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zien als een kans’ 

De Buitenlandbalie 
telt 3 medewerkers: 
wie is wie?

‘Strafuitvoer 
in eigen land
helpt echt’

‘Zij weten  
hoe het  
écht werkt’

Leo Tigges stond 10 jaar 
geleden aan de wieg van 
de Buitenlandbalie. Een 
terugblik.

Melinda Lewis, Leontien 
Kuijer en Gisella Conrad 
vertellen over de mooie en 
lastige kanten van hun werk.

Marina Beun leidt de 
overdracht van taakstraffen 
en toezichten binnen Europa 
in goede banen. 
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van de Buitenlandbalie.
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U kent ze vast wel. Bevlogen professionals die in hun dagelijks werk ergens 

tegenaan lopen. Die daarop broeden, brainstormen en dat vervolgens omzetten 

in daden en zo het werk beter, mooier, professioneler maken. Dat zijn vaak de 

beste innovaties en de Buitenlandbalie van Bureau Buitenland van de reclassering 

bewijst dat. Al 10 jaar lang. En daar ben ik hartstikke trots op. Op de huidige 

medewerkers Melinda, Leontien en Gisella. 

Op de oud-collega’s en leidinggevenden die dit hebben doorgezet. Ze voorzien in 

een grote behoefte, in onze eigen organisatie, bij ketenpartners en ver daarbuiten 

in het Koninkrijk en andere landen. Met als doel een beter en humaner strafrecht. 

Dat inspireert mij en vele anderen. Dank daarvoor en ga zo door!

Johan Bac

Algemeen directeur Reclassering Nederland

BEVLOGEN 
PROFESSIONALS

Johan Bac,  

Directeur Reclassering  

Nederland

Voorwoord

Het Buitenlandbalie 
jubileumnummer is een speciale 
uitgave van Bureau Buitenland 
van Reclassering Nederland ter 
gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de Buitenlandbalie. 
De Buitenlandbalie verricht 
uitvoerende, coördinerende en 
adviserende werkzaamheden voor 
de overdracht van strafvonnissen 
binnen Europa en het Koninkrijk. 

Redactie
Hoofdredactie: Melinda Lewis, 
Gisella Conrad, Leontien Kuijer. 
Redactie: Marjolein van Rotterdam,  
Ellen Segeren.

Met medewerking van 
Johan Bac, Marina Beun, Willem 
van der Brugge, Ioan Durnescu, 
Cynthia Filemon, Mildred 
Francisca, Soraida Martines, 
Seraida Pemberton, Chantal 
Schaeffer, Stephanie Schaft, 
Eric Sinke, Leo Tigges, Jochum 
Wildeman.
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EVEN VOORSTELLEN: 
LEO TIGGES (73) was onder andere secretaris-
generaal van de CEP (The Confederation of 
European Probation) en liaisonofficier van het 
ministerie van Justitie voor Caribisch Nederland 
(Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Daarvóór werkte 
hij jarenlang in verschillende functies op hetzelfde 
ministerie en bij Reclassering Nederland. Naast zijn 
functie als secretaris-generaal van de Europese 
Reclasseringsorganisatie (CEP), was zijn laatste 
project het meehelpen de Europese kaderbesluiten 
over strafoverdracht om te zetten in Nederlandse 
wetten. Sinds zijn pensionering, nu vijf jaar geleden, 
werkt hij voor verschillende Europese projecten die 
met reclassering te maken hebben, met name het 
Center for International Legal Cooperation, en het 
Nederlandse Helsinki Comité. 

Na de opheffing van de binnengrenzen van de Europese Unie 
werd al snel duidelijk dat het mooie van het vrije verkeer binnen 
Europa ook een keerzijde had. Niet alleen toeristen, zakenlui 
en studenten staken met steeds meer gemak de grenzen over, 
ook boeven en boefjes deden dat. Steeds meer Europeanen 
belandden als gevolg hiervan in een buitenlandse cel. Dat 
had meerdere nadelen: de gestraften hadden geen of weinig 
kans zich voor te bereiden op hun terugkeer en kregen soms 
heel andere straffen dan in hun vaderland. Dat leidde tot meer 
recidive en maakte duidelijk dat er binnen Europa behoorlijke 
rechtsongelijkheid was. 

Zonder reclassering gaat het niet
Daar moest Europa wat mee. Het leek een goed idee om de 
straffen en toezicht uitwisselbaar te maken, waardoor een 
straf of maatregel die in het ene land is toebedeeld in het 
andere kan worden uitgevoerd, en mensen dus in hun eigen 
land de gevangenis in kunnen gaan, een werkstraf kunnen 
uitvoeren of onder toezicht kunnen komen. Sinds 2012 is dat 
mogelijk. 

“Fantastisch bedacht vond ik dat!”, zegt oud-reclasseringman 
Leo Tigges.  “Dus toen een leidinggevende vroeg wat ik in 
de laatste jaren voor mijn pensioen erbij wilde doen, stelde 
ik voor me bezig te houden met de kaderbesluiten waarin 
Europa de verschillende overdrachten (zie achterpagina, 
red.) had vastgelegd en die dus in elk land moesten leiden 
tot wetgeving. Ik wist wat het belang was. Stiekem hoopte ik 
bovendien dat de kaderbesluiten de reclassering in andere 
landen een push zouden geven. Ik vond dat je de afspraken 
moest zien als een kans! Er waren in sommige landen nog 

‘DE EUROPESE 
AFSPRAKEN 
MOET JE ZIEN 
ALS EEN KANS’ 

Sinds Europese veroordeelden hun straf (deels) in eigen land mogen 
voldoen, is het voor het OM, de reclassering en de rechtbank van groot 
belang te weten wat de regels en mogelijkheden zijn in andere lidstaten. 
Alle informatie hierover is verzameld door de Buitenlandbalie van 
Reclassering Nederland. Precies tien jaar geleden is die opgericht. Oud-
RN’er Leo Tigges stond aan de wieg. Samen met hem blikken we terug.

nauwelijks alternatieve sancties, in een aantal Europese 
landen stond de reclassering in de kinderschoenen. Een 
aantal landen is pas met het opzetten van een reclassering 
begonnen toen ze lid werden van de EU. Dankzij de 
kaderbesluiten móéten ze nu zorgen dat er van alles geregeld 
wordt. Als je zoiets als werkstraffen moet overdragen, moet je 
voorzieningen hebben. De reclassering is de enige instantie 
die alternatieve straffen kan uitvoeren, en de enige die 
toezicht kan houden op mensen die voorwaardelijk vrijkomen 
– in afwachting van hun vonnis bijvoorbeeld, wat in sommige 
landen héél erg lang kan duren. Heel mooi als je die tijd in je 
eigen land of thuis kunt doorbrengen. Zonder reclassering zou 
dat niet kunnen.”

Een vraagbaak
Tigges, nu 73, werkte vooral in functies die te maken 
hadden met de reclassering. Zodoende kende hij ook 
Bureau Buitenland. In de tijd dat de kaderbesluiten waren 
aangenomen sprak hij vaak met ze. “Een aantal van hen 
werkt er nu nog steeds! Mensen met hart voor de zaak, die 
niet alleen hun taakjes doen maar verder kijken. Op een zeker 
moment ontstond toen het idee een soort vraagbaak te 
maken voor alle kwesties over reclassering en het buitenland.” 
Hij pauzeert even. 

‘Ik hoopte stiekem dat  
de kaderbesluiten de 
reclassering in andere landen 
een push zouden geven.’

Leo Tigges,  

was onder andere  

secretaris-generaal  

van de CEP
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“Zeggen zij dat ik dat heb bedacht? Nou, dat weet ik écht 
niet meer. Ik denk zelf dat het meer een proces is geweest. 
Laten we zeggen dat ik samen met anderen aan de wieg 
stond. Ik weet wel dat ik meteen superenthousiast was over 
het idee reclasseringsmedewerkers te gaan voorzien van alle 
mogelijke informatie die je nodig hebt bij een strafoverdracht. 
Verder verdienen de collega’s van Bureau Buitenland alle 
eer. Zij hebben ervoor gezorgd dat de informatie over de 
regelgeving en praktijk van de landen in Europa bij elkaar 
gesprokkeld werd. Zíj staan ook vragenstellers te woord. 
En wat misschien nog wel mooier is: zij organiseerden ook 
congressen met vertegenwoordigers van andere landen. Ik 
heb er een paar meegemaakt: de eerste was met Duitsland 
en België; de tweede met Italië en Spanje. Er was een enorme 
betrokkenheid bij alle deelnemers, weet ik nog wel.”

