
U bent een onderdaan van een land buiten de EU zonder recht op verblijf in 
België of een andere lidstaat van de Europese Unie 

Na het uitzitten van uw straf wordt u ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. De 
Dienst Vreemdelingenzaken neemt dan een beslissing, in functie van uw verblijfssituatie en het 
potentieel gevaar dat u voor de maatschappij vormt.  

 

TERUGKEERBEGELEIDER 

Een  terugkeerbegeleider zal u de noodzakelijke uitleg in verband met uw administratieve situatie 
verschaffen. Hij heeft als taak u ervan te overtuigen om gegevens met betrekking tot uw identiteit en 
nationaliteit te verstrekken. Op basis van de inlichtingen die door de terugkeerbegeleider, of met 
behulp van om het even welke bron waarover de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt, bekomen 
werden zal de Dienst Vreemdelingenzaken aan de bevoegde overheden een laissez passer vragen, 
indien u niet over de nodige identiteits-, reis- en verblijfsdocumenten beschikt. Het is in uw belang dat 
u meewerkt, aangezien dat een invloed zou kunnen hebben op de beslissing van de 
strafuitvoeringsrechtbank, die een vervroegde vrijlating toekent op basis van verschillende elementen, 
onder andere de bereidheid om mee te werken aan de identificatie en de terugkeer.  

 

IDENTITEITSDOCUMENTEN 

Indien u in het bezit bent van een reisdocument kan u snel terugkeren naar uw land van herkomst. 
Denk eraan uw documenten over te maken aan de griffie van de gevangenis. 

Indien u niet in het bezit bent van de vereiste reisdocumenten moet de Dienst Vreemdelingenzaken 
deze bekomen bij uw ambassade of uw consulaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Het is daarom in 
uw belang om alle documenten en inlichtingen die uw identiteit kunnen bevestigen zo snel mogelijk 
voor te leggen.  

- Rijbewijs, geboorteakte, nationaliteitsverklaring, militair boekje, kopie van documenten, … 

Om een snelle en efficiënte repatriëring vanuit een gevangenis te organiseren en om te vermijden dat 
u naar een gesloten centrum wordt overgebracht, is het dus van wezenlijk belang dat u geïdentificeerd 
bent vooraleer u vrijgelaten wordt. Zo hoeft uw administratieve vasthouding niet onnodig verlengd te 
worden nadat u uw straf uitgezeten heeft. 

Een repatriëring naar uw land van herkomst kan vanuit de gevangenis georganiseerd worden.  

Indien een onmiddellijke repatriëring niet mogelijk is kan het verblijf in de gevangenis, met het oog op 
uw effectieve verwijdering of uw overbrenging naar een  gesloten centrum, worden verlengd.  

 

VRIJWILLIG VERTREK 

Indien u niet goedschiks wil vertrekken, zijn er verschillende mogelijkheden om u gedwongen te 
verwijderen.  

Het is dus in uw eigen belang om een vrijwillige vertrekverklaring, die door de terugkeerbegeleider aan 
u zal worden voorgelegd, te schrijven en te ondertekenen.  



 

VRAGENLIJST RECHT OM GEHOORD TE WORDEN 

Vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt, krijgt u de kans om gehoord te worden 
en om uw situatie toe te lichten. Daarom is het belangrijk dat u de vragenlijst “recht om gehoord te 
worden” zo volledig en correct mogelijk invult en ondertekent. Dit document zal u door een ambtenaar 
van de griffie van de gevangenis of door een terugkeerbegeleider van de Dienst Vreemdelingenzaken 
overhandigd worden. U kan ook altijd een gesprek vragen met een terugkeerbegeleider van de Dienst 
Vreemdelingenzaken.  

U kunt dit document ook met behulp van uw advocaat of een vertrouwenspersoon invullen. 

Indien u het document niet invult, kan de Dienst Vreemdelingenzaken enkel rekening houden met de 
elementen die haar ter beschikking staan en kan m.a.w. geen rekening gehouden worden met 
eventuele elementen die in uw voordeel zouden kunnen spreken, waarvan DVZ niet op de hoogte is. 

 

VERBOD OP TERUGKEER 

Indien u een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangt, kan u een inreisverbod worden opgelegd. 
Dit betekent dat u gedurende een periode van 2 tot 20 jaar, of zelfs langer, de toegang tot het 
grondgebied van de Schengenzone wordt ontzegd.  

De duur van het inreisverbod wordt bepaald op basis van uw gedrag, uw persoonlijke en familiale 
situatie en uw veroordelingen. 

Indien u het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot inreisverbod kan u zich niet meer naar het 
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie begeven of er verblijven en kan u gedurende de 
volledige duur van het inreisverbod in principe geen visum meer bekomen voor deze lidstaten. 

Indien u het inreisverbod na uw vrijlating schendt, is het mogelijk dat Justitie beslist dat u de rest van 
uw straf verder dient uit te zitten.  

 

INTERNATIONALE BESCHERMING 

Alle personen die risico lopen op vervolging of ernstige schade en omwille van die redenen hun eigen 
land ontvluchten, hebben het recht te verzoeken om internationale bescherming.  

De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van het 
verzoek om internationale bescherming. 
De Dublin III-verordening bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is. De Dublin-verordening is van 
toepassing in alle EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. 

Het Dublin-onderzoek gebeurt onmiddellijk na de registratie van uw verzoek om internationale 
bescherming. 

Als een andere lidstaat verantwoordelijk is, dan kan u aan die staat worden overgedragen en houdt 
België zich niet meer bezig met uw verzoek om internationale bescherming. 

Is België wel verantwoordelijk, dan handelt België uw verzoek om internationale bescherming verder 
af. 

 


