Informatiedocument over detentie in het buitenland
Gevangenenzorg Nederland, 2017
Vraag 1. Mijn familielid zit vast in het buitenland. Waar kan ik informatie krijgen en kan
mijn familielid bezoek of hulp ontvangen?
Er zijn een aantal organisaties die aanspreekpunt zijn voor de gedetineerde en zijn/haar
familie als er sprake is van detentie in het buitenland.
1. Reclassering, bureau buitenland
Zij zetten zich in voor familie van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zitten en
voor gedetineerden zelf. Zij bieden:
 Vrijwilligersbezoek aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland
 Informatie en advies voor de gedetineerde en zijn/haar familie
 Cursusaanbod via EABT: www.eabt.nl
 Nazorg: voorbereiding bij terugkeer naar Nederland en aanmelding bij Nederlandse
nazorggemeente
Wij raden je sterk aan om contact op te nemen met Reclassering, bureau buitenland om met
hen te bespreken wat zij voor jou en je familie in het buitenland kunnen betekenen. Ook je
familielid in het buitenland kan ondersteuning aanvragen van Reclassering Nederland. Ook
als zij bezoek of correspondentiecontact willen met een Nederlandstalige vrijwilliger kunnen
zij dit aangeven. Op de site www.rijksoverheid.nl kan je een Reclasseringsformulier
downloaden. Deze kan je toesturen naar je gedetineerd familielid. Deze kan dit formulier
ingevuld retourneren aan Reclassering, bureau buitenland.
Contactgegevens:
Postadres: Postbus 136, 3500 AC Utrecht
Bezoekadres: Vivaldiplantsoen 200, 3533 JE Utrecht
E-mail: buitenland@reclassering.nl
Website : www.reclassering.nl
Telefoon: (030) 28 79 900
Fax: (030) 28 79 998
2. Ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Als je familielid in het buitenland is gearresteerd, is het belangrijk dat hij/zij – als hij/zij dat wilvia de politie of het gevangenispersoneel de Nederlandse ambassade of het consulaat op de
hoogte brengt. De ambassade of het consulaat zal de gedetineerde een informatiepakket
toesturen met daarin een toestemmingsformulier. De gedetineerde kan via het
toestemmingsformulier een contactpersoon in Nederland aanwijzen die door BuZa
geïnformeerd wordt over de detentie. Ook kan de gedetineerde daarop aangeven of hij/zij
bezoek wenst van de ambassade of het consulaat.
BuZa heeft diverse brochures uitgegeven, waarin veel informatie te vinden is over detentie in
het buitenland. Op internet kan je zoeken op ‘Gearresteerd in het buitenland’. Voor een
aantal landen is een aparte brochure gemaakt, zoals ‘Gearresteerd in Frankrijk’.
Op de website van BuZa kan je verdere informatie vinden. Je kunt BuZa ook bellen als je
vragen hebt. Er is een 24/7 call center bij BZ dat te bereiken is op nummer 0031-247247247
(vanuit Nld en het buitenland). Als je aangeeft dat het om een gedetineerde gaat, word je
naar de juiste afdeling doorverbonden

3. PrisonLAW
PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. Zij geven juridische informatie en bestrijden
mensenrechtenschendingen. PrisonLAW biedt:
 Juridische informatie
 Juridische dienstverlening aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland
 Informatieve en juridische steun aan familie en achterblijvers van de gedetineerden
 Bijwonen van zittingen en het bewaken van processen achter de schermen
 Functioneert als achterban tussen de Nederlandse politiek en de politiek in het
buitenland
 Bezoeken aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland
Contactgegevens:
Website: www.prisonlaw.nl
Telefoon: (020) 66 333 97
E-mail: info@prisonlaw.nl
4. Stichting Epafras
Stichting Epafras bezoekt Nederlandse gevangenen in een aantal specifieke landen.
Bezoek vindt alleen plaats als gevangenen rechtstreeks aan Epafras of via de ambassade of
het consulaat kenbaar maakt dat hij/zij bezoek wil ontvangen. Epafras verspreidt het
magazine “Comeback” onder Nederlandse gedetineerden in het buitenland.
Contactgegevens:
Stichting Epafras Burgemeester Reigerstraat 74
3581 KW Utrecht
E-mail: info@epafras.nl
Website: www.epafras.nl
Telefoon: +31 (0)30 233 2432
5. Prison Fellowship International (PFI)
PFI is een organisatie die zich inzet voor gevangenen over de gehele wereld. Meer dan
50.000 vrijwilligers over de gehele wereld zetten zich in voor gevangenen, ex-gevangenen
en hun familieleden. Gevangenenzorg Nederland is ook bij PFI aangesloten. Per land
verschillen de activiteiten en programma’s die aangeboden worden. Je kunt op de site van
PFI kijken of er in het land waar je familielid gedetineerde zit ook een organisatie aanwezig is
die zich bij PFI heeft aangesloten, en welke hulp zij bieden aan gevangenen.
http://www.pfi.org/
6. Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland biedt hulp aan familieleden van (ex) gevangenen. Via bel- of
mailcontact met een maatschappelijk werker kun je je verhaal delen, je vragen stellen en
advies vragen. Waar nodig denken we mee in de doorverwijzing naar een van
bovengenoemde organisaties. Naast meedenken bij vragen, biedt Gevangenenzorg
Nederland ook de mogelijkheid van maatjescontact voor familieleden. Zie verder de
informatie zoals genoemd bij vraag 3 (Welke hulp kan ik in Nederland krijgen) of onze
website: www.familievangevangenen.nl
Als je familielid weer terug is in Nederland kan hij/zij ook hulp van onze organisatie krijgen..
Deze hulp vindt plaats via een maatjescontact. Deze vrijwilliger biedt een luisterend oor en
denkt mee bij vragen. Mocht je familie overgeplaatst worden naar een Nederlandse
gevangenis kan hij/zij ons bellen via het gratis nummer: 0800-3310568
Mocht je familie vrijkomen en terug zijn in Nederland kan hij ons bereiken via ons
contactformulier op de website (www.gevangenenzorg.nl) of via 079-3310568

