt en informeert vervolgens de collega’s op de kantoren van de IOM 
op de plaatsen van vertrek, doorreis en bestemming dat de vlucht is vertrokken. Op sommige luchthavens van 
doorreis heeft de IOM specifieke aangewezen lounges voor IOM-passagiers of speciale medische gevallen.

  De toegang tot de medische voorzieningen van de luchthaven kan ook worden vergemakkelijkt. Voor sommige 
reisschema’s kan uitgifte van instapkaarten op een transitpunt nodig zijn.

(5)  Hou er a.u.b. rekening mee dat mogelijk aanvullend gezondheidsonderzoek of medische behandeling in 
verband met de COVID-19-pandemie of andere verstorende gebeurtenissen nodig kan zijn.

(6) Medische en operationele begeleiders kunnen het volgende regelen:
• rolstoelen en extra stoelen in het vliegtuig;
• zuurstoftoevoer aan boord;
• brancards;
• toegang tot medische voorzieningen op transitluchthavens;



10

ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE 

2. Gezondheidsbeoordeling

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

“In staat om te 
reizen”-verkla-
ring

Een medische controle vóór het 
aan boord gaan, 24-72 uur vóór 
vertrek, wordt aanbevolen.
De controle heeft tot doel te beoor-
delen of vluchtelingen in staat zijn 
om te reizen en geen gezondheids-
bedreiging vormen voor andere 
passagiers in het vliegtuig of voor 
personen die zij tijdens een over-
stap of onmiddellijk na aankomst in 
het land van hervestiging tegenko-
men.

Indien de gezondheid van 
een vluchteling tijdens 
deze bijeenkomsten is 
verslechterd of zich 
nieuwe problemen voor-
doen, moeten de bevoeg-
de autoriteiten van het 
land van hervestiging 
worden geraadpleegd om 
te bepalen of meer tests of 
nieuwe tests moeten 
worden uitgevoerd, en/of 
een begeleider moet 
worden toegewezen.

3. Bij aankomst (7)

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Verwelkoming 
van vluchtelin-
gen op de 
luchthaven in 
het land van 
hervestiging 
(doorgaans 
verzorgd door 
nationale 
hervestigings-
ambtenaren 
en/of vertegen-
woordigers 
van lokale 
autoriteiten)

Vang de vluchtelingen op, verzamel 
hen bij de aankomstgate en bege-
leid hen naar de wachtruimte 
(indien beschikbaar) of naar de 
aankomsthal.

Verifieer het aantal vluchtelingen 
dat is gearriveerd en stuur een 
bevestiging van de aankomst naar 
de relevante partners.

Licht de vluchtelingen in over de 
procedures die zullen worden 
uitgevoerd tot zij hun eindbestem-
ming bereiken.

Vergemakkelijk de toegang van 
opvangmedewerkers tot de lucht-
haven; zij zullen de vluchtelingen 
begeleiden naar hun eindbestem-
ming (privéhuisvesting of collectief 
opvangcentrum).

Indien zich medische problemen 
voordoen, verwijs de patiënten dan 
naar medische beroepsbeoefena-
ren op de luchthaven of in de 
gemeente (laat indien nodig een 
ambulance komen).

Coördineer met de IOM, 
de UNHCR en de bevoeg-
de nationale autoriteiten 
logistieke kwesties, zoals:
• de verdeling van 

voedsel en dranken;
• een oppasdienst terwijl 

de volwassenen de 
administratieve 
procedures doorlopen;

• tolken voor elke taal die 
door de vluchtelingen 
wordt gesproken (qua 
aantal, taal en verdeling 
tussen mannen en 
vrouwen passend bij de 
specifieke behoeften 
van de groep) om de 
officiële procedures bij 
aankomst soepeler te 
laten verlopen.

• vervoer per ambulance naar/van de luchthaven;
• voorafgaande toestemming voor het medische geval aan boord van het vliegtuig door de medische afdeling 

van de luchtvaartmaatschappij.
(7)  Hou er a.u.b. rekening mee dat mogelijk aanvullend gezondheidsonderzoek of medische behandeling in 

verband met de COVID-19-pandemie of andere verstorende gebeurtenissen nodig kan zijn.
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3. Bij aankomst

Status Stap Taak/vereiste actie Aanvullende informatie

Rechtspositie Verleen status aan hervestigde 
vluchtelingen in samenwerking met 
de bevoegde nationale autoriteiten.

Formaliteiten rond het 
verlenen van de status 
(zoals aanvragen) kunnen 
tijdens de selectiemissies 
(samen met het besluit 
over de vraag of de vluch-
telingen in aanmerking 
komen voor het hervesti-
gingsprogramma) na 
aankomst op de luchtha-
ven of in een later stadium 
worden verwerkt. Dit 
proces kan omvatten:
• het nemen van 

vingerafdrukken;
• het maken van pasfoto’s;
• het verzamelen van 

persoonsgegevens;
• het ondertekenen van 

officiële formulieren.

Het verlenen van status 
kan onmiddellijk na aan-
komst of in een later 
stadium plaatsvinden.

Bijstand bij 
reis naar 
eindbestem-
ming (onder 
leiding van ver-
tegenwoordi-
gers van 
nationale 
autoriteiten en 
opvangmede-
werkers, soms 
ondersteund 
door personeel 
van een 
externe uitvoe-
rende partner 
(IOM-perso-
neel))

Ga door de veiligheidscontrole en 
immigratiecontrole op de luchtha-
ven en zorg, indien nodig, voor 
tolkdiensten. Verleen de vluchtelin-
gen hulp tijdens de reis naar hun 
eindbestemming:
• help hen bij het inchecken op 

hun aansluitende binnenlandse 
vlucht, begeleid hen naar de 
vertrekgate en verleen bijstand 
tot ze aan boord gaan;

• haal bagage op en zend deze 
door, indien nodig;

• vang opvangmedewerkers op en 
begeleid vluchtelingen naar de 
bus/auto/trein waarmee het 
verdere vervoer over land naar 
de plaats van de 
aankomstprocedures, de 
collectieve opvangcentra of de 
door de gemeenten aangeboden 
privéhuisvesting zal plaatsvinden.

Om de continuïteit van de 
zorg te waarborgen, gaan 
begeleiders, conform het 
IOM-beleid, doorgaans 
naar de eindbestemming 
en ondertekenen zij daar 
de overdrachtsformulieren 
met de ontvangende partij.
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