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Procedure bij internationale 
strafoverdracht naar 
Nederland met de WOTS

Voor Nederlandse gevangenen die vastzitten in het 
buitenland, is het soms mogelijk de straf uit te zitten in 
Nederland. Dat heet strafoverdracht. Er zijn twee wetten voor 
internationale strafoverdracht: WETS (voor landen in de 
Europese Unie) en WOTS (voor andere landen). 

Dit informatieblad voor gevangenen gaat over de procedure 
bij WOTS. Wat moet er gebeuren voordat u naar Nederland 
kunt worden overgedragen?

Meer informatie over de WOTS staat in het informatieblad WOTS 
– voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

IOS
Strafoverdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de 
minister van Veiligheid en Justitie. De afdeling Internationale 
Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wetten voor strafoverdracht 
uit namens de minister. IOS is onderdeel van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen in Den Haag.

Start procedure: omzetting of voortzetting van de straf? 
Er zijn twee procedures mogelijk bij strafoverdracht met de 
WOTS: omzetting en voortzetting van de straf. Omzetting betekent 
dat uw straf wordt aangepast aan de straf die u in Nederland zou 
hebben gekregen. Tijdens een nieuwe rechtszitting in Nederland 
beoordeelt de rechter uw straf (niet de feiten) en bepaalt hij of 
zij wat uw nieuwe straf wordt. Bij voortzetting blijft uw straf 
hetzelfde. Ook al is die straf hoger dan wat in Nederland 
gebruikelijk is. 

Uitzondering maximumstraf bij voortzetting
Er is één uitzondering op de regel van voortzetting. Die heeft te 
maken met de maximumstraf. De straf die u krijgt in het 
buitenland mag nooit hoger zijn dan de maximumstraf in 
Nederland voor dat misdrijf. Als dat wel zo is, dan wordt de straf 
verlaagd naar de Nederlandse maximumstraf. Het gerechtshof in 
Arnhem oordeelt hierover. Het land van veroordeling moet 
akkoord gaan met deze aanpassing van de straf.

Stap 1: Verzoek indienen
Bij de WOTS moet u zelf een verzoek indienen voor 
strafoverdracht. U moet dat doen bij de autoriteit of instantie 
die daarover gaat, in het land waar u bent veroordeeld. De 
gevangenis of de advocaat kan u daarbij helpen. Zij geven 
informatie over de voorwaarden en hoe u de aanvraag moet 
indienen.

Stap 2: Buitenland stuurt verzoek naar IOS
Heeft het land van veroordeling geen bezwaar tegen de 
strafoverdracht? Dan kan het Nederland vragen het vonnis over 
te nemen. Het verschilt per land hoe dit precies gaat. In 
sommige landen wordt het verzoek bijvoorbeeld eerst aan de 
rechter voorgelegd. De buitenlandse autoriteiten sturen hun 
verzoek naar IOS.

Stap 3: Strafrestant en binding
Voor strafoverdracht met de WOTS zijn er twee belangrijke 
voorwaarden die al in het begin van de procedure gecheckt 
worden. 
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Om dat doel te bereiken is vooral belangrijk dat u voldoende 
binding heeft met Nederland én dat er voldoende straf over is als 
hij of zij in Nederland aankomt. De minister kijkt dus goed naar 
uw binding met Nederland en naar het strafmaatadvies van de 
OvJ. Zijn binding en strafrestant voldoende? En voldoen u en het 
land waar u verblijft ook aan de andere voorwaarden? Dan 
besluit de minister dat u naar Nederland mag komen om hier uw 
straf uit te zitten. Informatie over het besluit krijgt u via het land 
waar u bent. Daarbij hoort ook een uitleg op papier over de 
gevolgen van de strafoverdracht.

Stap 6 bij omzetting: Opdracht voor overbrenging
Als de strafoverdracht doorgaat, geeft IOS opdracht u over te 
brengen. Nederland regelt het vervoer en haalt u op. Dit gebeurt 
in overleg met het land waar u vastzit en met andere organisaties 
in Nederland. Het duurt ongeveer twee maanden voordat u naar 
Nederland wordt gebracht. Tijdens de reis wordt u bewaakt door 
medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Als u in 
Nederland bent aangekomen, gaat u eerst naar een Huis van 
Bewaring. 

Stap 7 bij omzetting: Rechtszitting
Ongeveer twee maanden nadat u bent overgebracht, is de 
rechtszitting. Hierin wordt de straf bepaald die u nog moet 
uitzitten in Nederland. Na dat vonnis gaat u van het Huis van 
Bewaring naar een gevangenis (PI, Penitentiaire Inrichting).

-> Procedure bij voortzetting van de 
straf

Stap 4 bij voortzetting: Advies gerechtshof
Als u en het land waar u bent veroordeeld aan alle voorwaarden 
voldoen en het verzoek compleet is, vraagt IOS advies over de 
strafoverdracht aan het gerechtshof in Arnhem (de Penitentiaire 
Kamer). Dit duurt zes weken. 

