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Gedetineerd in het Buitenland
Dagelijks bevinden zich ongeveer 1900 Nederlandse 
ingezetenen (mensen met de Nederlandse nationaliteit 
of een geldige verblijfstitel) in detentie in het 
buitenland.
Deze gedetineerden hebben een buitenlandse strafwet 
overtreden, of worden daarvan verdacht. Wanneer een 
strafbaar feit bewezen wordt volgt er meestal een 
gevangenisstraf. Na deze gevangenisstraf keert het 
overgrote deel terug in de Nederlandse samenleving. 
Deze (ex)gedetineerden moeten hun leven weer op zien 
te pakken. 

Wat is Bureau Buitenland?
Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering 
Nederland. We zetten ons wereldwijd in voor 
Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. 
Dat doen we vanuit humanitaire motieven en om de 
schade van maatschappelijke uitsluiting te beperken 
en daarmee de kans op recidive te verkleinen. Bureau 
Buitenland doet dit namens de drie Nederlandse 
reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, 
Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering.

Het netwerk van Bureau Buitenland
Vanuit het landelijk kantoor van Reclassering Nederland 
in Utrecht werkt Bureau Buitenland met een team van 
regiocoördinatoren. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor 
een deel van de wereld. 
We werken nauw samen met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken: het departement in Den Haag en 
de Nederlandse ambassades. Daarnaast hebben we een 
wereldwijd netwerk van reclasseringsvrijwilligers die de 
gedetineerden namens Bureau Buitenland bezoeken. En 
we werken samen met gemeenten en instanties in het 
kader van de terugkeer en nazorg.
 

Detentie in het buitenland is anders
De begeleiding van gedetineerden door Bureau 
Buitenland is nodig omdat een detentie in het 
buitenland complicaties met zich meebrengt. Dat zijn 
ondermeer:

Lange voorarrestperiode
In de meeste landen is de periode van voorarrest langer 
dan in Nederland. De gedetineerde weet vaak pas na 
een half jaar tot een jaar welke straf opgelegd wordt. Dit 
levert problemen op voor het nemen van beslissingen 
over praktische zaken zoals het al dan niet aanhouden 
van een huis.

Belemmeringen rechtshulp 
De kwaliteit van de pro deo advocaat is niet altijd goed. 
Rechtshulp in het buitenland kan duur zijn en daardoor 
onbereikbaar. Ook kan de taal een belemmering zijn 
tussen de advocaat en de gedetineerde. En soms zijn er 
geen of onvoldoende tolken beschikbaar in talen die de 
Nederlandse gedetineerden machtig zijn.

Onduidelijkheid over de einddatum van de detentie
Wanneer het vonnis bekend is, blijft het vaak onduidelijk 
wat de einddatum van de detentie is. Dit kan komen 
doordat:
• De procedure voor een vervroegde of 

voorwaardelijke in vrijheidstelling pas gestart wordt 
als een deel van de straf is uitgezeten. Ook komt het 
voor dat er voorwaarden worden gesteld waaraan 
niet kan worden voldaan (zoals een baangarantie of 
een woonadres).

• Wanneer gedetineerden overbrenging naar 
Nederland aanvragen, middels de WOTS of WETS, 
kan het lang duren  voordat er instemming is.

• Soms wordt een boete opgelegd die eerst betaald 
of kwijtgescholden moet worden om in aanmerking 
te komen voor een vervroegde invrijheidstelling of 
overbrenging.
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Geen toegang tot hulp en detentiefasering
Als er sociaal werk in de gevangenis is, dan verloopt 
het contact vaak moeizaam door de taalbarrière 
en onbekendheid van de sociaal werker met de 
Nederlandse situatie. Ook verlofregelingen, arbeid- en 
scholingstrajecten zijn voor buitenlandse  gedetineerden 
beperkt en vaak niet toegankelijk.

Slechte  detentieomstandigheden
Het voorzieningenpeil in gevangenissen is in veel  landen 
beperkt. In veel niet-westerse landen betekent dit dat 
gedetineerden moeten overleven in onveilige en onzekere 
omstandigheden.

