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WOTS
Straf uitzitten in uw eigen land?

In veel landen vindt de overheid het belangrijk dat mensen 
na hun gevangenisstraf goed terugkeren in de maatschappij. 
Dan is de kans kleiner dat ze opnieuw in de fout gaan. 

Maar als je in het buitenland vastzit, is een goede terugkeer 
in de maatschappij moeilijker. Daarom is het mogelijk uw 
straf uit te zitten in uw eigen land. Dat heet strafoverdracht. 
Er zijn twee wetten voor internationale strafoverdracht: 
WETS (voor landen in de Europese Unie) en WOTS (voor 
andere landen). Dit informatieblad gaat over de WOTS. 

WOTS

WOTS betekent: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. 

Welke landen?
De WOTS geldt in:
1. landen buiten Europa die het Verdrag Overbrenging 

Gevonniste Personen hebben getekend (dat zijn er meer dan 
60);

2. andere landen buiten Europa waar Nederland een apart 
WOTS-verdrag mee heeft;

3. landen in de Europese Unie (EU) die de nieuwe Europese 
regels nog niet hebben omgezet in een eigen, nationale wet. 

Op www.dji.nl staat een overzicht van WOTS- en WETS-landen 
(homepage -> Direct naar -> Strafoverdracht).

Geen verdrag? Dan geen strafoverdracht
Heeft Nederland geen verdrag met het land waar u uw straf wilt 
uitzitten? Dan kan de strafoverdracht niet doorgaan. 

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 hoort bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag. 

Voorwaarden voor de WOTS

In de WOTS staan voorwaarden voor de strafoverdracht. Het zijn 
eisen die gelden voor uzelf en ook voor het land waar u naartoe 
gaat. Strafoverdracht kan alleen als u en het land waar u naartoe 
gaat aan alle voorwaarden voldoen. 

De voorwaarden zijn:

1 Verdrag
Er moet een verdrag zijn over strafoverdracht tussen Nederland 
en uw eigen land (zie www.dji.nl, Landenlijst).

2 Voldoende ‘binding’ met het land waar u naartoe gaat
U moet voldoende ‘binding’ met uw land hebben. Dat betekent: 
u heeft de nationaliteit van dat land, u woont en werkt of 
studeert er of u heeft er familie. 
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compleet maken en controleren. Dit heet: toetsing. IOS toetst 
bijvoorbeeld of uw vonnis onherroepelijk is, of er voldoende 
strafrestant is en of u genoeg binding heeft met het land waar u 
uw straf wilt uitzitten. 

Ook vraagt IOS advies aan de officier van justitie (OvJ) in 
Nederland. Deze houdt in het advies rekening met de effecten van 
het misdrijf op de samenleving. De OvJ kijkt ook of er in 
Nederland nog een onderzoek naar u loopt. Als dat zo is, gaat de 
strafoverdracht (voorlopig) niet door. 

Stap 3: Besluit en bezwaar 
Na stap 2 neemt de minister van Veiligheid en Justitie het besluit of 
de strafoverdracht in principe door kan gaan. U krijgt hierover een 
brief van IOS. Daarin staat dat Nederland van plan is (‘voornemens 
is’) uw straf over te dragen naar het buitenland. Stemt u hier niet 
mee in? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen het voornemen voor de 
strafoverdracht. U moet daarvoor een brief schrijven aan de 
rechtbank. U wordt niet overgeplaatst als uw bezwaar wordt 
toegewezen (‘gegrond verklaard’). Als uw bezwaar niet wordt 
toegewezen (‘ongegrond verklaard’) gaat de procedure verder. 

Stap 4: Gesprek met rechter-commissaris 
De volgende stap is een gesprek met de rechter-commissaris. Die 
vraagt wat u van de strafoverdracht vindt en waarom u deze wel of 
niet wilt. Een verslag van dit gesprek gaat in uw dossier mee naar 
het land waar u naartoe gaat. 

Stap 5: Verzoek naar andere land
Nadat de rechter-commissaris u gehoord heeft, stuurt IOS het 
verzoek voor strafoverdracht naar het land waar u uw straf gaat 
uitzitten. 