De vraagbaak ging voluit Buitenlandbalie van Reclassering 
Nederland heten. Reclasseringswerkers met een cliënt die 
afkomstig is uit een ander EU-land, of uit het Caribisch 
gebied, kunnen er terecht voor advies en ondersteuning.
Iedereen, dus ook mensen in de verslavingszorg en het 
Leger des Heils, en advocaten en het OM. De balie is er voor 
alle vragen over overdrachten binnen de EU en vanuit het 
Caribisch gebied. De Buitenlandbalie kan bijvoorbeeld de 
uitvoerbaarheid van voorgenomen schorsings-voorwaarden 
laten onderzoeken en concrete afspraken maken.

Tigges: “Niemand heeft alles precies op een rijtje. Dan is het 
heel handig als je ergens hulp kunt krijgen. Ook voor het OM 
is dit fijn. Rechters leggen geen alternatieve straffen op als ze 
twijfelen over de uitvoering. Dankzij de Buitenlandbalie kan 
iedereen weten hoe het er in een bepaald buitenland voor 
staat.”

Nederland als voorbeeld
Elk land is vrij om een kaderbesluit uit te voeren op zijn eigen 
manier. Tigges zag en ziet Nederland, waar twee centrale 
autoriteiten de uitvoering voor hun rekening nemen als een 
voorbeeld. Nederland laat zaken die te maken hebben met 
kaderbesluit 909 - de overdracht van gevangenisstraffen -, 
uitvoeren door de Internationale Overdracht Strafvonnissen 
(IOS); de andere, voorwaardelijke straffen door het 
Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC), ondergebracht 
bij het OM in Haarlem. “Toen de kaderbesluiten moesten 
worden omgezet naar landelijke wetgeving, zaten we in 
Nederland met een heleboel mensen bij elkaar. Het was een 
grote uitdaging. Er waren allerlei diensten bij betrokken. We 
praatten over de vraag wat de slimste manier zou zijn om 
de kaderbesluiten te gaan uitvoeren. Als je dat weet kun je 
een wet maken. We kwamen uit op een centrale uitvoering, 
iets waar ik nog altijd blij mee ben. Er zijn Europese landen 
waar in elke deelstaat een autoriteit is, en in andere landen, 
Frankrijk bijvoorbeeld, moet de rechtbank beslissen over 
strafoverdracht. Je kon vooraf al uittekenen dat dat niet ging 
werken. Elke rechtbank moet steeds gaan uitzoeken hoe het 
zit. De rechters hebben daar natuurlijk helemaal geen zin in.”

Voorzichtig kontje
Op de vraag of de Europese regels het strafrecht humaner 
hebben gemaakt, blijft het stil. Leo Tigges staart naar het 
plafond. Zijn blik ernstig. “Het is echt moeilijk om daar 
dan een uitspraak over te doen. Belangrijk is dat er meer 
alternatieve sancties zijn gekomen. Een mooie aanvulling, 
waar de kaderbesluiten voor hebben gezorgd. Tegelijkertijd 
moet ik constateren dat er landen zijn die nog steeds ruim 
gebruikmaken van alle andere straffen en soms zelfs méér 
celstraffen zijn gaan uitdelen.”

En die push? Die bleek een heel voorzichtig kontje. “In alle 
eerlijkheid, het gaat soms langzaam. Het opzetten van 
reclasseringsactiviteiten is een geleidelijke ontwikkeling. 
Maar de kaderbesluiten zijn wél van groot belang gebleken 
voor het aanzien van de reclassering in veel landen, ze waren 
zeker een belangrijke stap voorwaarts.” 

‘Niemand heeft alles  
precies op een rijtje.  
Dan is het heel handig  
als je ergens hulp 
kunt krijgen.’ 

Reclasseringswerker Stephanie 
Schaft, 33 jaar in dienst, werkt 
in de vrouwengevangenis van 
Nieuwersluis en heeft zo’n drie 
keer per jaar contact met de 
Buitenlandbalie. Meestal gaat 
het om mensen die er baat bij 
hebben als zij in het buitenland 
hun straf kunnen voldoen.

‘IK BEL  ALTIJD 
ALS IK DENK DAT 
WE ‘RECLASSE
RINGSVLEES’ IN 
DE KUIP HEBBEN.’
 “het afgelopen jaar belde ik twee keer 
met een vraag over Duitse zaken.
De ene keer ging het om iemand die 
in Nederland een delict had gepleegd, 
maar zelf net over de grens woonde. 
Deze persoon was in de ban geraakt 
van de behandelende Nederlandse 
fysiotherapeut en was die lastig gaan 
vallen. De fysiotherapeut had daarop het 
contact beëindigd. Daarop werd deze 
persoon zo boos dat zij met de auto langs 
het huis van de fysiotherapeut reed 
en een brandend voorwerp in zijn tuin 
gooide. Een struik vatte vlam. 

Het tweede geval ging ook over 
iemand die net over de grens woonde. 
Deze persoon was een dwangmatige 
verzamelaar en ging bij afgelegen 
boerderijen langs om bijzondere 
spulletjes, zoals een kandelaar, een 
schaal of een spiegel, te stelen. In beide 
gevallen achtte ik een behandeling 
nuttig. De tweede persoon was al onder 
behandeling van een Duitse psychiater; 
het leek me slim om de behandeling zo 
snel mogelijk voort te zetten. Ik stelde 
schorsing voor met voortzetting van de 
behandeling en toezicht door de Duitse 
reclassering. De eerste persoon had 
nooit eerder een strafbaar feit gepleegd 
maar was volgens mij ook gebaat bij een 
behandeling. Diegene wilde dat zelf ook. 
Ik stelde een voorwaardelijk strafdeel voor 
met behandeling en toezicht. 
In beide gevallen wil je dan weten of 
dat kan in de betreffende deelstaat 
en hoe dat aangepakt moet worden. 
Bij de Buitenlandbalie weten ze dat 
precies en hebben ze alle contacten. 
Ik bel eigenlijk altijd als ik denk dat we 
‘reclasseringsvlees’ in de kuip hebben, 
dus als er een voorstel moet komen 
met interventies. Het contact met de 
Buitenlandbalie is dan fijn en handig: ik 
krijg altijd een compleet pakketje met alle 
informatie aangeleverd.”

Stephanie Schaft,

Reclasseringswerker
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De Buitenlandbalie 
telt drie medewerkers. 
Melinda Lewis is de 
oprichter en kreeg later 
ondersteuning van Leontien Kuijer 
en Gisella Conrad. Ze vertellen 
over hun taken, over de mooie 
en lastige kanten van hun werk 
en over de unieke positie van de 
Buitenlandbalie in Europa.

Melinda Lewis, richtte de 
Buitenlandbalie op in 2012
“Ik werd getipt toen er een vacature 
kwam voor gedetineerdenbegeleiding 
in combinatie met het opzetten van 
de Buitenlandbalie. Hoe die eruit 
moest zien was niet helder, maar er 
werden Europese kaderbesluiten 
geïmplementeerd die het mogelijk 

maakten om gevangenisstraffen, toezichten en werkstraffen 
binnen de EU over te dragen. Dat zou effect hebben op 
het werk van de reclassering. De Buitenlandbalie moest 
het werkproces binnen de drie reclasseringsorganisaties 
integreren. Ik moest de processen bekijken vanuit het 
perspectief van het instroompunt, de vroeghulpmedewerker 
en de adviseur, maar systeemtechnisch moest het ook 
kloppen. Gelukkig kwam ik van de werkvloer en wist daardoor 
hoe de processen verliepen. Ik had geen groot plan, maar heb 
gesolliciteerd en ben er onbevangen aan begonnen.

WIE  
IS  
WIE

De vragen die we krijgen, gaan over delicten waarbij 
een toezicht of werkstraf geadviseerd kan worden. Een 
voorbeeld: een reclasseringswerker heeft een cliënt in 
toezicht en diens moeder woont in Spanje. Dan vraagt 
men ons: mag hij ook naar Spanje? Sommige dingen 
kunnen dat moeilijk maken: hij moet hier bijvoorbeeld nog 
een CoVa-training volgen of er is nog geen huisvesting. 
Wij onderzoeken dan wat mogelijk is. 