Taal- en cultuurproblemen
Vaak spreken gedetineerden de taal van het land niet. 
Daarbij krijgen zij te maken met andere gewoontes en 
bejegening. De regels en procedures in het strafrecht 
en binnen de detentie-inrichting zijn anders dan in 
Nederland.

Isolement
Gedetineerden zijn ver van huis en hebben weinig 
contact met het thuisfront. Hierdoor is er een gebrek 
aan emotionele steun van het thuisfront. Ook kan er 
niet of slecht overlegd worden over praktische zaken die 
geregeld moeten worden.
 
Wat doet Bureau Buitenland?
Wie in het buitenland wordt opgepakt op verdenking  
van een strafbaar feit, ontvangt van de Nederlandse 
ambassade informatie over Bureau Buitenland. De 
gedetineerde meldt zich aan voor begeleiding van Bureau 
Buitenland met het reclasseringsformulier. Hiermee 
legitimeert de gedetineerde de begeleiding van Bureau 
Buitenland. De begeleiding van Bureau Buitenland is op 
basis van vrijwilligheid, er is dus geen justitieel kader dat 
de gedetineerde verplicht. 

Door de samenwerking met de Nederlandse ambassades 
en  door ons vrijwilligersnetwerk weten we de 
gedetineerden te bereiken. De gedetineerden worden 
zo niet vergeten en voelen zich gesterkt en gezien. 
Bureau Buitenland levert een bijdrage aan een veilige 
samenleving door de banden met de Nederlandse 

samenleving, de betrokken organisaties en het 
sociale netwerk te bevorderen. Zonder begeleiding en 
betrokkenheid vanuit de omgeving is een nieuwe start 
in Nederland moeilijk en de kans op terugval in crimineel 
gedrag groter.

Inventarisatie problematiek
Tijdens het voorarrest wil Bureau Buitenland de 
detentieschade zoveel mogelijk beperken door gericht 
informatie en advies te geven. Om dat te kunnen doen, 
wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen op 
de diverse leefgebieden. 

De regiocoördinator van Bureau Buitenland informeert 
en adviseert de gedetineerde en zijn thuisfront over de 
aanpak van praktische problemen op de leefgebieden en 
alles wat er komt kijken bij een buitenlandse detentie. 
Daarnaast krijgt de gedetineerde bezoek van een 
reclasseringsvrijwilliger. 

Bevorderen van reflectie op gedrag
De gedetineerde krijgt regelmatig bezoek van een 
vrijwilliger van Bureau Buitenland. De vrijwilliger maakt 
van elk bezoek een schriftelijk verslag voor Bureau 
Buitenland. Tijdens de bezoeken wordt de gedetineerde 
gestimuleerd om te reflecteren op het eigen gedrag 
en na te denken over de toekomst. Zo werkt Bureau 
Buitenland aan het bevorderen van zelfinzicht en de 
zelfredzaamheid van gedetineerden.

Voorbereiden op terugkeer naar Nederland
Na het uitzitten van een straf in het buitenland keert de 
gedetineerde terug naar Nederland. De gedetineerde 
wordt aangemoedigd om zijn blik op de toekomst te 
richten. De reclasseringsvrijwilliger verkent, inventariseert 
en bespreekt met de gedetineerde hoe de situatie op de 
leefgebieden er nu tegen het einde van detentie uit ziet. 
Zijn er zaken die nog geregeld moeten worden? Welke 
acties zijn nodig en is een aanmelding bij de gemeente 
nodig? De regiocoördinator doet in deze laatste fase van 
detentie de nazorgmelding.

Terugkeer
De gedetineerde in het buitenland kan op verschillende 
manieren terugkeren naar Nederland. 
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Via een WOTS
Een klein deel van de gedetineerden keert terug 
met de WOTS. WOTS staat voor: Wet overdracht 
tenuitvoerlegging strafvonnissen. ‘De WOTS geldt 
voor landen die het Verdrag Overbrenging Gevonniste 
Personen hebben getekend. De WOTS geldt alleen voor 
landen buiten de Europese Unie (EU). 