Let op: echt definitief is de strafoverdracht dan nog niet. Het land 
waar u naartoe gaat, kan de strafoverdracht weigeren. Dit land kan 
ook uw straf aanpassen. Als Nederland het niet eens is met de 
nieuwe straf, kan Nederland ook nog het WOTS-verzoek 
intrekken. Pas als beide landen instemmen met de 
strafoverdracht, gaat het door. 

Stap 6: Regelen
Is de strafoverdracht definitief? Dan regelt het land waar u uw 
straf gaat uitzitten alles wat nodig is. Het verschilt per land hoe dit 
gebeurt en hoe lang dit duurt. Elk land heeft hier eigen wetten en 
besluiten voor. Gemiddeld duurt een uitgaande WOTS-procedure 
zes tot twintig maanden. 

Wat gebeurt er met uw straf?
Het land waar u naartoe gaat bepaalt wat er met uw straf gebeurt. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
• omzetting van de straf: het land waar u naartoe gaat, verandert 

uw Nederlandse straf in de straf die u in dat land zou hebben 
gekregen. Nederland moet het hiermee wel eens zijn.

• voortzetting van de straf: de straf die u in Nederland heeft 
gekregen, blijft hetzelfde in het land waar u naartoe gaat.

3 Strafrestant
Het doel van strafoverdracht is dat u goed terugkeert in de 
maatschappij. Daar is tijd voor nodig. Daarom moet er nog 
voldoende straf over zijn op het moment dat u in uw eigen land 
aankomt. Dit heet: strafrestant.

4 Rechtszaak is klaar
Uw strafprocedure (de rechtszaak en de uitspraak) is afgerond. U 
kunt ook niet meer in hoger beroep gaan.

5 Gevangenisstraf 
U bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of een 
vrijheidsbenemende maatregel.

6 Beide landen akkoord
Nederland en het andere land zijn allebei akkoord met de 
strafoverdracht. En ook met de manier waarop uw straf wordt 
voortgezet in het land waar u naartoe gaat.

7 Zelf verzoek indienen
U moet zelf vragen om strafoverdracht naar uw land. Dat moet u 
doen bij de directie van de gevangenis of bij IOS. U kunt uw 
advocaat vragen u hiermee te helpen. In de aanvraag zelf moet u 
ook uw handtekening zetten, zodat beide landen weten dat u het 
eens bent met de strafoverdracht. 

Recht of plicht?
U heeft niet automatisch recht op strafoverdracht. Ook kunnen 
Nederland en het andere land zonder uw instemming besluiten tot 
strafoverdracht. Bijvoorbeeld als u ongewenst bent verklaard. 
Nederland kan ook besluiten niet mee te werken aan 
strafoverdracht. Bijvoorbeeld omdat er nog een onderzoek naar u 
loopt, of omdat u een zeer ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Procedure WOTS bij overdracht UIT 
Nederland 
(voor buitenlandse gevangenen in 
Nederland)

Bij ‘uitgaande WOTS’ bekijkt Nederland wie er in aanmerking 
komt voor strafoverdracht. In de procedure staat wat er moet 
gebeuren voordat u uit Nederland naar uw eigen land kunt 
worden overgedragen. 

Stap 1: Verzoek bij IOS
U zet zelf de eerste stap met een verzoek tot overdracht bij IOS. U 
moet daarvoor een formulier invullen. Uw advocaat of 
medewerkers van de gevangenis kunnen u hierbij helpen. De 
gevangenis of uw advocaat stuurt het formulier naar IOS. Het kan 
ook zijn dat Nederland u ongewenst heeft verklaard. Dan kan IOS 
de procedure in gang zetten.

Stap 2: Toetsing en advies officier van justitie
IOS ontvangt uw aanvraag voor strafoverdracht, of heeft zelf de 
eerste stap gezet. De eerste acties daarna zijn: de aanvraag 
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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 (home-> direct naar-> Strafoverdracht).
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