We vinden geen vraag te gek, we willen iedereen 
uitgebreid uitleg geven. We hopen dat we toegankelijk 
en benaderbaar zijn. En mensen durven best makkelijk 
te bellen. Collega’s vinden het fijn dat we met ze 
meedenken. Hun vragen lijken simpel, maar zijn dat niet. 
Het is steeds maatwerk, er is altijd wel een mits of een 
maar. Hardop sparren zorgt voor de beste uitkomst. 
Dat sparren is vooral nodig bij TBS met voorwaarden en 
voorwaardelijke beëindiging TBS. Deze zaken zijn vaak 
uitdagender om over te dragen. Nog ingewikkelder wordt 

het als een cliënt daarnaast ongewenst vreemdeling  
is of dreigt te worden. 
Nog niet iedereen binnen de reclassering weet ons te 
vinden. Daarom geven we presentaties door het land en 
verspreiden we infobladen. Als een reclasseringswerker 
een cliënt krijgt met een adres in een ander EU-land of een 
cliënt die naar het Caribisch gebied wil remigreren, is het 
belangrijk dat zij weten dat de Buitenlandbalie bestaat. 

Bij de start van de Buitenlandbalie hebben we een 
databank opgericht en hebben we veel Europese landen 
bezocht. We hebben in kaart gebracht: is er reclassering? 
Voeren ze werkstraffen of toezicht uit? Aan welke 
bijzondere voorwaarden geven zij uitvoering en lijken die 
op de onze? 
Bij vragen van officieren van justitie kunnen wij adviezen 
op maat geven vanuit de databank. Dat geeft hun 
vertrouwen, want ook zij hebben minder vaak te maken 
met die kaderbesluiten.”

Melinda Lewis,

Oprichtster Buitenlandbalie

Leontien Kuijer

Gisella Conrad
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GISELLA 
CONRAD 
‘HET OM 
VRAAGT ONS 

REGELMATIG OM TE 
BEOORDELEN OF 
VOORWAARDEN DIE 
ZIJN OPGESTELD 
DOOR BUITENLANDSE 
AUTORITEITEN 
UITVOERBAAR ZIJN.’

Gisella Conrad, bij de Buitenlandbalie sinds 2016
“De Buitenlandbalie is een schakel tussen 
reclasseringscollega’s in Nederland en het buitenland. 
We zijn er ook voor andere ketenpartners: het OM vraagt 
ons regelmatig om te beoordelen of voorwaarden die zijn 
opgesteld door buitenlandse autoriteiten uitvoerbaar zijn 
door de reclassering en vooral hoe wij die formuleren. Soms 
krijgen we vragen van advocaten en van cliënten. Stel, 
iemand wil in Duitsland gaan wonen, maar heeft in Nederland 
nog een werkstraf die hij in Duitsland wil uitvoeren, dan 
achterhalen wij of dat kan en informeren de collega over de 
stappen richting de opdrachtgever. Daar stopt het voor ons, 
we zetten het verder niet in gang. Dat doet de afdeling WETS-
ETM van het OM. 

De Buitenlandbalie is uniek in Europa. Ierland heeft ook een 
International Desk, maar die is beperkter. Omdat we zo zijn 
ingericht, worden we vaak aangehaald als best practice. 
Partijen als EuroPris, de Europäische Rechtsakademie 
en de CEP vragen ons regelmatig voor presentaties bij 
internationale congressen over strafoverdrachten. Andere 
landen zijn dan enthousiast. We proberen ook jaarlijks zelf een 
congres met andere landen te organiseren waarmee we de 
bekendheid van de kaderbesluiten willen bevorderen. 

De meeste vragen gaan over toezicht. Bij uitgaande zaken 
gaat het om mensen die willen terugkeren naar hun land 
van herkomst of het land waar zij binding mee hebben, 
omdat dat voor hun resocialisatie beter is. Ze hebben in 
Nederland bijvoorbeeld een delict gepleegd tijdens een 
vakantie of tijdens seizoensarbeid. De cliënt kan zelfs al 
vertrokken zijn, maar vaker is de cliënt in detentie. De 
rapporteur benadert ons vervolgens voor informatie over de 
overdrachtsmogelijkheden. Wij overleggen regelmatig met 
de afdeling WETS-ETM van het OM, die contact heeft met 
de buitenlandse autoriteiten. Bijvoorbeeld over complexere 
overdrachtszaken waarbij het soms op voorhand niet duidelijk 
is of bepaalde voorwaarden overdraagbaar zijn aan de 
buitenlandse autoriteit. 

We krijgen veel waardering van collega’s. Voor de meesten 
zijn het uitzonderingen als ze met ons te maken krijgen. Als 
ze ons weten te vinden – en dat gebeurt gelukkig steeds 
vaker – krijgen we vaak als reactie: wat fijn, bedankt voor 
de heldere uitleg! Ook uit het feit dat we gevraagd worden 
voor presentaties in Europa spreekt waardering. Bij dit 
soort meetings mogen vertellen over ons werk, als dat geen 
waardering is, dan weet ik het niet.

Het is ontzettend leuk werk. Vooral vanwege de combinatie 
van regiocoördinator bij Bureau Buitenland en mijn 
taken voor de Buitenlandbalie. Ik prijs me gelukkig met 
deze dubbelfunctie. Dat houdt het werk veelzijdig. De 
komende 2,5 jaar werk ik in Suriname aan de versterking 
van de reclasseringsorganisatie en blijf ik mijn werk voor 
de Buitenlandbalie doen. Ik kan helaas niet meer naar 
conferenties, maar de corebusiness blijf ik doen. Heerlijk.”

LEONTIEN 
KUIJER 
‘WE MOETEN 
ALTIJD 

DOORVRAGEN, 
WANT VAAK IS DE 
ZAAK COMPLEXER 
DAN DAT HET OP HET 
EERSTE OOG LIJKT.’

Leontien Kuijer, bij de Buitenlandbalie  
sinds 2015
“Bij de Buitenlandbalie werken we met z’n drieën nauw 
samen. Wie tijd heeft, pakt een zaak op. Dat gaat heel 
harmonieus. Over complexe zaken overleggen we. Ook nu 
Gisella in Suriname zit, hebben we elke dag contact. We zijn 
de hele week bereikbaar en spoedeisende zaken pakken we 
meteen op. We proberen heel servicegericht te zijn.

Voor mij zit het werkplezier in het goed uitleggen aan 
collega’s wat wel en niet kan in het buitenland. We moeten 
altijd doorvragen, want vaak is de zaak complexer dan dat het 
op het eerste oog lijkt. Ik vind het leuk om uit te zoeken welke 
mogelijkheden een land heeft en om collega’s volledig te 
informeren. Onze mails kunnen ze vaak direct gebruiken voor 
rapportage. Soms zie je een zaak en denk je: precies híérvoor 
is die wet bedoeld. Zoals voor iemand die tijdens een vakantie 
in Nederland met justitie in contact komt. Die persoon moet 
terug kunnen en de straf in eigen land kunnen uitvoeren. Het 
is goed dat dat binnen de EU kan. Een reclasseringswerker 
moet weten: ook in Italië of Denemarken kan een werkstraf 
of toezicht uitgevoerd worden, net als in Nederland. Dat 
is rechtsgelijkheid. We respecteren en erkennen elkaars 
wetgeving, dus accepteren we ook elkaars vonnissen.

Belangrijk is dat wij hier kennis centraliseren. Wij werken er 
dagelijks mee. Het is een specialistische functie, taai soms, 
en je moet het leuk vinden om dingen uit te zoeken. Wij kijken 
ook met een andere blik naar een dossier. Iemand die toezicht 
houdt, staat dicht bij de cliënt, en wij kijken met meer afstand 
naar een zaak, naar wetgeving en voorwaarden voor een 
overdracht. Zo vullen we elkaar goed aan.

Caribische overdrachten vormen een aparte categorie. 
Al voor het ontstaan van de Buitenlandbalie werden er 
toezichten en werkstraffen van en naar de Caribische 
onderdelen van het Koninkrijk overgedragen. We leggen 
collega’s uit hoe complex het daar is. Je kunt niet zomaar 
een zaak overdragen, de teams zijn daar heel klein en de 
werkdruk is enorm hoog. Hier worden soms voorwaarden of 
interventies geadviseerd die daar niet voorhanden zijn. Wij 
filteren op haalbaarheid en het moet het resocialisatiebelang 
van de cliënt dienen. Is een overdracht werkelijk nodig? 
Ons werkbezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao eind 
2021 was heel nuttig. We hebben gezien hoe bevlogen de 
reclasseringswerkers daar zijn en hoe ver ze gaan voor 
hun cliënten. Maar ook hoe moeilijk het werk kan zijn als de 
formatie niet op volle sterkte is of de opdrachtgever niet pal 
achter je staat. 

