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www.caw.be · 0800 13 500

Vrijwillige terugkeer

Wat is een vrijwillige terugkeer?
Bij een vrijwillige terugkeer reist u 
terug naar uw land van herkomst. Deze 
reis verloopt op dezelfde manier als die 
van andere reizigers. We verwittigen de 
autoriteiten niet. U beslist zelf of u terugkeert. 
U kan tot net voor uw vertrek beslissen niet 
terug te keren. 

Overweegt u een vrijwillige terugkeer? 
CAW Limburg helpt u. We informeren u over: 
• het programma vrijwillige terugkeer 
• de terugreis 
• onze partners: Fedasil, Caritas 

International en de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM) 

In overleg met u en de partners organiseren 
we uw terugreis. We werken samen met u 
een plan uit om uw leven terug op te bouwen 
in uw land van herkomst. We streven naar 
een haalbare terugkeer, ook als u daarvoor 
geen geld hebt. We bekijken of u recht hebt 
op financiële steun voor de terugkeer en de 
re-integratie in uw land van herkomst.

Vragen? 
Contacteer CAW Limburg voor een afspraak 
via een regiohuis of bel het gratis nummer 
van het onthaal. 
Ook Fedasil beantwoordt uw vragen op het 
gratis telefoonnummer 0800 32 745 of op de 
website www.vrijwilligeterugkeer.be.

Contacteer ons
Je kunt ons op 2 
manieren bereiken 
voor informatie of een 
afspraak:

1. Bel of ga langs bij het 
regiohuis in jouw buurt:
 
Hasselt 
Rozenstraat 28
tel. 011 85 99 20
Genk 
Molenstraat 60b 
089 36 36 25
Sint-Truiden 
Kazernestraat 34 
011 68 86 00
Tongeren
Henisstraat 84
012 23 07 82
Pelt 
Burg. Laenenstraat 7 b14
011 64 05 00

2. Bel het gratis 
telefoonnummer van 
het onthaal van CAW 
Limburg: 0800 13 500
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