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Informatie bij behandeling
van overbrenging
gevangenen binnen
Europa

Meer informatie:
In deze folder staat alleen de basisinformatie
over FD909 en het wordt daarom aangeraden
dat u:
•
•
•
•
•
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Elke land heeft andere wetten en de strafduur
kan per delict ook verschillen. Zodoende kan
uw strafduur gelijkgetrokken worden met die
van andere gevangenen die hun straf uitzitten
voor hetzelfde delict.
Ook hebben landen weer andere regels voor
vervroegde of voorwaardelijke
invrijheidstelling.

Zullen de
gevangenisomstandigheden
dezelfde zijn?
Over het algemeen kunnen
gevangenisomstandigheden per land en per
regio binnen een land verschillen. Het beste is
dus om u in de informatiefolder van het land
nader te informeren. Heeft u toegang tot het
internet dan kunt u zich informeren via de
website van EuroPris: www.europris.org

FD909

Wat is overbrenging van
gevangenen en wat is
FD909?
Deze folder heeft met name betrekking op
overbrenging van gevangenen uit hoofde van
FD909.
FD909 staat voor Kaderbesluit 909 wat de
officiële term is voor de wederzijdse erkenning
van overbrenging van straffen tussen EUlidstaten.

Wat zijn EU-lidstaten?
Dat zijn de landen waaruit de Europese Unie
bestaat. Dit zijn:
Oostenrijk
België
Bulgarije
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Estland
Finland

Achterhaalt of u al dan niet uitgezet gaat
worden
De meer uitgebreide informatie leest die
ofwel in uw gevangenis of via een
medewerker beschikbaar is
Met een medewerker spreekt over het
opstarten van het proces
Het Vraag en Antwoord-formulier gebruikt
in deze folder om te zien of u vrijwillige
overdraging moet overwegen
Ga voor toegang tot deze informatie of tot
het handboek in een andere taal naar
www.europris.org waar verschillende
versies kunnen worden gedownload.

Verandert mijn straf bij mijn
overbrenging?

Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta

Nederlands
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zweden
Verenigd
Koninkrijk

Kan ik een aanvraag stellen?
U kunt alleen overbrenging via FD909
verzoeken naar het land waarvan u de
nationaliteit bezit of naar uw land van
bestendig verblijf.
U kunt geen aanvraag stellen als het land
waarvan u de nationaliteit bezit of van dat van
bestendig verblijf het land is waar u
momenteel gevangenzit.
Als u uitgezet gaat worden, wordt u aan het
einde van uw straf terug overbracht naar het
land waarvan u de nationaliteit bezit maar
kunt u voor die tijd overbrenging verzoeken
om contact te maken met familie en
arbeidsbureaus voor als u wordt vrijgelaten.

Verplichte en vrijwillige
overbrenging
Verplichte overbrenging mag zonder uw
toestemming plaatsvinden als u aan het einde
van uw straf uitgezet gaat worden. Dit kan
automatisch gebeuren naar gelang het land
waar u bent.
Vrijwillige overbrenging vindt plaats als u
toestemt in overbrenging als u anders niet
overgebracht zou worden. Het gebeurt niet
automatisch.

Hoe lang duurt de
overbrenging?
De duur van de aanvraagprocedure verschilt
per land.
Zodra het andere land de aanvraag heeft
ontvangen, moet het binnen 90 dagen
antwoorden. Maar dit kan soms wat langer
duren.
Redenen voor vertraging kunnen zijn:
•
•
•

Vertalen in een andere taal
Nog meer vragen stellen
Het uitwerken van de duur van de straf

Het proces
Aanvraag
Aanvraag toestemmen of afwijzen

Beoordeling strafoplegging
Staten komen datum overbrenging overeen

Geleiding naar land van nationaliteit
en overhandiging aan instanties
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Moet ik vrijwillige overbrenging aanvragen?

Wordt u aan het einde van uw straf
uitgezet?

Nee

Heeft u een andere nationaliteit dan
van dit land of in dit land geen
bestendig verblijf?

Nee

Ja

Weet ik
niet

Praat met een lid van
het
gevangenispersoneel
om dit te achterhalen.

Heeft u sterke banden met
juridische instellingen in het land
waarvan u de nationaliteit bezit
voor werk etc.?

Ja

Nee. Naar gelang uw
omstandigheden komt u
wellicht niet in
aanmerking voor
overbrenging. Praat
met een lid van het
gevangenispersoneel
voor meer informatie.

Ja

Bent u van plan om na
uw vrijlating te blijven in
het land van uw
gevangenhouding en hier
werk te zoeken?

In dit geval zou overbrenging
gunstig zijn wat betreft het vinden
van een baan / opleiding of
onderdak na vrijlating. Dit zou
evenwel betekenen om ver te zijn
van familie /
ondersteuningsnetwerk. U moet dit
zorgvuldig overwegen alvorens
een beslissing te nemen.

Ja

Hier

Bent u van plan om hier
te blijven na uw vrijlating
of om terug te keren
naar het land waarvan u

Blijft hier

Nee. Overbrenging niet
aangeraden zodat u
kunt werken aan
vaardigheden om een
baan / opleiding of
onderdak na vrijlating
te vinden in dit land.

Ja

Is uw familie /
ondersteuningsnetwerk
hier of in het land
waarnaar u uitgezet zou
worden?

Is uw familie /
ondersteuningsnetwerk
in het land waarvan u
de nationaliteit bezit /
uw land van bestendig
verblijf?

Nee

Nee

Nee

Heb geen
familie

Heeft u hier naaste
familie?

Daar

Nee

Ja. Overbrenging
aangeraden om dichter
bij familie /
ondersteuningsnetwerk
te zijn en/of om
connecties te maken
voor banen etc. na
vrijlating.

Als u werd uitgezet
verhuist uw familie dan
terug?

Nee

Keert
terug

Ja. Overbrenging
aangeraden om dichter
bij familie /
ondersteuningsnetwerk
te zijn en om
connecties te maken
voor werk,
vaardigheden te
verwerven in
voorbereiding op
vrijlating.

Overbrenging is waarschijnlijk het
beste als er nog een jaar van uw
straf over is ter bevordering van
het zoeken naar een baan bij
vrijlating omdat u waarschijnlijk
enige tijd niet naar uw familie zult
kunnen reizen. U zult moeten
wachten totdat uw uitzetting
verloopt. U kunt het beste nader

Ja

Ja

Zullen zij voor of na u
verhuizen?

Voor

Ja. Overbrenging
aangeraden zodat
bezoek met familie kan
worden georganiseerd
en connecties kunnen
gemaakt voor een baan
/ opleiding of onderdak
voor vrijlating aan het
einde van uw straf.

Na

Overbrenging is misschien niet
de beste optie als uw familie u
helpt tijdens uw straf.
Overbrenging voor het einde
van uw straf zou evenwel uw
kansen vergroten op het maken
van connecties voor een baan,
het verwerven van
vaardigheden en zorgen voor
onderdak etc. ter voorbereiding
daarop dat uw familie ook
verhuist.