Als we meer tijd hadden, zouden we meer doen aan 
berichtgeving op onze communicatiekanalen zoals het 
Digiplein, meer schrijven over congressen om het gebruik van 
kaderbesluiten te bevorderen, meer aan voorlichting doen. We 
hebben veel ideeën, maar het beantwoorden van vragen van 
onze collega’s gaat voor. Tja, de waan van de dag, hè.”
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Reclasseringswerker Chantal 
Schaeffer (25) begon 4 jaar geleden 
als stagiaire bij de reclassering in 
Middelburg. Ze werkt er nu in vaste 
dienst en was in het afgelopen 
jaar twee keer heel blij met de 
Buitenlandbalie.

‘IK BEN OPRECHT 
HEEL TEVREDEN  
OVER ZE, HUN  
BETROKKENHEID  
IS GROOT.’
“Ik werk als toezichthouder voornamelijk  
in Terneuzen en omgeving. Dat is dicht bij 
de grens, dus strafoverdrachten liggen voor 
de hand. Toch had ik er in de afgelopen jaren 
maar vier. Extra fijn als je daar dan hulp bij 
krijgt. Je weet de weg niet, weet niet wie wat 
doet in het buitenland, wat de regels zijn, hoe 
de meldplicht geregeld is, etc. Resocialisatie 
werkt het beste als je dat in iemands eigen 
land doet, dus strafoverdracht is dan 
een goed idee.  Een van de zaken van het 
afgelopen jaar betrof die van een mevrouw 
die in België woonde en in Nederland een 
delict had gepleegd. Ze woonde nog bij haar 

ouders. Wij hebben de reclasseringslocatie 
die het dichtste bij haar woonplaats lag, maar 
hebben weinig zicht op hoe zij in België haar 
leven kan opbouwen, voornamelijk omdat we 
de sociale kaart daar niet kennen. Met andere 
zaken konden we haar al wel helpen. We 
hebben een aantal voorwaarden voorgesteld, 
waaronder een weerbaarheidstraining en een 
behandeling voor persoonsontwikkeling. De 
Buitenlandbalie informeerde van A tot Z over 
de overdracht, waarna de feitelijke overdracht 
via het OM verliep. Ze zijn heel toegankelijk en 
leggen prima uit hoe het werkt. 
Dit jaar had ik ook iemand van de Nederlandse 
Antillen. Hij was verhuisd naar Nederland 
maar daar was het een en ander misgegaan. 
Hij had niets meer en was dakloos geraakt. Hij 
wilde bij zijn vader op Aruba gaan wonen. Ik 
belde met de Buitenlandbalie, zij bekijken dan 
of de zaak over te dragen is. Als het mogelijk 
is, en dat was hier zo, leggen zij contact met 
de tussenpersoon in Aruba. Het enige wat 
ik hoefde te doen was het opsturen van de 
documenten. Ik ben oprecht heel tevreden 
over ze, hun betrokkenheid is groot. Ze 
denken echt met je mee. Het enige minpuntje 
van strafoverdracht is dat het zowel naar als 
vanuit Nederland lang duurt. Maar aan de 
Buitenlandbalie ligt dat zeker niet!” 

FIGURE  
IT OUT

185

toe
zicht

werk
straf 435 toe

zicht
werk
straf 2566

De Buitenlandbalie heeft in 2021 185 zaken behandeld  
(139 WETS-zaken, 46 Caribische zaken). Sommige zaken zijn 
complex en er kan dan over en weer flink veel contact zijn. Het is dus 
niet zo dat er bij de 185 zaken, slechts één vraag gesteld wordt.

De Buitenlandbalie maakt onderscheid in inkomende en uitgaande WETS-zaken. 

Top 5 landen 
waarover de meeste 
vragen worden 
gesteld zijn België, 
Polen, Duitsland, 
Frankrijk en Spanje.

cijfers 2021 uit de organisatie

Implementatie
kaderbesluiten

18
2057

8

6

De kaderbesluiten zijn in 2012
geïmplementeerd. Vanaf 2014 is de 
Buitenlandbalie gaan bijhouden 
hoeveel zaken behandeld worden. 
In 2014 ging het om 45 zaken, in 2021 is 
dat opgelopen tot 139 zaken. 

139
46

WETS-
zaken

Caribische
zaken

2012
Vragen over WETS-zaken  
aan Buitenlandbalie

TOTAAL AANTAL ZAKEN
Niet alle zaken worden met de 
Buitenlandbalie besproken.

IRCBUITENLANDBALIE

222

7

ETM (schorsings toezichten)WETS (toezichten en werkstraffen)

139
229

IN UIT

WETS-zaken WETS-zaken

Chantal Schaeffer,  Reclasseringswerker
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Op het moment is Marina voor 15 maanden 
‘uitgeleend’ aan een EU-project. Ze helpt 

de officieren van justitie in Servië zich klaar 
te stomen voor het lidmaatschap van de 
EU. Halverwege 2023 zit ze - ijs en weder 

dienende - weer op haar plek in Haarlem. In haar 
afwezigheid neemt Henri Tillart Marina’s taken 

waar. Henri werkt al voor het IRC als officier 
van justitie, hij is belast met internationale 
rechtshulp. Voor de inwerkingtreding van  

de WETS was Henri betrokken bij de  
implementatie daarvan. 

Dicht bij haar werk in Haarlem zit Marina Beun (60) op een 
mooie plek in het bos op een terras. Het is een van de heetste 
dagen van het jaar, maar de hitte deert haar niet. Ze zit 
rechtop en wil goed uitleggen waar het in haar werk precies 
over gaat. 

“De meest uiteenlopende vragen komen langs. Dan heb 
je een advocaat aan de lijn met een cliënt die zijn straf in 
Nederland wil uitvoeren, het volgende moment iemand van 
de Buitenlandbalie over een gedetineerde die overdracht van 
zijn voorwaardelijke invrijheidstelling wil, dan weer een officier 
van justitie die wil weten of, zeg, Kroatië een toezicht kan 
overnemen. Dat kan, trouwens.” 

Vragen beantwoorden van collega's en externe partners 
neemt aardig wat van Marina’s tijd in beslag, en dat geldt 
ook voor afstemming binnen de strafrechtketen. De rest 
van haar tijd gaat op aan lesgeven over strafoverdracht en, 
vooral, de overdrachten beoordelen. Voor de overdracht 
van taakstraffen of toezichten moet een certificaat worden 
ingevuld. Zowel de in- als de uitgaande certificaten worden 
beoordeeld door Marina’s afdeling. In de praktijk is dat soms 

best lastig, legt ze uit. “Je hebt te maken met verschillende 
rechtssystemen, verschillende partners, gewoontes en 
organisaties. Een voorbeeld: in sommige lidstaten wordt een 
overdracht door een lokale rechtbank beoordeeld, anders 
dus dan in Nederland waar wij twee centrale autoriteiten 
hebben (zie kader op de volgende pagina). Je krijgt dan erg 
wisselende beslissingen. Verder moet je altijd goed opletten 
of een straf wel kan. In België bijvoorbeeld is de proeftijd 
veelal vijf jaar, bij ons in het algemeen maximaal drie jaar. We 
mogen een straf nooit verzwaren, wel naar beneden bijstellen 
als bij ons de regels anders zijn. Die vijf jaar mogen we dus 
aanpassen in drie.” 

Soms kost het veel moeite een ander land duidelijk te 
maken dat overdracht echt kan. “En soms lukt het zelfs dán 
niet”, zegt Marina. “Een paar jaar geleden was een 17-jarige 
Nederlandse jongen opgepakt in Spanje op verdenking 
van het lastigvallen van meisjes. Het duurde lang voor hij 
zijn vonnis kreeg, hij zat in een Spaanse cel en sprak geen 
Spaans. De jongen ging uiteindelijk in hongerstaking. We 
schakelden alles en iedereen in om hem naar Nederland 
te krijgen waar de reclassering zou kunnen toezien op de 

‘HET HELPT 
ECHT ALS 
JE JE STRAF 
IN EIGEN 
LAND MAG 
UITVOEREN’
Marina Beun, OvJ bij de Centrale Autoriteit strafoverdrachten  
leidt de overdracht van taakstraffen en toezichten binnen Europa  
in goede banen. Ze heeft al heel wat zaken voorbij zien komen.  
Van een 17-jarige jongen die in een Spaanse cel lang moest wachten 
op zijn vonnis, tot een officier die had gehoord dat overdracht van 
taakstraffen naar Litouwen onmogelijk zou zijn (niet waar).

