Wat moet u doen als…
u uw straf in
Nederland wilt
ondergaan?

U bent als verdachte van een misdrijf aangehouden
in een Europees land. Of u zit in de gevangenis in een
land dat behoort tot de Europese Unie. Mogelijk kunt
u een deel van uw straf in Nederland ondergaan. Er
zijn namelijk nieuwe regels voor het overdragen van
straffen.
Wat zijn de (nieuwe) regels?
Nieuwe  regels maken het mogelijk om naast gevangenisstraffen
ook andere beslissingen van de rechter over te dragen. Dat kunnen
zijn:
• Een werkstraf
• Toezicht bij vonnis
• Toezicht bij een voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)
• Schorsingstoezicht
Dat kan dankzij de Wet Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoer
legging Strafvonnissen (WETS) en de Wet wederzijdse erkenning
op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor
voorlopige hechtenis.
De nieuwe regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u goed
terugkeert in de Nederlandse samenleving en niet opnieuw in de
problemen komt.
Engelse benaming
Elk land heeft zijn eigen wet waarin deze nieuwe regels zijn
opgenomen. De Engelse benamingen voor die Europese regels zijn:
• Council Framework Decision 2008/909/JHA (gaat over de
overdracht van gevangenisstraffen).
• Council Framework Decision 2008/947/JHA (gaat over de
overdracht van voorwaardelijke straffen en werkstraffen).
• Council Framework Decision 2009/829/JHA (gaat over de
overdracht van schorsingen uit voorlopige hechtenis).
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Wat betekent dit voor u als…
• …u bent veroordeeld?
U wordt veroordeeld in het land waar u bent opgepakt en krijgt
een straf. De rechtbank legt u bijvoorbeeld een gevangenisstraf
op. De rechtbank kan u ook een werkstraf of een reclasserings
toezicht opleggen. Na uw veroordeling kan uw vonnis worden
overgedragen naar Nederland.
Zit u de gevangenisstraf uit in het buitenland dan komt u
misschien in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheid
stelling (VI). Ook dit kan worden overgedragen naar Nederland.
Wordt de werkstraf of het toezicht overgedragen dan bent u
verplicht om contact te houden met de reclassering.
In Nederland ontvangt u een oproep van de reclassering.
• …u vrij komt uit voorlopige hechtenis?
U komt vrij uit een voorlopige hechtenis onder een aantal
voorwaarden. Bijvoorbeeld een toezicht bij de reclassering. U
kunt dan terugkeren naar Nederland in afwachting van uw
rechtszaak. Reclassering Nederland neemt het toezicht over en
checkt of u zich aan de voorwaarden houdt. De rechtszaak dient
wel in het buitenland.

Laat u goed informeren!
Vraag uw advocaat of u in aanmerking komt voor een
werkstraf, voorwaardelijke straf of schorsing uit voorlopige
hechtenis. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden
en de ernst van het delict waarvan u wordt verdacht. Laat u
ook informeren over voorwaardelijke straffen en werkstraffen
in Nederland. U kunt hiervoor terecht bij de Buitenlandbalie
van Bureau Buitenland.

Hoe werkt het?
Het land waar u bent opgepakt maakt gebruik van een over
drachtscertificaat waarin uw persoonlijke gegevens en het besluit
van de rechter staan. Het certificaat wordt vervolgens naar
Nederland gestuurd. De Nederlandse rechter verandert het vonnis
niet. Meestal is de rechtbank verantwoordelijk voor het in gang
zetten van een overdracht. Dit kan per land echter verschillen.
Vraag dit na bij uw advocaat.
Het beoordelen van overdrachtsverzoeken uit het buitenland
gebeurt in Nederland bij twee verschillende instanties:
• Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS)
Voor de gevangenisstraffen is de afdeling Internationale
Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële
Inrichtingen verantwoordelijk.
• Interregionaal Rechtshulp Centrum (IRC)
Voor de overdracht van voorwaardelijke sancties, werkstraffen
en schorsingen is het Interregionaal Rechtshulp Centrum (IRC)
van het Openbaar Ministerie verantwoordelijk.
Meer weten?
Al deze informatie kunt u ook terugvinden op
www.reclassering.nl/buitenland.
Over de Europese kaderbesluiten is gedetailleerde informatie te
vinden op www.ejn-crimjust.europa.eu.

Contactgegevens
Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS)
Postbus 30132
2500 GC DEN HAAG
NEDERLAND
Informatielijn WETS/WOTS: +31(0)88-072 59 63
(geopend maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
Interregionaal Rechtshulp Centrum (IRC)
Openbaar Ministerie
IRC Noordwest Midden Nederland (NWMN)
Postbus 6079
2001 HB HAARLEM
NEDERLAND
t: +31(0)88-6991670e: WETS-ETM@om.nl
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