
Als u straks vrijkomt, moet u veel dingen regelen. 
Waar gaat u wonen? Hoe komt u aan geld? Op het 
reclasseringsformulier geeft u aan dat u graag nazorg 
ontvangt als u terugkeert naar Nederland. U moet 
dan contact opnemen met de gemeente waar u stond 
ingeschreven. 

Een taak van de gemeente
Veel mensen denken dat ze na hun gevangenisstraf met vragen bij 
de reclassering terecht kunnen.  Dat is niet zo. Voor informatie en 
advies gaat u naar de gemeente waar u voor uw gevangenisstraf 
stond ingeschreven. Om in aanmerking te komen voor nazorg na 
detentie moet u het aanmeldingsformulier ‘nazorg na detentie’ op  
de achterzijde invullen. 

Meld u op tijd aan!
Laat de gemeente waar u staat ingeschreven zo snel mogelijk 
weten dat u in aanmerking wilt komen voor nazorg na detentie. 
Ook als u nog niet zeker weet of u van deze mogelijkheid gebruik 
wilt maken! Als u op tijd laat weten dat u gebruik wilt maken van 
nazorg, kan de gemeente u beter helpen. 

U komt vrij? Laat het ons weten!
Wij sturen uw aanmelding drie maanden vóór uw vrijlating door 
naar de gemeente waar u staat ingeschreven.  
Als u weet wanneer u vrijkomt: laat het ons dan zo snel mogelijk 
weten! Mocht u onverwacht vrijkomen en wij hebben u nog niet 
aangemeld bij uw gemeente? Neem dan meteen na uw vrijlating 
contact met ons op. 

Toch geen nazorg?
Heeft u zich aangemeld, maar wilt u toch geen gebruik maken 
van nazorg? Geen probleem. Zodra u ons dit schriftelijk doorgeeft, 
melden wij u weer af bij de gemeente.

Meer weten? 
Al deze informatie en meer kunt u ook terugvinden op 
www.reclassering.nl/buitenland.

Bureau Buitenland

Contactgegevens
Bureau Buitenland t: +31(0)88 80 410 90 (tijdens Nederlandse kantooruren) 
Postbus 136 NL  e: buitenland@reclassering.nl
3500 AC UTRECHT www.reclassering.nl/buitenland
NEDERLAND 

 

Wat moet u doen als… 
u nazorg wilt zodra u 
vrij bent?
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Aanmeldingsformulier nazorg na detentie

Mijn persoonlijke gegevens

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Mijn laatste woonadres in Nederland

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Vermoedelijke datum van terugkeer naar Nederland: 

Waar denkt u hulp bij nodig te hebben, zodra u terug bent in Nederland? 

Mijn toestemming

Met dit formulier geef ik toestemming aan Bureau Buitenland voor het opvragen van informatie bij, 
en het verstrekken van informatie aan, de gemeente waar ik sta ingeschreven.

Met vriendelijke groet,

Datum en plaats,  Handtekening

Bureau Buitenland
Bureau Buitenland

Dit formulier sturen naar: 

Reclassering Nederland
t.a.v. Bureau Buitenland
Postbus 136 NL 
3500 AC UTRECHT
The Netherlands

 

Let op! Heeft u het formulier ingevuld? Vergeet uw handtekening niet!
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