10
 J

A
A

R
   

B
U

IT
E

N
L

A
N

D
B

A
L

IE

Marina Beun,
OvJ bij de Centrale  

Autoriteit strafoverdrachten
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schorsingsvoorwaarden, in afwachting van zijn vonnis. Dat 
kan en mag, maar Spanje wilde niet schorsen, ook al ging 
het om een jongen van 17. Uiteindelijk zetten ze hem op 
straat. Er was niets geregeld, de ambassadeur heeft hem 
thuis opgevangen. Een heleboel onnodig gestress en gedoe. 
Deze jongen had gewoon in Nederland onder toezicht van de 
reclassering zijn vonnis kunnen afwachten.”

Oplossingsgericht
De ober van het etablissement komt naar buiten. Een 
rood hoofd dat niet alleen hitte, maar ook stress verraadt. 
“Het pinapparaat doet het niet! Hopelijk kunt u contant 
betalen?” Mijn portemonnee blijkt leeg. Marina knikt de man 
bemoedigend toe en graaft in alle holletjes van haar tas. “Zo”, 
zegt ze. “Dat moet genoeg zijn, en anders drinken we water.”
Oplossingsgericht - zoals ze ook in haar werk denkt. 

“De eerste vraag is altijd: voor welk feit is iemand veroordeeld. 
In een enkel geval ben je snel klaar als je dit weet. In Duitsland 
staat er een straf op het niet betalen van alimentatie. Bij ons 
niet. Als er geen dubbele strafbaarheid is, dan houdt het op. 
Meestal duurt de beoordeling langer… Bij de overdracht van 
onze straffen kan bijvoorbeeld een hobbel ontstaan wanneer 
wij het niet eens zijn met de beslissing van een ander land. 
Er zijn landen waar men bij overdracht de straf wil aanpassen 
naar een andere strafmodaliteit dan de Nederlandse rechter 
heeft opgelegd, naar een geldboete bijvoorbeeld. Maar dat is 
écht iets anders. In beginsel accepteren we zo’n aanpassing 
niet. Ook gebeurt het wel dat een overdracht ten onrechte 
wordt geweigerd door de andere lidstaat. In dat geval is veel 
bilateraal overleg nodig. Dan lukt het ons meestal om de 
werking en mogelijkheden van deze EU-regeling goed uit te 
leggen." 

De meeste zaken die het IRC behandelt zijn uitgaande zaken. 
Vier keer zoveel straffen worden vanuit Nederland overgedragen 
naar het buitenland, dan vanuit alle andere Europese landen 
bij elkaar, naar Nederland. “Bij ons worden zaken actief 
geselecteerd voor overdracht. In het buitenland gebeurt er pas 
iets als iemand er om vraagt. Na selectie checken wij altijd de 
haalbaarheid van overdracht. Uitgangspunt is de binding met 
de andere lidstaat, je kunt tenslotte het beste re-integreren in 
het land waarmee je binding hebt. Daarnaast beoordelen we of 
een overdracht ook raadzaam is. Binnen twee maanden dient 
een beslissing over de overdracht genomen te worden, maar 
sommige landen reageren laat of helemaal niet. Soms vragen 
veroordeelden of ze hun straf in Nederland kunnen uitvoeren, 
omdat het allemaal te lang duurt en ze ervan af willen.”
Misschien is Nederland wel iets té enthousiast met de 
overdrachten, peinst Marina. “In de loop der jaren ben ik er 
kritischer op geworden en kijken we nog nauwkeuriger of 
iemand wel echt in het buitenland woont. Overdracht moet 
wel zin hebben."

Levensbelang
Nog een uitdaging: de onbekendheid. In het buitenland is 
die groot, maar ook in eigen land stuit Marina er soms op. 
“Rechters weten soms niet dat een door hen opgelegde 
taakstraf in het buitenland uitgevoerd kan worden. Of 
ze worden onjuist voorgelicht, horen dat Litouwen geen 
taakstraffen overneemt (niet waar trouwens). Daar moet ik 
soms wel van zuchten... Mijn afdeling kan altijd adviseren 

‘We mogen een straf nooit 
verzwaren, wel naar beneden 
bijstellen als bij ons de regels 
anders zijn. Die vijf jaar mogen 
we dus aanpassen in drie.’

WIE DOET WAT 

Nederland heeft twee centrale autoriteiten voor de 

afhandeling van strafoverdrachten. De afdeling van 

het IRC (Internationaal Rechtshulp Centrum) waar 

Marina Beun werkt, beoordeelt alle overdrachten van 

taakstraffen, toezichten - zowel VI als bijzondere 

voorwaarden -, schorsingsvoorwaarden en 

beschermingsbevelen voor slachtoffers. Haar afdeling 

is landelijk ook het aanspreekpunt voor de overdracht 

van taakstraffen en toezichten binnen het Koninkrijk. De 

afdeling IOS (Internationale Overdracht Strafvonnissen 

van de Dienst Justitiële Inrichtingen) is de andere 

centrale autoriteit. Deze afdeling is verantwoordelijk 

voor de overdracht van gevangenisstraffen. De 

afdeling IOS moet de overdracht laten toetsen door 

het Gerechtshof in Arnhem. Het IRC hoeft dat niet. In 

2012 werd in Nederland de WETS van kracht, de wet die 

alle strafoverdrachten binnen de EU regelt. De WETS 

is de Nederlandse implementatie van de Europese 

Kaderbesluiten over strafoverdracht.

WAT IS STRAFOVERDRACHT?  

Op basis van EU-regelgeving mogen 

strafrechtelijke beslissingen één op één, dus 

zonder omzetting, overgedragen worden 

naar een andere lidstaat. Strafoverdracht 

is gebaseerd op het beginsel van 

wederzijdse erkenning. In principe dient er 

overgenomen te worden, tenzij er sprake 

is van een weigeringsgrond. Er gelden 

ook termijnen voor het nemen van een 

overdrachtsbeslissing. 

en we helpen zelfs telefonisch bij het invullen van 
het certificaat. Het helpt echt als je straf in je eigen 
land kunt uitvoeren. Soms kan het iemands leven 
bepalen, zoals in het geval van de jongeman die in een 
psychose in Griekenland iemand neerstak. Hij werd 
na zijn straf voorwaardelijk in vrijheid gesteld met als 
voorwaarde reclasseringscontact. Wij hebben het 
reclasseringstoezicht overgenomen. Stel dat dat niet  
had gekund: wat moet zo iemand in Griekenland?”

“Ik zou iedereen op het hart willen drukken altijd te vragen 
wat de mogelijkheden zijn. Alle kennis is aanwezig, bij 
ons of bij de Buitenlandbalie van Reclassering Nederland. 
De balie is er voor alle vragen vanuit de reclassering of 
de veroordeelde; wij nemen alle vragen vanuit justitie 
in behandeling. Wij zijn allebei heel servicegericht. De 
Balie ondersteunt ook óns. Zij adviseren én brengen 
soms overdrachtsverzoeken over. Die komen binnen 
via hun vrijwilligers die gedetineerden bezoeken. De 
samenwerking met de Buitenlandbalie is geweldig, 
we hebben elke dag contact. Samen hebben we ook 
bijeenkomsten georganiseerd met bijvoorbeeld Spanje 
en Italië en met België en Duitsland. In de grensstreek 
weten ze nu veel beter dat strafoverdrachten kunnen en 
voordelen hebben. Sinds we deze bijeenkomsten hebben 
gehouden loopt alles soepeler.” 

We lopen terug naar de poort van het landgoed, het is 
inmiddels ruim boven de dertig graden. Er vliegt geen 
vogel meer; alles puft en zucht en zoekt de schaduw  
op. Alleen op Marina’s gezicht is geen spoortje van  
verhitting te bekennen. “Maar wel nu even lekker naar  
het zwembad!”, zegt ze.  

COLUMN
JOCHUM
WILDEMAN
VAN TROTS  
NAAR NIJDIG,  
VAN DENKEN  
NAAR DOEN 

Al 10 jaar lang geeft Bureau 
Buitenland met haar ‘balie’ smoel 
aan de kaderbesluiten rond 
internationale strafoverdrachten 
waar een Nederlandse component 
aan vastzit. In dit speciale 
jubileum magazine kan je daar 
alles over lezen. De balie is een 
onderdeel van Bureau Buitenland. 
De internationale afdeling van 
Reclassering Nederland. Als 
hoofd van deze afdeling ben 

ik enorm trots op de drie medewerkers die de balie 
runnen. Met hart en ziel. Daarnaast zijn zij ook een 
voorbeeld voor veel andere landen. Heel vaak krijg ik 
tijdens dienstreizen in het buitenland complimenten 
van internationale collega’s voor de manier waarop 
de drie medewerkers vanuit reclasseringsperspectief 
handen en voeten geven aan deze besluiten. Ze zien 
het enorme voordeel van deze dedicated manier 
van werken met korte en vaste lijnen binnen de 
justitieketen. Ik kan dan niets anders dan ze groot 
gelijk geven. Maar ik vraag dan ook meteen of ze zelf 
niet zoiets als de Buitenlandbalie willen en kunnen 
oprichten. Dat willen ze eigenlijk allemaal wel. Maar..., 
en dan volgt vaak een lang en stroperig verhaal over 
processen en procedures waarin ik vaak haverwege 
mentaal afhaak, meneer Wildeman: dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Waarom? Hoezo? Wij doen het 
toch ook? Kwestie van prioriteren en constant terug 
gaan naar de kernbedoeling van deze besluiten. 

