
U wilt een sociaal rapport aanvragen bij Bureau 
Buitenland. Een sociaal rapport is bedoeld om de 
rechter te informeren over uw leven en omstandig
heden in Nederland. Soms kan dit rapport van invloed 
zijn op uw vonnis. 

Wanneer kunt u een sociaal rapport aanvragen?
Als u een sociaal rapport wilt aanvragen, moet u aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
• u bent in afwachting van uw vonnis of hoger beroep en moet nog 

minimaal acht weken wachten tot uw rechtszitting; 
• u heeft geen strafblad of u heeft wél een strafblad en de Officier 

van Justitie in het land waar u gevangen zit is daarvan op de 
hoogte; 

• u moet twee mensen die u goed kent vragen om iets over uw 
situatie te vertellen;

• u moet uw levensverhaal opschrijven.

Wat staat er in een sociaal rapport?
Het sociaal rapport gaat over uw leven. Alle belangrijke momenten 
die u heeft meegemaakt komen aan bod, vanaf uw geboorte tot nu. 

Het sociaal rapport is niet bedoeld om:
• in te gaan op het strafbaar feit waarvan u verdacht wordt;
• uw onschuld aan te tonen als u de aanklacht ontkent.

Hoe komt Bureau Buitenland aan informatie voor het sociaal 
rapport? 
Misschien is er informatie over u bekend bij de reclassering. Als 
dat zo is, dan kan deze informatie gebruikt worden in het sociaal 
rapport. Verder moet u minimaal twee referenten aanwijzen. 
Referenten zijn mensen die u goed kennen en veel over u en uw 
omstandigheden kunnen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan uw 
partner, een familielid, een goede vriend, werkgever of hulpverlener. 
Maar het belangrijkste is dat u zelf uw levensverhaal opschrijft!  

Waarom is het belangrijk dat u uw levensverhaal opschrijft?
Medewerkers van Reclassering Nederland stellen het sociaal 
rapport op. Omdat u in een buitenlandse gevangenis zit, kunnen 
zij niet zelf met u spreken. Daarom moet u uw levensverhaal 
goed opschrijven. Hieronder vindt u een paar punten die u in uw 
levensverhaal kunt zetten. 

• Uit wat voor gezin komt u? 
• Hoe was het voor u om binnen dit gezin op te groeien? 
• Hoeveel broers en zussen heeft u? 
• Had u vroeger goed contact met uw ouders en broers of zussen? 

En hoe is dat contact nu? 
• Op wat voor type school heeft u gezeten? 
• Hoe vond u het op school? 
• Heeft u bijzondere dingen meegemaakt op school of was u een 

doorsnee leerling?
• Is er een tijd geweest waarin u overmatig alcohol en/of drugs 

gebruikte, gokte of een andere verslaving had? Als u verslaafd 
was, dan is het belangrijk om daar meer over te vertellen.
-  Hoe bent u bijvoorbeeld verslaafd geraakt? 
-  Hoe was het voor u om verslaafd te zijn? 
-  Hoe bent u van uw verslaving afgekomen? Of is dat misschien 

nog niet gelukt?
• Heeft u last van lichamelijke of psychische problemen? Zo ja, wat 

voor soort problemen?
• Wat kunt u vertellen over uw opleiding en werkervaring? 
• Had u voor uw gevangenisstraf een baan of was u werkloos? 
• Hoe kwam u aan geld? 
• Heeft u een vaste relatie? 
• Heeft u een gezin? Zo ja, hoe ziet uw gezin eruit? 
• Hoe zag uw leven eruit voor uw gevangenisstraf? 
• Hoe ziet u uw toekomst? Wat wilt u straks gaan doen als u 

vrijkomt? 
• Tot slot: alles wat u zelf nog belangrijk vindt om op te schrijven.

Wat gebeurt er met uw sociaal rapport? 
Wanneer het sociaal rapport klaar is, wordt het vertaald zodat 
uw lokale advocaat het kan lezen. Uw advocaat besluit of het 
verstandig is om het sociaal rapport te gebruiken voor uw 
rechtszaak.

Meer weten? 
Al deze informatie en meer kunt u ook terugvinden op
www.reclassering.nl/buitenland.
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