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Wat doet Bureau Buitenland? 

Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering 
Nederland. Wij zetten ons in voor Nederlanders 
die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. 
Nederlanders zoals u. 

Dat doen wij vanuit Nederland met onze medewerkers. In het 
buitenland werken wij zoveel mogelijk met vrijwilligers die 
u in de gevangenis opzoeken. Wij willen graag dat u plannen 
maakt voor uw toekomst in Nederland, zodat u na uw verblijf 
in de gevangenis een nieuwe start kunt maken. 
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Straks terug naar Nederland? 
Regel het nu!

Weet u al waar u wilt gaan wonen als u straks terug bent in Nederland? Hoe komt u 
aan geld? Wilt u gaan werken of studeren? Het is belangrijk dat u al in de gevangenis 
over dit soort zaken nadenkt. Als u straks weer in Nederland bent, moet u veel regelen. 
Bureau Buitenland zet belangrijke zaken voor u op een rijtje en geeft informatie en 
advies. Wij weten bij welke instanties u kunt aankloppen en welke documenten u 
nodig heeft. 

Let op: Bureau Buitenland geeft informatie en helpt u om contact te leggen met 
belangrijke instanties. Wij regelen geen woning, baan, geld of gezondheidszorg voor u. 
Dat moet u zelf doen!

U bent zelf verantwoordelijk
In de gevangenis wordt alles voor u geregeld. Er wordt vóór u gedacht, beslist en  
gedaan. Als u straks vrijkomt, moet u alles weer zelf doen. U bent zelf verantwoordelijk. 
Dat is niet altijd makkelijk. Probeer daarom uw familie en vrienden in te schakelen. 
Praat daar nu al met hen over, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden. 

Zijn uw documenten nog geldig? 
Als u de gevangenis verlaat, keert u terug naar Nederland om een nieuwe start te 
maken. U zult merken dat u overal documenten en papieren voor nodig heeft. Als u zich 
wilt inschrijven bij een gemeente of een uitkering wilt aanvragen, heeft u bijvoorbeeld 
een geldig paspoort of een verblijfsvergunning nodig. Controleer dus of uw paspoort of 
verblijfsvergunning nog geldig is! Als de datum is verlopen, kunt u het document niet 
meer gebruiken. 

Is uw verblijfvergunning verlopen?
Het kan zijn dat uw verblijfsvergunning verloopt als u in de gevangenis zit. U moet dan 
bij de Nederlandse ambassade een inreisvisum voor Nederland aanvragen. In Nederland 
moet u direct een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

Begin vandaag nog
Het aanvragen, vervangen en invullen van documenten kost tijd. U kunt daar in de 
gevangenis al mee beginnen. Liefst vandaag nog! 

Terug in Nederland moet u de volgende documenten hebben:
• een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een identiteitskaart;
• een geldige verblijfsvergunning voor niet-Nederlanders; 
• uw ontslagbewijs uit de gevangenis. 

Let op: zorg dat u een ontslagbewijs uit de gevangenis heeft. Als u er geen krijgt, vraag 
er dan om! U heeft het nodig als u zich wilt inschrijven als werkzoekende. 

U bent veroordeeld voor een strafbaar feit en zit vast in een buiten
landse gevangenis. Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op 
uw terugkeer naar Nederland. Bureau Buitenland helpt u daarbij. 
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Terug naar Nederland: wat moet u regelen?
Als u de gevangenis in het buitenland mag verlaten, kan dat zijn omdat:
• u wordt overgeplaatst naar een Nederlandse gevangenis;
• uw straf erop zit;
• u vervroegd (voorwaardelijk) wordt vrijgelaten;
• er wordt afgezien van strafvervolging.

Overplaatsing naar Nederland
Wordt u overgeplaatst naar een Nederlandse gevangenis om de rest van uw straf uit 
te zitten? Dan wordt uw terugkeer in de samenleving begeleid door een medewerker 
maatschappelijke dienstverlening in de Nederlandse gevangenis. 