Ja, het maakt me vaak ook een beetje nijdig. Want 
versnippering (lees: bureaucratie en het niet durven 
nemen van verantwoordelijkheid) leidt tot een 
werkwijze die afdrijft van de kernbedoeling van de 
kaderbesluiten. Namelijk: iemand zijn straf wel degelijk 
laten ondergaan, maar (voor een deel) wel daar waar 
de kans op resocialisatie het grootst is. En daarmee 
de kans op recidive het kleinst. Dit denkframe, dat 
de basis is geweest voor de totstandkoming van 
de kaderbesluiten, wordt vaak niet vertaald in een 
doeframe! Neem een voorbeeld aan onze balie. Denken 
en doen. De nijdigheid verdwijnt na een paar minuutjes 
wel weer. En het maakt me eigenlijk nog trotser op 
Melinda, Gisella en Leontien. Denkers maar ook vooral 
doeners. Ik zal ze Europa blijven insturen als voorbeeld 
voor hoe het ook kan. Ook de komende tien jaar.
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‘ZIJ WETEN
    HOE HET
ÉCHT WERKT’
Binnen Europa neemt de Buitenlandbalie een unieke plaats in. 
Willem van der Brugge en Ioan Durnescu, beiden kopstukken 
binnen het Europese veld, laten hun licht schijnen over het 
belang van het werk van de Buitenlandbalie.

Maar van elke zaak leren alle betrokkenen veel, ze maken 
niet nog eens dezelfde fouten.” Willem voegt toe: “Daarom is 
de expertise van de Buitenlandbalie zo belangrijk. Want we 
weten dat de praktijk afwijkt van de theorie. Zelfs bij zaken 
die makkelijk lijken, bijvoorbeeld tussen Nederland en België, 
spelen er allerlei kwesties.”

Stapsgewijs
Ioan doet onderzoek naar overdrachten, maar nog op 
te kleine schaal om uitspraken te doen, zegt hij. “De 
ervaringen zijn over het algemeen positief, maar er zijn nog 
misverstanden en fouten die verbeterd moeten worden. 
Dat kan lukken met meer begrip van elkaars systeem en 
filosofie, zodat het ten goede kan komen aan resocialisatie, 
het uiteindelijke doel van alle instrumenten. Belangrijk is 
dat we positief blijven en openstaan voor samenwerking. 
Dan kunnen we oplossingen vinden voor niet-matchende 
systemen. Als men bereid is de principes toe te passen, komt 
het goed. Ik zie al vooruitgang.”

Waardevol congres
Jaarlijks vindt er een internationale netwerkmeeting plaats, 
waar ook de Buitenlandbalie presentaties geeft. Die wordt 
altijd georganiseerd bij Brussel. Dat heeft een goede reden, 
aldus Willem: “Dan kunnen ook de juridisch adviseurs van de 
EU deelnemen. Dat is waardevol, omdat ze van experts uit de 
praktijk horen hoe dingen gaan.”

Mede dankzij die meetings denken sommige landen na over 
een vergelijkbare balie. Maar eerst moeten ze expertise en 
wederzijds vertrouwen opbouwen, zegt Ioan. “Wederzijds 
vertrouwen gaat niet over procedures, maar over mensen. 
Als die elkaar leren kennen, kun je stappen zetten. Het helpt 
als je specifieke mensen individueel spreekt. Ik herinner me 
dat er tijdens een conferentie een misverstand was tussen 
Duitsland en Nederland over de werkstraf. Dat hebben ze 
toen goed kunnen oplossen.” 

Willem voegt toe: “Bureau Buitenland met 40 jaar ervaring is 
belangrijk voor dat vertrouwen, en de Buitenlandbalie heeft 
daarbinnen nu dezelfde status. Wat wij in beleid doen, doen 
zij in de praktijk. Om de Europese Commissie te kunnen 
inlichten, kan ik ook aan hen vragen: hoe werkt het nou écht? 
Zij weten dat.”

Even voorstellen  
Ioan Durnescu is professor Sociologie en 
Maatschappelijk werk aan de universiteit van 
Boekarest, Roemenië. Hij doceert en leidt 
onderzoek, vooral op het gebied van reclassering. 
Sinds tien jaar is hij betrokken bij overdrachten. 
Ook maakt hij deel uit van de expertgroep van 
de CEP die een manual en e-learnings rond 
de kaderbesluiten heeft opgesteld, het PONT-
project. Verder onderzoekt hij de ervaringen van 
delinquenten met hun overdracht.

Willem van der Brugge is scheidend 
secretaris-generaal van de Confederation of 
Europe Probation (CEP), de vereniging van 
reclasseringsinstellingen die actief zijn binnen 
de Raad van Europa. Daarin nemen – nu Rusland 
geschorst is – 46 landen deel. De CEP werd 
mede op initiatief van de Nederlandse en Duitse 
reclassering in 1980 opgericht door 14 West-
Europese landen die problemen wilden oplossen 
met gedetineerden die een straf in een ander 
land opgelegd kregen en beseften dat Europese 
samenwerking daarvoor cruciaal was.

“Van alle gedetineerden in Europa verblijft 24 procent in een 
ander land dan waar ze vandaan komen,” weet Willem van der 
Brugge. “Dat is veel. En hoe welvarender het land, hoe meer 
gedetineerden uit het buitenland. Velen willen uiteindelijk terug 
naar het land waar ze vandaan komen. Met de CEP brengen we 
reclasseringsdirecteuren en beleidsmedewerkers in Europa bij 
elkaar om beleid en praktijk voor overdrachten te koppelen. Dat 
blijkt vaak effectiever dan werken op ministerieel niveau.”
Nederland was een van de eerste landen ter wereld met een 
reclassering: de reclasseringsregeling stamt uit 1910. Ons land 
vormt daarmee een goed voorbeeld voor andere Europese 
landen. Willem legt uit: “Tegelijk met de oprichting van de CEP 
gingen veel landen vanaf 1980 de werkstraf invoeren, die 
in Nederland al tien jaar bestond. Het is overal vergelijkbaar 
met ons systeem ingericht. Maar de stroomversnelling kwam 
na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Daarna gingen veel 
Oostbloklanden reclasseringsactiviteiten ontwikkelen en 
werden lid van de CEP.”

Het beste geïnformeerd
Met die achtergrond is het niet raar dat Nederland zoiets 
unieks heeft als de Buitenlandbalie. “Wij zijn het enige land 
met een internationaal bureau voor reclassering, Bureau 
Buitenland. En dat al meer dan 40 jaar, met gespecialiseerde 
mensen. Daar kwam tien jaar geleden de Buitenlandbalie bij 
met dedicated specialisten rond toezicht en werkstraffen.” 
Willem roemt het Nederlandse besluit om alle kennis in één 
centrale autoriteit te bundelen. “In Polen bijvoorbeeld moeten 
alle rechters op de hoogte zijn van de kaderbesluiten  (zie 
achterpagina, red.), maar ze krijgen daar maar zelden mee 
te maken. Daar gaat het dus mis. Onze ervaring is dat het 
Nederlandse OM veruit het beste geïnformeerd is in Europa.” 
Willem verklaart de koppositie van Nederland niet alleen 
uit de historie: “We zijn een polderland, dat scheelt, en we 
hebben geen deelstaten zoals Duitsland heeft. Er is ook 
veel verschil in ervaring tussen reclasseringsorganisaties. 
In voormalig Joegoslavië bijvoorbeeld bestaan ze pas zo’n 

tien jaar. Daar zijn ze veelal nog bezig met het ontwikkelen 
van reclasseringsactivititeiten en veel minder met zaken als 
kaderbesluiten.” 