Stap 5 bij voortzetting: Brief IOS
Bij een negatief advies van het gerechtshof gaat de 
strafoverdracht niet door. Bij een positief advies van het 
gerechtshof stuurt IOS een brief naar de autoriteiten in het 
buitenland. In die brief staat dat u naar Nederland mag. Het land 
van veroordeling bevestigt de overdracht (stemt er dus mee in) 
of trekt het verzoek alsnog in. In dat geval gaat de 
strafoverdracht niet door.

Stap 6 bij voortzetting: Opdracht voor overbrenging
Als de strafoverdracht doorgaat, geeft IOS opdracht u over te 
brengen. Nederland regelt het vervoer en haalt u op. Dit gebeurt 
in overleg met het land waar u vastzit en met andere organisaties 
in Nederland. Het duurt ongeveer twee maanden voordat u naar 
Nederland wordt gebracht. Tijdens de reis wordt u bewaakt door 
medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Als u in 
Nederland bent aangekomen, gaat u naar een gevangenis (PI, 
Penitentiaire Inrichting).

1) U moet voldoende straf over hebben op het moment dat u 
naar Nederland komt (dat heet: strafrestant). IOS controleert 
dit aan de hand van het vonnis en gegevens over uw verblijf in 
de buitenlandse gevangenis.

2) U moet voldoende binding hebben met Nederland. IOS kan in 
de gemeentelijke basisadministratie zien of u in Nederland 
woont. En of uw partner, ouders of kinderen in Nederland 
wonen. Als u Nederlander bent en in Nederland woont, is de 
binding duidelijk. Als dat niet zo is stuurt IOS u een brief met 
een vragenlijst om in te vullen. Of IOS vraagt de Reclassering 
dit verder te onderzoeken. Dit onderzoek duurt ongeveer zes 
weken. Het gebeurt alleen als u contact heeft met Bureau 
Buitenland van de Reclassering en als u geen bezwaar heeft 
tegen het onderzoek.

Verblijfsvergunning
Ook met een verblijfsvergunning voor Nederland kunt u in 
aanmerking komen voor strafoverdracht. U moet dan wel 
binding hebben met Nederland. De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) kan uw verblijfvergunning intrekken 
omdat u in het buitenland veroordeeld bent. Is de IND 
inderdaad van plan (‘voornemens’) uw verblijfsvergunning in te 
trekken? Dan besluit de minister van Veiligheid en Justitie dat de 
strafoverdracht niet doorgaat. Want dan is er geen 
‘resocialisatiebelang’ in Nederland.

Vanaf dit moment verschillen de 
procedures voor ‘inkomende WOTS’.

-> Procedure bij omzetting van de straf

Stap 4 bij omzetting: Strafmaatadvies
Als u aan alle voorwaarden voldoet (binding en andere 
voorwaarden) en als de aanvraag compleet is, vraagt IOS de 
officier van justitie (OvJ) om een ‘strafmaatadvies’. Dat betekent 
dat de OvJ aan de hand van de feiten bekijkt welke straf hij of zij 
in Nederland zou eisen voor het misdrijf waarvoor u bent 
veroordeeld. 

Let op: als de nieuwe straf lager is, kan dit ervoor zorgen dat de 
strafoverdracht toch niet doorgaat. Van de nieuwe straf gaat nog 
een derde af, omdat de Nederlandse v.i.-regeling geldt (v.i. = 
voorwaardelijke invrijheidsstelling). Ook de straf die u al hebt 
uitgezeten, gaat er nog af. Die drie feiten samen kunnen 
betekenen dat het strafrestant dat overblijft, te kort is voor een 
goede terugkeer in de maatschappij. En dan gaat de 
strafoverdracht niet door. 

Stap 5 bij omzetting: Besluit
Als alle informatie compleet is, neemt de minister van Veiligheid 
en Justitie het besluit of de strafoverdracht doorgaat of niet. 
Daarbij kijkt de minister vooral naar het doel van de WOTS. Dat 
doel is dat u goed kan terugkeren in de maatschappij. Want 
daarmee wordt de kans kleiner dat u opnieuw in de fout gaat. 
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Colofon
Dit informatieblad is een publicatie van:
Dienst Justitiële Inrichtingen
Postbus 30132 | 2500 GC Den Haag

Deze uitgave is zuiver informatief. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de uitgave.

© Dienst Justitiële Inrichtingen, maart 2013

Meer informatie

Wilt u meer weten over WOTS of een ander onderwerp dat 
hiermee te maken heeft? Dit kunt u doen:

1 contact opnemen met IOS:
 -> bel de Informatielijn WETS WOTS: 08807 25 963
 Vanuit het buitenland: 00 31 8807 25 963
 Geopend maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 

uur. Ook advocaten en familieleden die vragen hebben over 
strafoverdracht kunnen dit nummer bellen.

 -> of schrijf naar: IOS, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag.

2 kijken op www.dji.nl.

3 meer lezen in het informatieblad WOTS - voor Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. 
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