U komt vrij
Zit uw straf erop of komt u vervroegd vrij? Bij terugkeer naar Nederland moet u veel 
zaken zelf regelen. 

Wat moet u regelen?
• Schrijf u in als woningzoekende.
• Schrijf u in bij de gemeente waar u gaat wonen.
• Zoek een baan of ga studeren.
• Zorg voor geld of inkomen.
• Neem contact op met de Belastingdienst.
• Regel uw zorgverzekering.
• Zorg voor uw kinderen.

Schrijf u in als woningzoekende
Kunt u na uw vrijlating ergens wonen? Dat is prettig. Maar weet u niet zeker of u straks 
onderdak heeft? Schrijf u dan in als woningzoekende bij een woningbouwvereniging. 
Doe dit zo snel mogelijk, want in vrijwel heel Nederland zijn wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen. De meeste kans om snel een huis te vinden heeft u in de gemeente 

Het aanvragen, vervangen en  
in vullen van documenten kost tijd. 
Begin vandaag nog!  
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waar u stond ingeschreven toen u werd aangehouden. Hier heeft u namelijk een  
woongeschiedenis. Vraag Bureau Buitenland hoe u zich als woningzoekende moet 
inschrijven. 

Let op: als u vrij bent, is het heel belangrijk dat u een huisadres heeft. Zonder huisadres 
kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente en ook geen bankpas aanvragen. 

Schrijf u in bij de gemeente waar u gaat wonen
Eenmaal terug in Nederland, bent u verplicht om u binnen vijf dagen in te schrijven 
bij de gemeente waar u gaat wonen. 

Om u in te schrijven bij een gemeente heeft u nodig: 
• uw ontslagbewijs uit de gevangenis;
• een geldig identiteitsbewijs;
• het huisadres waar u woont. 

Zoek een baan of ga studeren
Eenmaal terug in Nederland gaat u op zoek naar een baan of studie. Als u aan het werk 
wilt, moet u zich direct inschrijven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. U kunt 
zich ook inschrijven bij een uitzendbureau. 

Als u zich wilt inschrijven heeft u nodig: 
• een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of verblijfsvergunning;
• een inschrijfbewijs zorgverzekering;
• een bankrekeningnummer met bankpas;
• een overzicht van uw diploma’s en werkervaring. 

In de gevangenis kunt u al nadenken over het werk dat u wilt gaan doen in  
Nederland. Misschien kunt u zich laten bijscholen of een studie volgen bij een  
Regionaal Opleidings centrum (ROC). Vraag informatie aan over de studie die u wilt  
volgen via Bureau Buitenland. In Nederland kunt u ook studie-informatie krijgen bij  
het UWV Werkbedrijf.

Let op: in Nederland heeft u voor bijna alles een bankrekening nodig. Bijvoorbeeld  
als u een bijstandsuitkering wilt ontvangen of als u gaat werken. Zorg dus dat u een  
bankrekening heeft.

Zorg voor geld of inkomen 
Als u terug bent in Nederland, heeft u geld nodig. De kans is groot dat u niet meteen 
een baan vindt en dus weinig of geen geld heeft. U kunt dan een bijstandsuitkering 
aanvragen via het UWV Werkbedrijf. 
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Voorschot
Een bijstandsuitkering aanvragen kost tijd. U kunt vragen om een voorschot zodat 
u in ieder geval geld heeft. Als u schulden heeft, kunt u deelnemen aan een schuld-
saneringsprogramma. Informeer hiernaar als u een bijstandsuitkering aanvraagt. 

Bijzondere bijstand
Bezit u helemaal niets? Geen geld, maar ook geen kleren of schoenen? Dan kunt u de 
gemeente waar u staat ingeschreven vragen om bijzondere bijstand. 

