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Kan een Nederlander die in het buitenland is veroordeeld, zijn 

voorwaardelijke straf of werkstraf in Nederland doorlopen?  
 
De Europese lidstaten hebben afgesproken dat voorwaardelijke vrijheidsstraffen 
met voorwaarden (zoals toezicht door de reclassering, een contactverbod of het 
uitvoeren van werk) kunnen worden overgedragen naar het thuisland van de 
veroordeelde. Deze nieuwe afspraken gelden zodra de landen van de Europese 
afspraken een eigen nationale wet hebben gemaakt. In Nederland wordt die 

nationale wet de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 
vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). De wet wordt 
vermoedelijk in de tweede helft van 2012 van kracht. Tot die tijd is overdracht 
van een voorwaardelijke straf niet mogelijk. 
 

Waarom deze Europese afspraken? 

Het idee achter de nieuwe afspraken is dat de uitvoering van een voorwaardelijke 
straf in het thuisland ervoor zorgt dat de veroordeelde beter begeleid terugkeert 
naar de maatschappij. Op dit moment is het zo dat rechters in de Europese Unie 
vaak geen voorwaardelijke straffen opleggen aan buitenlanders, omdat die 
buitenlanders niet in het land van veroordeling wonen. Er wordt in plaats daarvan 
een zwaardere straf (gevangenisstraf) of een lichtere straf (geldboete) opgelegd. 
Uitvoering van de voorwaardelijke straf in het land van veroordeling is moeilijk, 

omdat de veroordeelde er geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. En overdracht 
van deze straf naar het land waar de veroordeelde vandaan komt is op dit 
moment niet mogelijk. Door deze nieuwe afspraken wordt die overdracht wel 
mogelijk. Daardoor kan het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats in het 
land van veroordeling eigenlijk geen reden meer zijn om geen voorwaardelijke 
straf op te leggen. 
 

Wanneer kan een straf worden overgedragen? 
Overdracht van een voorwaardelijke straf is mogelijk als: 
 De straf is opgelegd binnen de Europese Unie; 

 De veroordeelde een vaste woon- of verblijfplaats heeft in het land waar hij 
de straf wil uitvoeren; 

 Er geen beroep meer mogelijk is tegen de straf (onherroepelijk veroordeeld); 

 Er een proeftijd bij de straf is die nog minimaal 6 maanden duurt (bij een 
Nederlandse werkstraf moeten er nog minimaal 80 uur resteren); 

 Het land van veroordeling aan het thuisland vraagt om de straf over te 
nemen; 

 Zowel het land van veroordeling als het thuisland akkoord gaan met de 
overdracht. 

 Zowel Nederland als het andere land van de Europese afspraken een eigen 

nationale wet hebben gemaakt. 
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Hoe verloopt de procedure? 
Een EU-land dat een straf aan Nederland wil overdragen moet officieel aan 
Nederland verzoeken om de uitvoering van de straf over te nemen. Dit verzoek 

wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie in Nederland.  
 
Zodra de straf is overgedragen aan Nederland, wordt deze zoveel mogelijk 
uitgevoerd zoals bedoeld door de buitenlandse rechter. Wel gelden verder de 
Nederlandse regels. Wanneer dus bijvoorbeeld een werkstraf niet wordt 
uitgevoerd zal de veroordeelde voor de Nederlandse rechter moeten verschijnen 

om te kijken of zijn werkstraf alsnog wordt omgezet naar een gevangenisstraf. 
Die eventuele gevangenisstraf zal hij dan ook in Nederland moeten uitzitten.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


