
U zit in een buitenlandse gevangenis. In Nederland 
had u contact met verschillende instanties. 
Vaak bent u verplicht om wijzigingen in uw situatie 
door te geven. Denk bijvoorbeeld aan uw zorg-
verzekering, de Belastingdienst, een uitkerings-
instantie en de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).
Waar moet u op letten en wat kunt  u doen?
 

Bewijs dat u gevangen zit
Weet u niet precies met welke instanties u contact had? Overleg 
met uw contactpersoon of die dat voor u uit kan zoeken. Vervolgens 
kunt u of uw contactpersoon met een detentieverklaring of 
contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken aantonen dat u in 
de gevangenis zit. Hebt u geen contactpersoon of  komt u er niet uit 
met uw contactpersoon dan kan Bureau Buitenland meestal een 
detentieverklaring afgeven.

Welke instanties moet ik benaderen? 
Bureau Buitenland kan niet zien met welke instanties u contact 
heeft. Dat verschilt per persoon. De meeste gedetineerden hebben 
contact met een of meer van de volgende instanties:

• De zorgverzekering
 Als u in de gevangenis zit bent u niet verplicht om een zorg

verzekering in Nederland te hebben. Justitie in het detentieland 
is verantwoordelijk voor de noodzakelijke medische zorg. Uw 
contactpersoon kan met de detentieverklaring of contact
personen brief van Buitenlandse Zaken bij de zorgverzekeraar 
aantonen dat u in de gevangenis zit. De zorgverzekeraar zal uw 
verzekering dan opschorten; u betaalt vanaf dat moment geen 
premie meer. Let op: bij terugkomst in Nederland dient u zich zelf 
weer bij deze zorgverzekeraar aan te melden.

• De Belastingdienst
 Via de Belastingdienst ontvangt u misschien verschillende 

toeslagen, zoals huurtoeslag, kindgebonden budget, 
kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag. U bent verplicht om 
de Belastingdienst te laten weten dat u in de gevangenis 
zit. Als u ten onrechte toeslagen hebt ontvangen moet u die 
terugbetalen. 

 U of uw contactpersoon kan bij de belastingdienst informe ren 
wat u moet doen. Uw contactpersoon kan met de detentie
verklaring of contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken 
bij de Belastingdienst aantonen dat u in de gevangenis zit. 
De belastingdienst beslist of de toeslagen gestopt moeten 
worden. Na detentie kunt u weer toeslagen aanvragen bij de 
Belastingdienst. 

Website: www.belastingdienst.nl
Telefoon: 
vanuit Nederland 08000543
vanuit  het buitenland: +31 555 385 385
Adres:
Belastingdienst Toeslagen
Kantoor Buitenland
Postbus 2865
Postcode 6401, DJ Heerlen

Bureau Buitenland

Contactgegevens
Bureau Buitenland t: +31(0)88 80 410 90 (tijdens Nederlandse kantooruren) 
Postbus 136 NL  e: buitenland@reclassering.nl
3500 AC UTRECHT www.reclassering.nl/buitenland
NEDERLAND 

 

Wat moet u doen als… 
u instanties op de 
hoogte gaat stellen 
van uw detentie?
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Bureau Buitenland
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• Een uitkeringsinstantie
 Als u in de gevangenis zit heeft u geen recht op AOW of een 

uitkering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bij wet 
verplicht uw gegevens door te geven aan de uitkerings instanties. 
U blijft ook zelf verplicht om wijzigingen door te geven. U of uw 
contactpersoon kan bij de uitkeringsinstantie informeren wat u 
moet doen en wat de gevolgen zijn voor uw uitkering. Bij welk 
kantoor u moet zijn hangt af van de gemeente waar u woonde. 
Uw contactpersoon kan met de detentie verklaring of contact
personenbrief van Buitenlandse Zaken bij de uitkeringsinstantie 
aantonen dat u in de gevangenis zit.

SVB (voor o.a. de AOW, kinderbijslag)
Website: www.svb.nl
Telefoon: +31 (0)20 656 56 56

UWV (voor o.a. de WW, WAO, Wajong)
Website: www.uwv.nl
Klantenservice: 
Vanuit Nederland 09009294
Vanuit het buitenland +31 88 898 20 01

 Hebt u een de bijstandsuitkering? Benader dan de gemeente 
waar u woonde. 

• De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 Ontvangt u studiefinanciering van DUO of heeft u een studie

schuld dan moet u DUO laten weten dat u in de gevangenis zit. 
Als u bezig was met een studie, moet u de studiefinanciering 
stopzetten vanaf het moment van uw arrestatie. Denk er ook aan 
om uw ‘reisproduct’ stop te zetten. 

 U of uw contactpersoon kan bij DUO informeren wat u moet 
doen. Uw contactpersoon kan met de detentieverklaring of 
contactpersonenbrief van Buitenlandse Zaken bij DUO aantonen 
dat u in de gevangenis zit.

Website: www.duo.nl
Telefoon: +31 (0)505997755
DUO Onderwijsvolgers 
Postbus 50103 
9702 GC Groningen

• De Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
 Heeft u in Nederland een voertuig waarvan het kenteken op 

uw naam staat en het voertuig wordt niet gebruikt dan kunt 
u de WAverzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte 
APK tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u het kenteken tijdelijk 
schorsen. Als uw auto in het buitenland in beslag is genomen 
dan kunt u met een bewijs van de inbeslagname het kenteken 
van uw naam laten halen. U of uw contactpersoon kan bij de 
RDW informeren wat u moet doen. 

Website: www.rdw.nl
Telefoon:
Vanuit Nederland: 0900 0739
Vanuit het buitenland: :+31 598 39 33 30.

Let op: misschien had u nog contact met andere instanties 
en bedrijven. Het is belangrijk om die ook te informeren. 