Neem contact op met de Belastingdienst
Ontving u voor uw gevangenisstraf huurtoeslag, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag 
of zorgtoeslag via de Belastingdienst? Tijdens uw gevangenisstraf zijn deze toeslagen 
waarschijnlijk stopgezet. Als u hier opnieuw voor in aanmerking denkt te komen, moet 
u contact opnemen met de Belastingdienst. 

Regel uw zorgverzekering 
De kans is groot dat uw zorgverzekering tijdens uw verblijf in de gevangenis is stop-
gezet. Een zorgverzekering is verplicht, dus als u terug bent in Nederland moet u zo snel 
mogelijk een zorgverzekering afsluiten. Een zorgverzekering vergoedt de kosten van de 
huisarts, medicijnen en het ziekenhuis. 

Let op: een gevangenisstraf in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw gezond-
heid. Als u terug bent in Nederland is het verstandig om u te laten testen door een arts. 

Zorg voor uw kinderen
Heeft u minderjarige kinderen waarover u als enige het ouderlijk gezag heeft? Dan kan 
er een tijdelijke voogd zijn aangewezen die het gezag heeft overgenomen tijdens uw 
verblijf in de gevangenis. Misschien zijn uw kinderen in een pleeggezin geplaatst. Na 
terugkeer in Nederland moet de situatie met uw kinderen opnieuw beoordeeld worden. 
Neem daarom tijdig contact op met de betrokken instanties!
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Op vrije voeten? Doe een beroep op nazorg
U heeft uw straf uitgezeten en bent terug in Nederland. U kunt nu geen beroep meer 
doen op Bureau Buitenland. Informeer voor nazorg bij de gemeente waar u voor uw 
gevangenisstraf stond ingeschreven. Bureau Buitenland heeft met de gemeentes  
afgesproken dat Nederlanders die in het buitenland vastzitten zich kunnen aanmelden 
voor nazorg. Dit geldt ook voor mensen met een geldige verblijfsvergunning in  
Nederland. 

De datum van uw vrijlating
Heeft u op het reclasseringsformulier aangegeven dat u in aanmerking wilt komen voor 
nazorg? Dan nemen wij drie maanden voor uw vrijlating contact op met de gemeente 
waar u voor uw gevangenisstraf woonde. Wij dragen een deel van uw dossier over aan 
deze gemeente. In het dossier staat dat u in de gevangenis zat en wanneer. Er staat niet 
in waarom u in de gevangenis zat. Het is belangrijk dat u de datum dat u (mogelijk) 
vrijkomt op tijd aan ons doorgeeft. 

Eerder vrij 
Komt u onverwacht eerder vrij? Dan kan het zijn dat wij u nog niet hebben aangemeld 
bij uw gemeente. Neem dan meteen contact met ons op. Hoe eerder wij uw  
aanmelding kunnen doorsturen, hoe sneller allerlei zaken geregeld kunnen worden. 

Toch liever geen nazorg?
Heeft u zich aangemeld voor nazorg, maar wilt u er toch geen gebruik van maken?  
Geef dit dan schriftelijk aan ons door. Wij melden u dan weer af bij de gemeente.

Weet u wanneer u vrij komt?  
Geef het aan ons door! 



Slogan? 
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Wilt u meer weten? 
Deze folder geeft u een idee van de zaken die u moet regelen als  
u terugkeert naar Nederland. Heeft u nog vragen? Informeer bij 
de vrijwilliger die u namens Bureau Buitenland komt bezoeken.  
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Bureau Buitenland. 
Stuur een brief naar uw contactpersoon bij Bureau Buitenland. 

Bureau Buitenland
Postbus 136 NL
3500 AC  Utrecht
Nederland

T: +31 (0)30 287 99 00 (tijdens Nederlandse kantooruren)
F: +31 (0)30 287 99 98

buitenland@reclassering.nl
www.reclassering.nl/buitenland 

Deze folder is een uitgave van Bureau Buitenland. 
Aan deze folder kunnen geen rechten worden  
ontleend. Bureau Buitenland kan niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste of onvolledige informatie. 


