
U bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie en u bezit een 
verblijfstitel in België  

U bent een Europese onderdaan die in België een verblijfstitel heeft gehad die niet vernieuwd werd 

Wanneer u uit de gevangenis wordt vrijgelaten ontvangt u een certificaat van 5 dagen, om u in staat 
te stellen om u bij de gemeente waar u verblijft aan te bieden, met de bewijzen die gevraagd worden 
voor uw herinschrijving.   

Zodra u terug in het bezit wordt gesteld van een verblijfstitel kan uw verblijfssituatie, in functie van uw 
veroordeling en de ernst van de feiten, opnieuw worden onderzocht door de Dienst 
Vreemdelingenzaken (zie volgend punt).  

U bent een Europese onderdaan en in het bezit van een verblijfstitel in België  

U heeft het recht om in België te verblijven; in functie van uw veroordeling en de ernst van de feiten 
kan uw verblijfssituatie echter opnieuw worden onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken.  Dit 
betekent dat een beslissing tot beëindiging van het verblijf kan worden genomen (dit betekent dat uw 
verblijfstitel geschrapt wordt en dat uw kaart ingetrokken wordt).   

Indien uw verblijfssituatie opnieuw wordt onderzocht, zal een terugkeerbegeleider u ontmoeten om 
dit aan u uit te leggen.   

De terugkeerbegeleider is een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken die de buitenlandse 
gedetineerden over hun administratieve situatie informeert, de illegaal verblijvende vreemdelingen 
identificeert en hen tijdens de volledige terugkeerprocedure (naar hun land van herkomst of een land 
waar ze het recht hebben om te verblijven) begeleidt en hen over de vrijwillige terugkeer informeert.  
Hij waakt erover dat uw rechten gerespecteerd worden tijdens de terugkeer.   

Hij legt uw verblijfssituatie en de eventuele gevolgen van een beoordeling van deze verblijfsstatus aan 
u uit.  

Hij is uw geprivilegieerde contactpersoon bij de Dienst Vreemdelingenzaken.   

 

Uw verblijfssituatie wordt opnieuw onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken:  

De terugkeerbegeleider overhandigt u een document met de titel « vragenlijst recht om te worden 
gehoord ». Dit document biedt u de mogelijkheid om te worden gehoord en uw situatie uit te leggen.  
Het is belangrijk en in uw belang om:  

- het zo volledig mogelijk in te vullen (eventueel met de hulp van uw advocaat of van een 
vertrouwenspersoon)  

- bewijsdocumenten aan te dragen wanneer dat gevraagd wordt  

De Dienst Vreemdelingenzaken zal zich met name op deze vragenlijst baseren om zijn beslissing te 
nemen.   

Indien u weigert om de vragenlijst in te vullen kan de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening 
houden met de elementen die eventueel in uw voordeel  zouden kunnen spreken.  Er wordt dan een 
beslissing genomen op basis van de elementen waarover de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt.   

Welke beslissingen kunnen door de Dienst Vreemdelingenzaken worden genomen?   



- De DVZ beslist om uw verblijfstitel niet in te trekken en uw situatie verandert niet.  U kunt 
echter verwittigd worden; indien u opnieuw veroordeeld wordt zal uw verblijfssituatie 
opnieuw worden onderzocht.   
 

- De DVZ neemt een beslissing tot beëindiging van het verblijf, om redenen van openbare orde 
of nationale veiligheid.  U heeft het recht om bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 
beroep in te dienen tegen deze beslissing.    

o De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen annuleert de beslissing tot beëindiging van 
het verblijf -> u wordt opnieuw in het bezit gesteld van uw verblijfstitel.  Uw 
verblijfssituatie kan echter opnieuw worden onderzocht.   

o De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt de beslissing tot beëindiging van 
het verblijf -> uw verblijf is dan illegaal   

Uw verblijf is illegaal als gevolg van een beslissing tot intrekking van uw verblijf. Wat zijn de 
gevolgen?   

 Bevel om het grondgebied te verlaten  

U moet het Belgisch grondgebied verlaten en u kunt het voorwerp uitmaken van een 
repatriëring naar uw land van herkomst of een land waar u gemachtigd bent tot verblijf, zodra 
u uw straf heeft uitgezeten.  Wanneer u vrijgelaten wordt, ontvangt u dit bevel om het 
grondgebied te verlaten.  

Inreisverbod  

Er kan ook een inreisverbod aan u worden opgelegd. Dit betekent dat u voor een bepaalde 
duur niet terug mag keren naar het Belgisch grondgebied: van twee tot twintig jaar of meer 
(berekend in functie van uw gedrag, uw veroordelingen en uw persoonlijke en familiale 
situatie).   

Vasthouding in gesloten centrum  
Indien u op de dag van uw vrijlating niet kunt worden gerepatrieerd kunt u na uw 
gevangenisstraf ook een beslissing tot vasthouding in een gesloten centrum ontvangen.   

De terugkeerbegeleider zal u opnieuw een vragenlijst recht om te worden gehoord overhandigen. Deze 
vragenlijst biedt u de mogelijkheid om u opnieuw uit te drukken en de redenen die u verhinderen om 
naar uw land terug te keren naar voren te schuiven. In het kader van uw verwijderingsbeslissing wordt 
hiermee rekening gehouden.   

Vrijwillige terugkeer  

Het is in uw belang dat u aanvaardt om vrijwillig te vertrekken. In het tegenovergestelde geval wordt 
u onder politiebegeleiding gerepatrieerd, waardoor uw eventueel verblijf in de gevangenis of een 
gesloten centrum onnodig dreigt te worden verlengd.   

Indien u aanvaardt om te vertrekken schrijft u zelf een vrijwillige vertrekverklaring en ondertekent u 
die verklaring.   

Indien u dit document opstelt, kunt u sneller uit de gevangenis worden vrijgelaten, zodat u kunt 
worden gerepatrieerd naar uw land van herkomst of een land waar u gemachtigd bent tot verblijf.  U 
verbindt u ertoe om uw medewerking te verlenen aan uw identificatie en om alle noodzakelijke 
documenten te verstrekken (zie volgend punt).   



Identiteits- of reisdocumenten  

- Gelieve uw identiteits- of reisdocumenten (geldige identiteitskaart of geldig paspoort) aan de 
griffie van de gevangenis te overhandigen, indien u in het bezit bent van die documenten. Op 
de dag van uw vertrek worden deze documenten opnieuw aan u overhandigd. 
 

- Indien u niet in het bezit bent van uw identiteits-of reisdocumenten moet de Dienst 
Vreemdelingenzaken ze bij uw ambassade of consulaat bekomen. Indien u uw identiteit niet 
kunt bewijzen wordt u beschouwd als een vreemdeling uit een derde land (niet-Europees). Het 
gevolg is dat de behandelingstermijn van uw dossier langer wordt.  Het is in uw belang om alle 
documenten die uw identiteit en nationaliteit kunnen bevestigen aan ons voor te leggen 
(rijbewijs, geboorteakte, nationaliteitsverklaring, enz.).   
U moet dit doen om snel te kunnen worden geïdentificeerd en om een verlenging van uw 
vasthouding in de gevangenis en een (te lang) verblijf in een gesloten centrum te vermijden.  