Er zijn twee procedures mogelijk bij strafoverdracht 
met de WOTS: omzetting en voortzetting van de straf. 
Omzetting betekent dat de straf wordt aangepast aan de 
straf die in Nederland zou zijn opgelegd. Tijdens een
nieuwe rechtszitting in Nederland beoordeelt de rechter 
of de straf aangepast wordt. Bij voortzetting blijft de straf 
hetzelfde. Ook al is die straf hoger dan wat in Nederland 
gebruikelijk is.

Via een WETS
Een deel van de gedetineerden keert terug met de 
WETS. WETS staat voor: Wet wederzijdse erkenning en 
tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende  en
voorwaardelijke sancties. In deze wet zijn twee Europese 

kaderbesluiten geïmplementeerd. Het EU-kaderbesluit 
909 maakt de overdracht van gevangenisstraffen 
mogelijk. Het EU-kaderbesluit 974 maakt de overdracht 
van voorwaardelijke sancties mogelijk.

Vrijlating in het buitenland
Het merendeel van de gedetineerden keert direct vanuit 
het buitenland terug. De straf wordt niet overgedragen 
met de WOTS of WETS maar in het buitenland uitgezeten.  
Wanneer een gedetineerde in het buitenland in vrijheid 
wordt gesteld, keert hij/zij op eigen gelegenheid terug 
naar Nederland.

Nazorg na een buitenlandse detentie
Wanneer een gedetineerde terugkeert naar Nederland 
zit het belangrijkste werk van Bureau Buitenland erop. 
Bureau Buitenland meldt de gedetineerden die vanuit 
buitenlandse detentie in vrijheid worden gesteld aan 
voor de gemeentelijke nazorg. Eventueel wordt er ook een 
melding gedaan bij organisaties die een rol hebben in de 
nazorg voor ex-gedetineerden. 

Gedetineerden die met de WOTS of WETS terugkeren 

Omzetting gevangenisstraf
naar Nederlands recht

Verdere voortzetting
gevangenisstraf in Nederland

In vrijheidstelling 
in Nederland

Nazorgmelding via de Nederlandse gevangenis

informatieuitwisseling
Bemiddeling via 
Bureau Buitenland

Nazorgvragen naar contactpersoon nazorg in de gemeente van laatste GBA-inschrijving

Detentie in het buitenland

Overbrenging naar Nederland (WOTS/ WETS)
Terugkeer naar Nederland na (vervroegde) 
invrijheidstelling in het buitenland
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melden we niet aan. Zij stromen een Nederlandse 
detentie inrichting in. 
Bureau Buitenland meldt gedetineerden alleen aan als 
daar toestemming voor gegeven is. 

Nazorginformatie voor de gemeentelijke nazorg wordt 
door Bureau Buitenland overgedragen met het
‘Nazorgformulier’. Het nazorgformulier bevat, naast de 
persoonlijke gegevens, informatie en hulpvragen op de 
volgende leefgebieden:

• Basisinformatie: de persoonlijke gegevens 
van de gedetineerde en de gegevens van de 
regiocoördinator.

• Justitiële gegevens: het vonnis, land en duur van de 
detentie.

• Identiteitsbewijs: informatie over paspoort en 
verblijfsvergunning.

• Huisvesting: verblijfadres voor en na detentie, 
mogelijkheid inschrijving BRP, gezinssamenstelling, 
woningbouwvereniging. 

• Inkomen: voor en na detentie, schulden.
• Zorg: specifieke problematiek, hulpverlening voor 

detentie.
• Onder het kopje ‘Overige bijzonderheden’ wordt vaak 

nog aanvullende relevante informatie gegeven. 

De casemanagers in de Nederlandse PI en de 
nazorgcoördinatoren van de gemeenten  kunnen  
contact opnemen met de regiocoördinator van Bureau 
Buitenland om na te gaan of er nog relevante informatie 
beschikbaar is vanuit de buitenlandse detentie.

Contactgegevens
Bureau Buitenland 
Postbus 136 NL
3500 AC Utrecht Nederland

(t)  +31(0)30 2879900 (tijdens kantoortijden)

(e)  buitenland@reclassering.nl