Vraag 2: Mijn familielid zit vast in het buitenland. Kan hij/zij de straf in Nederland
uitzitten?
In sommige situaties is het mogelijk om de straf in Nederland uit te zitten. Dit heet
strafoverdracht. Deze overdracht wordt via twee wetten mogelijk gemaakt: de WOTS (buiten
de EU) en de WETS (binnen de EU). Iemand komt niet zomaar in aanmerking voor
strafoverdracht via de WOTS of de WETS. Er moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan, zoals:
 De gedetineerde moet voldoende binding met Nederland hebben
(wonen/werken/studeren in Nederland; familie in Nederland; Nederlands staatsburger
zijn / verblijfsvergunning hebben)
 Er moet nog voldoende strafrestant zijn
 De rechtszaak moet klaar zijn
 De gedetineerde moet veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf of
vrijheidsbenemende maatregel
 Het delict waarvoor de veroordeling geldt, moet ook in Nederland strafbaar zijn
 Beide landen moeten akkoord gaan met de strafoverdracht
Zowel voor de WOTS als de WETS zijn er ook nog een aantal afzonderlijke, aanvullende
voorwaarden.
Je gedetineerd familielid kan bij de gevangenis waar hij/zij verblijft aangeven dat hij/zij in
aanmerking wil komen voor strafoverdracht naar Nederland. Ook kan je gedetineerd
familielid vragen stellen over de WOTS en WETS aan zijn/haar advocaat.
Er zijn vervolgens twee procedures die gevolgd kunnen worden.
1) Voortzettingsprocedure: Dit houdt in dat de strafeis in Nederland niet wordt aangepast,
tenzij de duur van de straf hoger is dan het wettelijk strafmaximum voor het delict. Binnen de
EU wordt meestal de voortzettingsprocedure toegepast.
2) Omzettingsprocedure: Dit houdt in dat de straf in Nederland opnieuw beoordeeld wordt.
Na de aankomst van de gedetineerde in Nederland volgt er dan een nieuwe rechtszitting om
de strafmaat te bepalen.
In beide gevallen geldt de Nederlandse Voorwaardelijke Invrijheidsstelling – regel.
Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/09/30/wetvoorwaardelijke-invrijheidstelling.html voor meer informatie over de VI.
Voor verdere vragen over de mogelijkheid van WOTS kan je contact opnemen met:
WOTS- en WETS informatielijn:
Telefoon: 088 – 072 59 63 (bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur)
Of kijk op: http://www.dji.nl/Onderwerpen/strafoverdracht-wots-en-wets.aspx

Vraag 3: Welke hulp kan ik in Nederland krijgen?
Als een familielid in het buitenland gedetineerd zit, maak je zelf ook een moeilijke periode
door. Onzekerheid, onduidelijkheid, beperkte communicatie met de familie in het buitenland.
Het zijn allemaal dingen waar je mee te maken kunt krijgen.
De genoemde organisaties bij vraag 1 kunnen informatie bieden naar je als familie.
Voor emotionele en praktische ondersteuning kan je ook hulp vragen bij het Maatschappelijk
Werk in je woonplaats. Je kunt ook met je huisarts bespreken welke hulp je nodig hebt.
Onze organisatie (Gevangenenzorg Nederland) biedt ook hulp aan familieleden van
(ex)gevangenen. Zie website www.familievangevangenen.nl

