
U bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, maar u beschikt 
niet over een verblijfstitel in België. U verblijft onwettig op het Belgisch 
grondgebied  

U wordt dan verwijderd naar uw land van herkomst of een land waar u het recht heeft om te verblijven.  

Uw administratieve situatie wordt onderzocht en een terugkeerbegeleider ontmoet u om dit aan u uit 
te leggen.   

De terugkeerbegeleider is een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken die de onwettig 
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.  Hij waakt erover 
dat uw rechten gerespecteerd worden tijdens de terugkeer.   

Hij informeert u over uw administratieve situatie en de vrijwillige terugkeer.  Hij is uw geprivilegieerde 
contactpersoon bij de Dienst Vreemdelingenzaken.   

 

U bent in het bezit van uw identiteitsdocumenten; geldige identiteitskaart of paspoort 

- U kunt het Belgisch grondgebied op eigen houtje verlaten en u ontvangt een bevel om het 
grondgebied te verlaten.  
 

- In bepaalde gevallen wordt deze vrijwillige terugkeer echter niet toegestaan.  U wordt dan 
automatisch uit het Koninkrijk België naar uw land van herkomst verwijderd:  

o ofwel door in een wagen te worden teruggeleid naar de grens (over het algemeen 
voor de aangrenzende landen:  Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland) 

o ofwel via een vliegtraject 

In de praktijk: 

o Ofwel komt een wagen u afhalen wanneer u de gevangenis verlaat, om u naar de grens of 
de luchthaven te brengen 

o Ofwel heeft men enkele dagen nodig om uw terugkeerreis voor te bereiden. In dat geval 
wordt u vanuit de gevangenis naar een gesloten centrum gebracht, totdat u vertrekt 

 

U bent niet in het bezit van uw identiteitsdocumenten 

U wordt a priori beschouwd als een onderdaan van een derde land (niet-Europees). Het gevolg is dat 
de behandelingstermijn van uw dossier langer wordt.  

De Dienst Vreemdelingenzaken moet een onderzoek uitvoeren bij de overheden van uw opgegeven 
land van herkomst, om het bewijs van uw verklaringen te bekomen. De opsluitingsperiode kan dan 
verlengd worden.  Deze termijn kan korter worden gemaakt indien u documenten die uw identiteit en 
uw nationaliteit kunnen aantonen voorlegt aan uw ambassade of consulaat (bijvoorbeeld: een 
rijbewijs, een geboorteakte, enz.).  

 

 



Welke beslissingen kunnen door de Dienst Vreemdelingenzaken worden genomen?   

Omwille van de onregelmatigheid van uw administratieve situatie en met het oog op de openbare orde 
wordt u in het bezit gesteld van een document met de titel bevel om het grondgebied te verlaten dat 
door u ondertekend wordt wanneer u de gevangenis verlaat, evenals (eventueel) een ander document 
met de titel inreisverbod (van twee tot twintig jaar of meer) dat u, zoals de naam al zegt, verbiedt om 
naar België terug te keren, voor een termijn die wordt berekend in functie van uw gedrag, uw 
veroordelingen en uw persoonlijke en familiale situatie.  

Indien u niet kunt bewijzen dat u een burger van een EU-lidstaat bent, wordt eventueel een 
inreisverbod dat voor het volledige Schengengrondgebied geldig is aan u opgelegd.  Indien u later 
bewijst dat u effectief een burger van een EU-lidstaat bent, is dit inreisverbod tot het Belgisch 
grondgebied beperkt.  

 

U heeft het recht om te spreken en om te worden gehoord 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens waarvan 
hij niet op de hoogte is. Daarom is het voor u zeer belangrijk dat uw dossier individueel behandeld 
wordt, in functie van uw familiale en persoonlijke situatie en in functie van het feit of u al dan niet 
terug kunt keren naar uw land van herkomst.  U kunt dit uitleggen in een document met de titel 
« vragenlijst recht te worden gehoord ». Dit document wordt aan u overhandigd wanneer u de 
gevangenis betreedt.   U heeft het recht om alle 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.  

Bijgevolg is het in uw belang om het document correct en volledig in te vullen (eventueel met de hulp 
van uw advocaat of een vertrouwenspersoon).  

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.  

 

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 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 het recht heeft om te 
verblijven. U verbindt u ertoe om uw medewerking te verlenen aan uw identificatie en om alle 
noodzakelijke documenten te verstrekken.  

 