Nog geen kopieën
Hoewel buitenlandse landen enthousiast zijn over de 
Buitenlandbalie, wordt die nog niet gekopieerd. Ioan 
Durnescu zou dat graag anders zien. “Helaas is het proces 
van beleidsvorming niet altijd zo rationeel als we zouden 
willen. Ook verschillen de strafsystemen en procedures per 
land. Bij kaderbesluit 947 zijn in de meeste landen de rechters 
betrokken, en niet de officier van justitie, zoals in Nederland. 
Het systeem is gewoon niet compatible. Internationale 
samenwerkingsmechanismen hebben een geschiedenis en 
niet alle landen kennen een centrale autoriteit. Zo’n centrale 
autoriteit is nuttig. Maar de filosofie achter de kaderbesluiten 
is het bevorderen van direct contact tussen de rechterlijke 
machten van EU-lidstaten en dus het verminderen van 
intermediairs, zoals een centrale autoriteit. Met direct 
contact zou er minder tijd in procedures en bureaucratie 
gaan zitten. We zullen zien of de winst van het ontbreken van 
zo’n centrale autoriteit niet teniet wordt gedaan als het gaat 
over competentie en vertrouwen tussen de lidstaten.”

Geen big bang
Behalve de genoemde verschillen valt Ioan nog iets op. 
“Er is tussen landen een groot verschil in vertrouwen. Het 
overdragende land moet erop vertrouwen dat maatregelen in 
het andere land worden uitgevoerd, dat de cliënt niet vlucht. 
Een overdracht moet in korte tijd worden uitgevoerd en dat 
maakt het ook lastig, want voor internationale samenwerking 
is tijd nodig voor overleg en advies.”
Hij ziet wel verandering. “Het begint te werken. Onder 
kaderbesluit 829 bijvoorbeeld zijn er in Roemenië alleen al 
twintig inkomende zaken geweest, vooral vanuit Frankrijk. 
We moeten dit Nederlandse voorbeeld zien als begin van een 
langdurig proces, we moeten geen big bang verwachten. 
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Ioan Durnescu,  

professor Sociologie en 

Maatschappelijk werk

Willem van der Brugge,

scheidend secretaris- 

generaal van de CEP
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De Buitenlandbalie 
werkt nauw samen met 
de reclassering in het 
Caribisch gebied, waar 
over en weer zaken worden 
overgedragen. Zo ook met 
Reclassering Curaçao, een 
kleine organisatie met een 
fors takenpakket.

Als het gaat om aantallen worden er meer zaken vanuit 
Nederland overgedragen aan Curaçao dan andersom: jaarlijks 
tien tot vijftien tegenover vijf. Soraida Martines: “Dat er meer 
zaken naar ons komen, heeft deels te maken met de sterke 
familiebanden op het eiland. Iemand wordt dan bijvoorbeeld 
in Nederland met drugs aangehouden en wil na de berechting 
de straf op Curaçao uitvoeren, of iemand heeft toch niet 
echt kunnen aarden in Nederland en wil uiteindelijk terug. De 
meesten worden bij terugkeer door de familie met open armen 
ontvangen.”

Op weg helpen
Om wat voor delicten gaat het vooral bij overdrachten? “Dat 
is heel uiteenlopend. Er zijn opiumzaken bij, maar ook andere 
dingen. Daar kijken we niet zo naar, het gaat ons er vooral om 
dat iemand wil terugkeren in de samenleving en dat we die 
persoon op het eiland daarbij zo goed mogelijk faciliteren. We 
nemen dan het toezicht over van Nederland om die persoon 
weer op weg te helpen in het leven.” 
Ook werkstraffen worden overgedragen naar Curaçao. “Tijdens 
het uitvoeren van de werkstraf zijn er vaak allerlei problemen 
die we willen helpen oplossen. Waar mogelijk kijken we ook 
naar factoren die mogelijk hebben geleid tot het plegen van 
het delict. Daarmee kunnen we recidive minimaliseren. We 
werken iets minder zakelijk dan in Nederland. We doen er alles 
aan om deze mensen zover te krijgen dat ze hun uren voltooien 
en geven ze vaak nog een kans als ze hun afspraak niet 
nagekomen zijn.” De hulp heeft impact, weet Soraida: “Alleen 
al het feit dat de persoon weet dat de reclassering er is, dat we 
altijd bereikbaar zijn, kan het verschil maken.”

Interview met 
Soraida Martines,  
directeur  
Reclassering 
Curaçao

Soraida Martines,  
Curaçao

Eric Sinke,  
Bonaire

Seraida Pemberton,  
Aruba

Cynthia Filemon,  

Bovenwindse eilanden 

Mildred Francisca,  
Curaçao

10
 J

A
A

R
   

B
U

IT
E

N
L

A
N

D
B

A
L

IE

‘OP HET
EILAND 
STAAT
BEGE
LEIDING 
VOOROP’

B
U

IT
E

N
L

A
N

D
B

A
L

IE
, 10

 J
A

A
R

21B
U

IT
E

N
L

A
N

D
B

A
L

IE
, 10

 J
A

A
R

20



Gezichten zien
Het contact met de Buitenlandbalie verloopt vooral via 
e-mail. Dat is vrij onpersoonlijk. Maar, zegt Soraida: “Wat 
heel leuk is, is dat we in december 2021 persoonlijk kennis 
hebben gemaakt met het team van de Buitenlandbalie 
toen ze hier op werkbezoek waren. Het was fijn om de 
gezichten te zien van de mensen met wie we al jaren van 
alles uitwisselen.” Het werkbezoek aan Curaçao was in 
2016 voorafgegaan door een bezoek van Soraida en haar 
teamchef aan Nederland.

Vergeten groep
Soraida kent de Nederlandse situatie goed, want ze 
studeerde in Nederland en werkte 28 jaar geleden bij de 
reclassering in Tilburg. “Er zijn verschillen met Curaçao, 
maar dat wil niet zeggen dat we hier ‘ouderwets’ werken. 
We hebben dezelfde taken als de reclassering in Nederland, 
maar bij ons ligt de nadruk op de begeleiding. Daar steken 
we meer tijd in, omdat veel dingen hier niet vanzelfsprekend 
zijn. Zo hebben mensen in Nederland recht op inkomen 
en een dak boven hun hoofd, terwijl ze hier vaak helemaal 
opnieuw moeten beginnen. En werk vinden op het eiland 
is voor iederéén al moeilijk, maar voor deze groep nog veel 
moeilijker. Onze doelgroep is ook bij instanties een vergeten 
groep. Deze mensen hebben extra ondersteuning nodig bij 
dingen die voor anderen heel normaal zijn. Daarom helpen 
we bij het zoeken van een baan en bij doorverwijzing naar 
specialistische hulp zoals een psycholoog. We doen alles 
dus een beetje volgens ons ‘Curaçaos model’.”

Brief zelf bezorgen
Een ander verschil is dat de reclassering op Curaçao 
veelvuldig op huisbezoek gaat. “We horen vaak dat cliënten 
geen geld hebben voor de bus om naar kantoor te komen. 
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1)
Mijn cliënt heeft een adres in een 
ander EU-land. Kan ik dan wel 
een advies voor de rechtszitting 
uitbrengen?
Neem bij een adres in een ander EU-
land altijd even contact op met de 
Buitenlandbalie. Een overdracht van 
een voorwaardelijke straf met toezicht, 
VI-toezicht en een werkstraf is op 
basis van de WETS namelijk mogelijk. 
We nemen graag de voorwaarden en 
bijzonderheden met je door.

2)
Mijn cliënt woont in Duitsland 
maar heeft in Nederland een 
werkstraf opgelegd gekregen. 
Moet hij daarvoor terugkomen naar 
Nederland?
Een overdracht van een werkstraf aan 
Duitsland is mogelijk. In de meeste 
gevallen wordt de overdracht al op basis 
van het Duitse adres door het openbaar 
ministerie in gang gezet en wordt de 
zaak niet ingeschreven bij de 3RO. Als de 
zaak toch is ingestroomd en je de cliënt 
op je naam hebt, dan kijken we graag 
even mee wat er aan de hand is. Vaak is 
een overdracht alsnog mogelijk.

3)
Ik heb een cliënt in toezicht maar hij 
wil graag verhuizen naar Spanje en 
daar in een bar aan het strand gaan 
werken. Kan het toezicht aan Spanje 
worden overgedragen? 
Een van de voorwaarden van een 
overdracht is dat cliënt binding met het 
desbetreffende land moet hebben. De 
binding wordt verondersteld als je woont 
of werkt in het desbetreffende land en je 
dit kunt aantonen.
Als de cliënt op geen enkele wijze 
de binding kan aantonen, dan zal de 
overdracht worden afgewezen. 

