bureau buitenland

Reclassering houdt niet op bij de grens

Alles over het
werk van
Bureau Buitenland

Bureau Buitenland heeft drie
hoofdtaken:
• Gedetineerdenbegeleiding
• De Buitenlandbalie

• Internationale samenwerking
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Reclassering houdt niet op bij de grens
Over de hele wereld zitten Nederlanders gevangen. Vaak onder lastige
omstandigheden. Ze spreken de taal niet en zijn niet op de hoogte van

de geldende wetten en regels. Bureau Buitenland zet zich wereldwijd in
voor Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland.

Wat is Bureau Buitenland?

Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij zetten ons in voor
Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Dat doen wij namens
de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de Verslavings
reclassering en het Leger des Heils. We verstrekken informatie en advies, en zetten
vrijwilligers in. Door gedetineerden al tijdens hun detentie voor te bereiden op een
terugkeer naar Nederland, verkleinen we de kans op recidive.
Verder verricht onze Buitenlandbalie uitvoerende, coördinerende en adviserende
werkzaamheden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en het
Koninkrijk.
Tot slot stimuleert Bureau Buitenland internationale samenwerking op het gebied van
reclassering. Zo willen we de kwaliteit bevorderen van reclasseringsdiensten in andere
landen.

Het netwerk van Bureau Buitenland

Bureau Buitenland is een kleine, maar slagvaardige afdeling binnen Reclassering
Nederland. In Nederland werken we met regiocoördinatoren die elk verantwoordelijk
zijn voor een bepaald deel van de wereld. Verder bestaat Bureau Buitenland uit een
bureauhoofd, een medewerker buitenlandse betrekkingen, een medewerker
Buitenlandbalie en drie secretariaatsmedewerkers.
We werken nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (departement,
consulaat, ambassade). Daarnaast hebben we een grote groep enthousiaste
vrijwilligers die Nederlandse gedetineerden namens Bureau Buitenland in de
gevangenis bezoeken. Het werk van Bureau Buitenland wordt gesubsidieerd door
het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gedetineerdenbegeleiding

De begeleiding van gedetineerden door Bureau Buitenland is nodig omdat een
detentie in het buitenland regelmatig complicaties met zich meebrengt. Nederlandse
gedetineerden in het buitenland zitten meestal lang in voorarrest, kennen de taal en
cultuur niet en hebben amper toegang tot rechtsbijstand en hulpverlening. Ook zijn
de omstandigheden vaak slecht en zijn gedetineerden ver verwijderd van familie en
vrienden.
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Veel voorkomende problemen bij buitenlandse detentie
Lange voorarrestperiode
Gedetineerden in het buitenland zitten vaak lang in voorarrest. Langdurige onduidelijk
heid over de strafmaat levert problemen op bij het nemen van belangrijke beslissingen,
zoals over de zorg voor kinderen en het opzeggen van een huurwoning in Nederland.
Beperkte rechtsbijstand
Goede rechtsbijstand is in het buitenland vaak duur en daardoor voor veel
gedetineerden onbereikbaar. Bovendien bemoeilijkt de vreemde taal de
communicatie met lokale advocaten.
Onduidelijkheid over de einddatum van de detentie
Zelfs als er een vonnis geveld is, blijft vaak onduidelijk wat de einddatum van de
detentie zal zijn. Dit komt door onduidelijke procedures met betrekking tot vervroegde
voorwaardelijke invrijheidstelling en overplaatsing. Ook kan het zijn dat er boetes zijn
opgelegd die eerst voldaan moeten worden.
Taal- en cultuurproblemen
Gedetineerden in het buitenland krijgen te maken met communicatieproblemen.
Ze zijn niet op de hoogte van de cultuur, gewoontes en de geldende wet- en regel
geving. Meestal spreken ze de taal niet of onvoldoende, waardoor ze geen beroep
kunnen doen op scholingstrajecten in de gevangenis.
Geïsoleerde detentie
Doordat mensen ver van huis gedetineerd zijn, is er weinig contact met het thuisfront.
Overleg over welke praktische zaken geregeld moeten worden om de detentieschade
beperkt te houden, is daarom erg moeilijk.

Waarom gedetineerdenbegeleiding?
Bureau Buitenland wil Nederlandse gedetineerden in het buitenland:
•	ondersteunen bij het beperken van detentieschade door informatie en advies
te geven;
• aanmoedigen om te reflecteren op hun gedrag;
• zo goed mogelijk voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.

Detentieschade beperken
Wie in het buitenland wordt opgepakt op verdenking van een strafbaar feit, krijgt
eerst bezoek van iemand van de Nederlandse ambassade. De ambassademedewerker
overhandigt informatie over Bureau Buitenland. Met het invullen van een reclasserings
formulier legitimeert de gedetineerde de begeleiding van Bureau Buitenland.
Anders dan het verplichte juridische kader van Reclassering Nederland werkt
Bureau Buitenland dus op basis van vrijwilligheid.
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Gedetineerden krijgen regelmatig
bezoek van een vrijwilliger van
Bureau Buitenland.

