
Procedure Leningen Gezinshereniging Versie 6, 2021-01-19 

Opmerking: de ontlener spreekt zijn netwerk en vrienden aan om hem eventueel financieel te 
ondersteunen bij de gezinshereniging. Eventueel zijn er andere sponsors of donors zodat het te 
lenen bedrag redelijkerwijze kan worden terugbetaald. 
 

Procedure Leningen Gezinshereniging Versie 6, 2021-01-19 

Geldt voor alle leningen vanaf 1-april 2018 verstrekt door de VZW Huizen van Vrede aan 

erkende vluchtelingen uit het OCMW Brugge en het Rode Kruis Brugge. 

 

De doelgroep die in aanmerking komt bestaat uit erkende vluchtelingen die in Brugge 

wonen in een onderkomen dat verhuurd wordt door de VZW Huizen van Vrede.  

  

Iedere aanvraag en alle stappen in het proces, tot en met de afbetaling van de lening 

wordt begeleid en, waar van toepassing, bij opstart voor advies voorgelegd aan en 

doorgesproken met de maatschappelijk werker. 

 

De verschillende stappen in het proces, Lening voor Gezinshereniging: 

- de procedure start niet vroeger dan het ogenblik waarop de aanvraag in de 

Belgische ambassade is opgestart 

- een CV profiel van de aanvrager wordt aangevuld met het profiel van de familie, 

in detail (incl. kopie ID en paspoorten van alle gezinsleden) & opgave van status 

van het gezinsherenigingsproces 

- een gedetailleerd en volledig overzicht van de kosten met de timing wordt 

opgemaakt 

- na voorleggen van de visa worden datum van de vlucht afgesproken en de 

goedkoopste tickets door Huizen van Vrede besteld, zie bvb de site van 

Connections, https://www.connections.be/nl-be/travelshops/brugge of de site 

van de International Organisation for Migration op de website 

http://belgium.iom.int/family-reunification of, zoek zelf tickets met SkyScanner 

https://www.skyscanner.net/. Let op: controleer welke vluchten beschikbaar zijn 

en welke airliner instaat voor welke verbindingen, bvb voor vluchten vanuit 

Kaboel, via de volgende link https://www.flightconnections.com/flights-from-

kabul-kbl. Hou rekening met lokale corona-maatregelen (testen, quarantaine, ..) 

en de specifieke maatregelen van de vliegtuigmaatschappijen.   

- van alle gemaakte kosten worden de bewijzen voorgelegd 

- er is steeds een eigen inbreng (zie opmerking) en er is een cumulatief 

maximumbedrag dat wordt geleend (250€/pp) 

- een afbetalingsplan wordt opgemaakt, in overleg met de maatschappelijk werker 

indien van toepassing 

- de afbetaling gebeurt maandelijks en dusdanig dat de totale som terugbetaald is 

binnen maximaal 3 jaar.  

- het verschuldigde bedrag wordt maandelijks ingehouden van het leefloon, of, het 

wordt gestort door een bestendige opdracht bij de bank 

- het is wenselijk, om niet te zeggen noodzakelijk, dat het gezin bij hereniging 

wordt bijgestaan door een omarmer 

 

Het contract, “Lening voor Gezinshereniging” wordt uitvoerig en in de eigen taal 

toegelicht vooraleer het wordt ondertekend. 
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