4)
Ik heb van de moeder van mijn 
cliënt gehoord dat hij in Frankrijk 
vastzit. Kunnen jullie de detentie 
bevestigen? 
Als er in IRIS geen programma 
”Gedetineerde Buitenland” staat, 
is deze cliënt (nog) niet bij Bureau 
Buitenland bekend. Zodra een 
Nederlandse onderdaan gearresteerd 
wordt in het buitenland, ontvangt 
hij een reclasseringsformulier van 
de Nederlandse ambassade. Pas na 
ontvangst van dit formulier is hij cliënt 
van Bureau Buitenland.

5)
Ik moet een adviesrapport schrijven 
over een cliënt die op Aruba woont. 
Ik wil graag een toezicht en een Borg 
training opleggen. Kan dat?
Toezichten en werkstraffen kunnen 
worden overgedragen naar de 
Caribische eilanden van het Koninkrijk, 
mits cliënt voldoet aan een aantal eisen. 
Zo dient hij binding te hebben met het 
eiland. Binding wordt verondersteld 
als cliënt er woont en dit kan 
aantonen. Daarnaast dient het in het 
resocialisatiebelang van cliënt te zijn dat 
hij terugkeert naar Aruba. Het kan zijn 
dat Aruba de Borg training niet aanbiedt, 
maar dat de gedragsinterventie een 
andere naam en inhoud heeft. Er 
wordt altijd gekeken naar welk doel de 
gedragsinterventie dient te beogen en 
daarbij wordt een passende interventie 
gezocht. 

6)
Ik wil voor mijn cliënt die in Polen 
woont een toezicht met een 
verslavingsbehandeling adviseren. 
Is dat mogelijk?
De Buitenlandbalie heeft van veel landen 
informatie over bijzondere voorwaarden 
en interventies beschikbaar. De meeste 
bijzondere voorwaarden die wij kennen, 
zijn in alle EU-landen uitvoerbaar. Een 
verslavingsbehandeling kan in Polen 
worden uitgevoerd.

7)
De cliënt waarover ik advies uitbreng 
komt uit een ander EU-land. Kan ik 
een strafblad bij jullie opvragen?
Dan kan niet via de Buitenlandbalie, 
maar wel via Justid.
Je stuurt daarvoor een mail met 
de gegevens van cliënt (naam, 
geboortedatum, nationaliteit en reden 
van het verzoek) naar ecris@justid.nl. 
Justid verwerkt dit verzoek in ECRIS 
(European Criminal Records Information 
System). 
De buitenlandse autoriteit ontvangt 
dat verzoek en kijkt of ze gegevens 
kunnen verstrekken, jij ontvangt die 
weer via Justid. Bijna alle EU-landen zijn 
inmiddels bij ECRIS aangesloten.

8)
Is een TBS met voorwaarden of 
voorwaardelijke beëindiging TBS  
ook overdraagbaar binnen de EU? 
Deze modaliteiten zijn op papier 
overdraagbaar, maar de praktijk is 
weerbarstiger. Dat komt omdat deze 
modaliteiten in geen enkel ander EU-
land in de wetgeving voorkomen en er 
meestal ook geen passend alternatief 
voorhanden is. Neem bij dit soort zaken 
altijd even contact met ons op, dan 
onderzoeken wij wat mogelijk is.

9)
Waarom mag mijn cliënt pas afreizen 
naar Curaçao als zeker is dat de 
reclassering daar het toezicht over 
kan nemen?
De reclassering op Curaçao en de 
andere eilanden van het Koninkrijk 
beslissen zelf of een overdracht kan 
worden overgenomen. Er wordt meestal 
eerst een huisbezoek afgelegd om na te 
gaan of een cliënt echt welkom is op het 
opgegeven adres. Ook wordt er gekeken 
naar het verloop van het toezicht in 
Nederland en het risico op onttrekken 
aan voorwaarden. Dit omdat bij niet 
nakomen van voorwaarden, de cliënt pas 
bij een terugkeer naar Nederland met 
een TUL wordt geconfronteerd.  

Veel gestelde 
vragen aan de 
Buitenlandbalie

En we willen outreachend zijn naar cliënten. Als we iemand 
uitnodigen en die komt niet opdagen, gaan we voordat 
we de zaak afsluiten en terugsturen naar het OM, op 
huisbezoek om te zien of die persoon daar wel woont. Vaak 
staan mensen op een adres ingeschreven, maar wonen 
ze er niet meer, of ze zijn naar Nederland vertrokken. 
Dat hoor je dan van de buren. We zijn ons bewust van de 
sociaaleconomische situatie en moeten dit doen om de 
persoon niet te benadelen. Het zou makkelijk zijn om na een 
paar onbeantwoorde uitnodigingen de zaak terug te sturen, 
maar met onze werkwijze bereiken we echt resultaat.” En 
ook al is Curaçao klein, een brief doet er soms twee weken 
over. “Bij spoedgevallen bezorgen we uitnodigingen daarom 
zelf. Dat hoort bij onze begeleiding.”

Even adempauze
De druk op het team is groot, want er is een flink 
personeelstekort. “Er is verloop, maar een kleine kern blijft, 
omdat het werk erg interessant en afwisselend is. Je gaat 
naar wijken waar je doorgaans niet komt en maakt mensen 
mee die je binnen je eigen sociale netwerk niet tegenkomt. 
We hebben voor dit werk gekozen en roeien met de riemen 
die we hebben.” 

En al is de caseload van de overdrachten met Nederland 
niet het grootst, soms kunnen ze het niet aan. “Elke zaak 
heeft zijn eigen complexiteit en intensiteit. Daarom hebben 
we af en toe adempauze nodig Dan geven we een seintje. 
Dankzij de goede samenwerking met de Buitenlandbalie 
gaat dat goed, ze hebben er alle begrip voor. Wij waarderen 
de samenwerking enorm. Het is leuk en leerzaam en we 
zijn gelijkwaardige partners. Zeker nu ze hier zijn geweest, 
begrijpen ze meer van onze aanpak en werkwijze.”

 “Wat heel leuk 
is, is dat we in 

december 2021 
persoonlijk kennis 
hebben gemaakt 

met het team van 
de Buitenlandbalie 

toen ze hier 
op werkbezoek 

waren.”

Vlnr. directeuren Eric Sinke, Soraida Martines,  
Mildred Francisca, Cynthia Filemon en Seraida Pemberton 
van de reclassering in het Caribisch gebied.
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De drie kaderbesluiten die gaan over strafoverdracht 

hebben samen twee doelen: zorgen voor een betere 

re-integratie en het bevorderen van rechtsgelijkheid. 

Welk Kaderbesluit regelt wat?

Kaderbesluit 909

Dit besluit regelt de overdracht bij gevangenisstraf. 

Onder voorwaarden kunnen mensen die in een 

buitenlandse gevangenis zitten hun straf in eigen 

land uitzitten. In Nederland is het Kaderbesluit 

geïmplementeerd in de Wet wederzijdse erkenning 

en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en 

voorwaardelijke sancties (WETS). De uitvoering ligt 

bij de centrale autoriteit Internationale Overdracht 

Strafvonnissen (IOS). In naam van de minister 

beslist het IOS over het al dan niet erkennen van een 

toegezonden rechterlijke uitspraak.  

Kaderbesluit 947

Dit besluit regelt de overdracht bij toezicht of 

werkstraf. De Centrale Autoriteit bij het Internationaal 

Rechtshulp Centrum (IRC) Noord-Holland is 

verantwoordelijk voor de uitvoering. In Nederland is 

het besluit geïmplementeerd in de WETS.

Kaderbesluit 829

Dit besluit regelt de overdracht bij schorsing. Mensen 

die hun vonnis moeten afwachten mogen soms onder 

voorwaarden buiten de gevangenis afwachten wat 

hun straf wordt, dankzij dit kaderbesluit mag dat 

ook in eigen land. In Nederland is dit Kaderbesluit 

geïmplementeerd in het Wetboek van Strafvordering. 

Ook hier is de centrale autoriteit het Internationaal 

Rechtshulp Centrum (IRC) Noord-Holland. 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Naast de WETS maken we op basis van Het Statuut 

voor het Koninkrijk de overdrachten met het 

Caribische gebied mogelijk. Artikel 40: Vonnissen, 

door de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao 

of Sint Maarten gewezen, en bevelen, door hem 

uitgevaardigd, kunnen in het gehele Koninkrijk 

ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van 

de wettelijke bepalingen van het land, waar de 

tenuitvoerlegging plaatsvindt.


