
Hebt u moeite om deze informatie te lezen. Vraag dan uw regievoerder 
om uitleg.

U verblijft in vreemdelingenbewaring of strafrechtelijke detentie en u gaat Nederland binnenkort verlaten. Dit informatieblad geeft 
u informatie over uw vertrek uit Nederland omdat u geen verblijfsvergunning heeft. 

Wat gebeurt er de laatste paar dagen 
voordat u vertrekt?
U heeft zojuist een gesprek gevoerd met de regievoerder.  
De vluchtgegevens zijn aan u verstrekt. Als u een gemachtigde heeft, 
dan zijn deze vluchtgegevens ook aan uw gemachtigde verstrekt. 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw regievoerder.

Op de dag van uw vertrek gaat u met een medewerker naar de 
bevolkingsafdeling om uw persoonlijke bezittingen op te halen.  
U moet een formulier ondertekenen dat u uw persoonlijke 
eigendommen heeft ontvangen. 

Let op: als u met het vliegtuig vertrekt gelden er bepaalde 
bagageregels. U kunt maximaal 20 kilo ruimbagage meenemen en  
5 kilo handbagage. Eventuele extra bagage is mogelijk, maar u moet 
dit tijdig aangegeven bij uw regievoerder. De kosten voor extra 
bagage zijn voor eigen rekening

Ongeveer twee en een half uur voordat uw vlucht vertrekt arriveert  
u op de afdeling begeleiding van de brigade Vreemdelingenzaken 
van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven.  
U wordt hierheen gebracht met een bus van de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning (DV&O). De medewerkers van DV&O dragen u 
vervolgens over aan de Koninklijke Marechaussee. Zij begeleiden  
u tot in het vliegtuig. 

Als er sprake is van medische problematiek, kan het voorkomen  
dat er een verpleegkundige met u meevliegt. Soms reist de 
verpleegkundige met u mee vanaf het detentiecentrum of de 
penitentiaire inrichting, als dit niet het geval is dan ontmoet u  
de verpleegkundige op de luchthaven.

Als u niet meewerkt aan uw feitelijke vertrek dan is het mogelijk  
dat u door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee wordt 
begeleid tijdens de vlucht. Als dit aan de orde is dan wordt u 
hierover geïformeerd door de regievoerder of bij aankomst bij de 
brigade vreemdelingenzaken van de Koninklijke Marechaussee.

Zijn er bijzonderheden die wij moeten weten?

Zijn er bijzonderheden die de regievoerder of de Koninklijke 
Marechaussee moet weten? Vertelt u die dan aan ons zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden. 

Bescherming van uw privacy

De DT&V vindt het belangrijk dat het terugkeerproces transparant, 
duidelijk en betrouwbaar is. Wij gaan daarom zorgvuldig om met 
alle persoonsgegevens die wij verzamelen om vertrek uit Nederland 
te realiseren. Hierbij handelen wij in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving.

Op de pagina Privacy op de website van de DT&V vindt u altijd de 
laatste versie van onze privacyverklaring, met daarin de volgende 
onderwerpen: welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij  
de beschikking krijgen over deze persoonsgegevens, gebruik  
van cookies, doel van en wettelijke basis voor de verwerking  
van persoonsgegevens, bewaartermijn persoonsgegevens,  
toegang derden tot uw persoonsgegevens, beveiliging van  
uw persoonsgegevens, geautomatiseerde besluitvorming,  
vragen en verzoeken over de uitoefening van uw privacyrechten.

Tot slot
Dit informatieblad is een bewerking van wet- en regelgeving, 
waarbij juridische woorden en beschrijvingen zoveel mogelijk zijn 
vermeden. Het informatieblad is geen vervanger van de geldende 
wet- en regelgeving, die onverkort van kracht is. Meer informatie is 
ook te vinden op de website van de DT&V: www.dtenv.nl

Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, dan kunt u een afspraak 
maken met uw regievoerder van de DT&V via uw casemanager van DJI.

U gaat vertrekken uit Nederland

http://www.dtenv.nl


Klachten
Heeft u een klacht over de DT&V of over een medewerker van de 
DT&V? U kunt een klacht indienen die betrekking heeft op een 
incident dat korter dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
Dit kunt u doen via de website www.dtenv.nl of schriftelijk.

U kunt uw brief sturen naar:
Dienst Terugkeer en Vertrek
T.a.v. ILC
Postbus 164
2501 CD Den Haag

Het indienen van een klacht op een andere wijze is niet mogelijk. Het indienen 
van een klacht heeft geen invloed op uw verblijfsrechtelijke positie.
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