De hulp voor familieleden bestaat uit:
 Via bel- of mailcontact kan je contact hebben met een maatschappelijk werker voor
een luisterend oor of het meedenken bij vragen
 Chathulp via de website
 Lotgenotencontact
 Maatjescontact met een vrijwilliger.
Je bent welkom om contact op te nemen via het contactformulier op de website
(www.familievangevangenen.nl) of via telefoonnummer 079-3310568
Naast hulp voor familieleden biedt Gevangenenzorg Nederland ook hulp aan
(ex)gevangenen in Nederland. Mocht je familielid in Nederland komen, kan hij/zij contact
opnemen. Zie website www.gevangenenzorg.nl
Vraag 4: Mijn familielid zit vast in het buitenland, hoe kom ik erachter in welke
gevangenis hij zit?
Je kunt contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. BuZa kan voor je
navraag doen bij de lokale autoriteiten over waar iemand gedetineerd zit. Je moet je hierbij
wel realiseren dat er geen informatie mag worden doorgegeven zonder dat de gedetineerde
daar zelf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (zie punt 2). Dit heeft te maken met de
Wet bescherming persoonsgegevens, waaraan BuZa gebonden is.
Contactgegevens BuZa:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Telefoon: 0031-247247247 (dit betreft een 24/7 call center voor zowel Nld als buitenland)
E-Mail: dcv-ca@minbuza.nl
Vraag 5: Moet de zorgverzekering van mijn gedetineerd familielid in het buitenland
doorbetaald worden?
Als je gedetineerd familielid ziek is of geregeld medicatie nodig heeft, moet de gedetineerde
zelf contact opnemen met de gevangenisarts/de medische dienst. Als naar zijn/haar mening
hij/zij niet de zorg krijgt die nodig is, dan kan hij/zij dit melden bij de ambassade of het
consulaat. De ambassade kan de medische problemen onder de aandacht brengen bij de
gevangenisarts/de medische dienst en een ondersteunende of bemiddelende rol hierin
spelen.
Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer verplicht een zorgverzekering te hebben als men in het
buitenland in detentie verblijft. De zorgverzekeraar van de gedetineerde vraagt vaak om een
detentieverklaring om aan te tonen dat iemand in het buitenland gedetineerd is. BuZa kan
een detentieverklaring verstrekken mits de gedetineerde bekend is bij BuZa.
Vraag 6: Kan ik op bezoek bij mijn gedetineerd familielid? En kan ik postpakketten
sturen of geld overmaken?
De bezoekregeling wordt bepaald door het land en de gevangenis waar je familielid
gedetineerd zit. In de landenbrochure kan je informatie vinden over de
bezoekmogelijkheden. Om te voorkomen dat je de reis voor niets onderneemt, moet je zelf
contact opnemen met de gevangenis voor het regelen van een bezoekvergunning. In enkele
gevallen (verschilt per land) kan de ambassade hierbij ondersteunen.
Voor het versturen van postpakketten verwijzen we je naar de landenbrochures. Je kunt bij
vragen ook bellen met BuZa. Ook hiervoor geldt dat er verschillen per land zijn.
Post wordt over het algemeen gescreend.

Ook de regelingen voor het overmaken van geld verschilt per land. Als er rechtstreeks geld
overgemaakt kan worden naar de bankrekening van de gedetineerde, dan heeft dit de
voorkeur. Als dit niet lukt kan je contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zij kunnen hierin bemiddelen. Je kunt dan geld overmaken via het Ministerie. Zij
zorgen dat dit geld bij de gedetineerde komt. Hier zijn wel eenmalige bemiddelingskosten ad
Euro 50, -- aan verbonden.
Overigens worden gedetineerden met de Nederlandse nationaliteit in landen buiten Europa
en in enkele landen binnen Europa financieel ondersteund door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Ze ontvangen per maand ad Euro 30, --. Dit is voor noodzakelijke
uitgaven als bijvoorbeeld tandpasta. Het is belangrijk om te weten dat dit een gift is en geen
recht.
Vraag 7: Welke mogelijkheden zijn er voor de gedetineerde om bijgestaan te worden
door een advocaat?
Je familielid is in het buitenland gearresteerd. Hij/zij krijgt dan te maken met de rechtspraak
in desbetreffend land. Dat kan nogal verschillen van het rechtssysteem in Nederland. Je
familielid in het buitenland heeft recht op rechtsbijstand.
Over het algemeen is er een keuzemogelijkheid voor een pro deo advocaat of een
particuliere advocaat. De particuliere advocaat moet door de gedetineerde worden betaald.
In sommige landen is het mogelijk dat de gedetineerde wordt bijgestaan door een advocaat
uit Nederland.
In de landenbrochures op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, staat vermeld
hoe per land de rechtsbijstand door advocaten is geregeld. Landenbrochures zijn terug te
vinden op de volgende website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bijnood/gearresteerd-in-het-buitenland