Inventarisatie problematiek
De regiocoördinator van Bureau Buitenland informeert de gedetineerde en zijn
contactpersonen in Nederland over procedures en de gang van zaken. Daarnaast krijgt
de gedetineerde, indien mogelijk, bezoek van een vrijwilliger. Tijdens het voorarrest
willen wij de detentieschade zoveel mogelijk beperken door gericht informatie en
advies te geven. Om dat te kunnen doen, wordt een inventarisatie gemaakt van de
problemen van de gedetineerde. Daarbij kijken we naar moeilijkheden op het gebied
van wonen, werk en opleiding, inkomen, schulden, geestelijke en lichamelijke
gezondheid, verslavingsproblemen, sociale verbanden en het verleden met justitie.
Bevorderen van reflectie op gedrag
De gedetineerde krijgt regelmatig bezoek van een vrijwilliger van Bureau Buitenland.
Tijdens deze bezoeken wordt hij of zij gestimuleerd om te reflecteren op het eigen
gedrag en na te denken over de toekomst. De vrijwilliger maakt van elk bezoek een
schriftelijk verslag voor Bureau Buitenland. Zo werken wij op een proactieve manier
aan de zelfredzaamheid van gedetineerden.
Voorbereiden op terugkeer naar Nederland
Na het uitzitten van een straf in het buitenland komt er een moment dat de
gedetineerde terugkeert naar Nederland. Dat betekent dat er allerlei praktische zaken
geregeld moeten worden. Waar gaat iemand wonen? Hoe komt iemand aan geld?
Hoe zit het met de gezondheid? Bureau Buitenland spoort gedetineerden aan
informatie en advies in te winnen over alles wat zij moeten regelen als zij straks
vrijkomen. Een aantal zaken moet snel geregeld worden. Daarom is het belangrijk
dat gedetineerden al tijdens hun detentie goed nadenken over hun leven buiten
de gevangenis.
Nazorg na een buitenlandse detentie
Wanneer een gedetineerde na zijn straf terugkeert naar Nederland, zit het belangrijk
ste werk van Bureau Buitenland erop. Onze activiteiten beperken zich dan, waar nodig,
tot verwijzing en overdracht van informatie naar reguliere hulpverleningsinstanties in
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Nederland. Dit doen wij alleen als de gedetineerde ons daar toestemming voor geeft.
Een gedetineerde kan alleen een beroep doen op nazorg in de gemeente waar hij of zij
stond ingeschreven op het moment van aanhouding in het buitenland.

De Buitenlandbalie

De Buitenlandbalie van Bureau Buitenland verricht uitvoerende, coördinerende en
adviserende werkzaamheden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en
het Koninkrijk.
Europese wetgeving
De Buitenlandbalie is opgericht naar aanleiding van Europese wetgeving die het
mogelijk maakt om Nederlanders die in een ander EU-land gevangen zitten, sneller dan
voorheen naar Nederland over te brengen om hier hun straf uit te zitten. Dat geldt ook
voor Nederlanders die een alternatieve of voorwaardelijke straf in een ander EU-land
hebben gekregen. Omgekeerd geldt hetzelfde voor inwoners van de EU die in Nederland
gestraft zijn.
Databank
Om reclasseringswerkers en binnen- en buitenlandse partners te ondersteunen bij
Europese overdrachten, heeft de Buitenlandbalie een databank ontwikkeld. In deze
databank is van verschillende EU-landen informatie vastgelegd over de reclasserings
praktijk, bijzondere voorwaarden, werkstraffen, gedragsinterventies en belangrijke
instanties.

Bureau Buitenland maakt zich sterk
voor (inter)nationale samenwerking
op het gebied van reclassering.

Justitieel werkproces
De Buitenlandbalie heeft een belangrijke plaats in het justitiële werkproces rond
Europese overdrachten. De autoriteiten die in Nederland verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de overdrachten (het Openbaar Ministerie - IRC Haarlem en Dienst
Justitiële Inrichtingen - Afdeling IOS) zijn afhankelijk van informatie van de Buitenland
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balie. Zonder de adviezen, rapporten en expertise van de Buitenlandbalie kunnen
Europese overdrachten niet zorgvuldig worden uitgevoerd.

Internationale samenwerking

Bureau Buitenland maakt zich sterk voor internationale samenwerking op het gebied
van reclasseringswerk. We werken hieraan binnen het algemene kader dat door het
ministerie van Veiligheid en Justitie is vastgesteld. Door intensief samen te werken
willen we de kwaliteit van reclasseringsdiensten in andere landen bevorderen.
Samenwerkingsprojecten
Bureau Buitenland neemt deel aan het structurele departementale overleg over recht
staatopbouw van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tijdens dit overleg stemmen
we werkzaamheden af en overleggen we met andere justitiële ketenpartners, zoals
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De meeste projecten worden gefinancierd door het
ministerie van Buitenlandse Zaken of de Europese Unie. Bilaterale samenwerkings
projecten worden uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse ambassades.
Op deze wijze dragen we bij aan het overheidsbeleid ten aanzien van rechtstaatopbouw
in andere landen, met als doel de professionalisering van de Europese reclasserings
praktijk.
Caribisch Nederland
Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt gereclasseerd door Stichting Reclassering
Caribisch Nederland (SRCN). In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is
Reclassering Nederland gedelegeerd opdrachtgever van SRCN. De druk op het justitie
apparaat in Caribisch Nederland is hoog en daarmee ook de vraag naar reclasserings
werk. Bureau Buitenland ondersteunt de SRCN in haar werkzaamheden.
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Meer weten over het werk van Bureau Buitenland?
Voor meer informatie over Bureau Buitenland neemt u
contact op met:
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

032013

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.

www.reclassering.nl/buitenland

Slogan?

