
Informatieblad voor Nederlandse gevangenen in de Europese Unie 

Procedure bij internationale 
strafoverdracht naar 
Nederland met de WETS

Nederlandse gevangenen die vastzitten in het buitenland, 
kunnen soms hun straf uitzitten in hun eigen land. Dat heet 
strafoverdracht. Er zijn twee wetten voor strafoverdracht: 
WETS (voor de meeste landen in de Europese Unie) en WOTS 
(voor andere landen). 
Dit informatieblad gaat over de procedure bij WETS, voor 
Nederlandse gevangenen in de Europese Unie. Wat moet er 
gebeuren voordat u naar Nederland kunt worden 
overgedragen?

Meer informatie over de WETS staat in het informatieblad WETS 
– voor Nederlandse gevangenen in de Europese Unie. 

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.

Stap 1: Buitenland stuurt certificaat op  
Het land van veroordeling neemt de eerste officiële stap. Dat is 
het opsturen van de aanvraag voor strafoverdracht naar 
Nederland. Die aanvraag heet: certificaat. In het certificaat zitten 
uw vonnis en andere belangrijke informatie. De procedure is 
niet in alle WETS-landen hetzelfde. Landen onderzoeken eerst 
zelf of u aan de voorwaarden voldoet. Ook wordt bekeken of er 
redenen zijn de strafoverdracht te weigeren. Bijvoorbeeld omdat 
er nog een onderzoek tegen u loopt of omdat u een zeer ernstig 

misdrijf heeft gepleegd. 

Zelf actie ondernemen
U kunt ook zelf actie ondernemen. U kunt bijvoorbeeld aan IOS 
of uw advocaat vertellen dat u graag naar Nederland wilt met de 
WETS. U kunt ook om strafoverdracht vragen bij de autoriteiten 
in het land van veroordeling. 

Stap 2: IOS controleert de aanvraag 
IOS controleert of u en het land waar u bent veroordeeld 
voldoen aan alle voorwaarden. Bijvoorbeeld of u genoeg 
binding heeft met Nederland. In de gemeentelijke 
basisadministratie kan IOS zien of u in Nederland woont. En of 
uw partner, ouders of kinderen in Nederland wonen. Als niet 
duidelijk is of u voldoende binding heeft met Nederland, stuurt 
IOS u een brief met een vragenlijst om in te vullen. Of IOS vraagt 
de reclassering te onderzoeken of u binding heeft met 
Nederland. Dit onderzoek duurt ongeveer zes weken. Het 
gebeurt alleen als u bekend bent bij Bureau Buitenland van de 
reclassering en als u geen bezwaar heeft tegen het onderzoek. 
Het gebeurt alleen als u contact heeft met Bureau Buitenland 
van de reclassering. En als u geen bezwaar heeft tegen het 
onderzoek. 

Strafrestant
U moet voldoende straf over hebben op het moment dat u in 
Nederland komt. Dat heet: strafrestant. IOS kijkt naar uw vonnis 
en hoe lang u in de gevangenis zit. Als het strafrestant te klein is, 
gaat de strafoverdracht niet door. Want dan is er geen tijd 
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Meer weten? 

Wilt u meer weten over WETS 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 verder lezen in het informatieblad WETS - voor Nederlandse 
gevangenen in de Europese Unie

genoeg om goed terug te keren in de maatschappij.

Verblijfsvergunning 
Heeft u een verblijfsvergunning voor Nederland? Dan kunt u 
ook in aanmerking komen voor strafoverdracht. U moet 
voldoen aan alle voorwaarden. De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) controleert dit. De IND kan ook uw 
verblijfsvergunning intrekken omdat u bent veroordeeld in het 
buitenland. Dan gaat de strafoverdracht niet door. 

Stap 3: Binnen 90 dagen beslissen 
Is alle informatie compleet en gecontroleerd? Dan neemt IOS de 
zaak in behandeling namens de minister van Veiligheid en 
Justitie. Binnen 90 dagen moet de minister beslissen of 
Nederland het vonnis overneemt of niet. In die 90 dagen stuurt 
IOS de aanvraag door aan het gerechtshof in Arnhem. Het Hof 
moet de aanvraag toetsen. Dat betekent: controleren of de 
procedure goed is verlopen. Het Hof bekijkt of aan alle 
voorwaarden is voldaan. Het Hof controleert ook of uw 
buitenlandse straf niet hoger is dan de Nederlandse 
maximumstraf. Daarna geeft het Hof een oordeel over de zaak. 
Bij een negatief oordeel gaat de strafoverdracht niet door. Bij 
een positief oordeel mag u naar Nederland. Informatie over het 
besluit krijgt u via het land waar u bent. IOS vraagt aan dit land 
om u deze informatie te geven. Daarbij hoort ook een uitleg op 
papier over de gevolgen van de strafoverdracht. Het is niet altijd 
zeker of het land de informatie ook echt aan u doorgeeft. Soms 
komt de post niet aan.

Stap 4: Binnen 30 dagen overbrengen
In de WETS staat dat u na het besluit binnen 30 dagen naar 
Nederland moet worden overgebracht. In bijzondere situaties 
kan dit langer duren. Het land van veroordeling regelt het 
vervoer en de bewaking tijdens de reis. In Nederland komt u in 
een gevangenis (PI, Penitentiaire Inrichting).
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