Informatieblad voor Nederlandse gevangenen in het buitenland

WOTS
Braziliaanse straf uitzitten in Nederland?

De Nederlandse overheid vindt 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 u in het buitenland vastzit, is goed terugkeren in de
maatschappij veel moeilijker.

Nederland. Vervolgens wordt beoordeeld door Brazilë en door
Nederland of u ook in aanmerking kunt komen.

Nederland heeft met Brazilië een verdrag gesloten dat het
mogelijk maakt dat u naar Nederland wordt overgebracht
om in Nederland de rest van de straf uit te zitten die u in
Brazilië is opgelegd. De wet die dit mogelijk maakt is de Wet
overdracht en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Dit
informatieblad gaat over dat verdrag en de WOTS.

Dit zijn de voorwaarden:

Er gelden voor iedereen zeven voorwaarden waaraan moet
worden voldaan.
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Bent u geen Nederlander, maar heeft u wel een verblijfsvergunning voor Nederland? Dan komt u dus niet in aanmerking voor
strafoverdracht.

IOS

De overname en tenuitvoerlegging van een buitenlands
strafvonnis valt onder de verantwoordelijkheid van de
minister van Veiligheid en Justitie. De afdeling Internationale
Overdracht Strafvonnissen (IOS) voert de wet die dat mogelijk
maakt uit namens de minister. IOS hoort bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag.
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Binding met Nederland

U moet een band met Nederland hebben. Het moet duidelijk zijn
dat u in de Nederlandse samenleving thuis bent. Dat betekent:
voor uw arrestatie in Brazilië woonde u in Nederland en u heeft
er ook familie. IOS controleert dit. IOS kijkt bijvoorbeeld of u en
familieleden staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Voorwaarden voor overbrenging naar
Nederland
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Richtlijn: nog voldoende straf

Het doel van de overbrenging is dat DJI u tijdens het uitzitten van
de rest van uw straf helpt met uw terugkeer in de Nederlandse
samenleving. Dat kost tijd. Daarom moet er nog voldoende straf
over zijn op het moment dat u in Nederland aankomt. Dat bete-

Voorop staat dat het verdrag u geen recht geeft om te worden
overgebracht. U wordt ook niet tegen uw wil overgebracht,
want u moet zelf aangeven dat u wilt worden overgebracht naar
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Nederlandse nationaliteit

U moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

1

Voortzetting van de straf betekent: de straf die u in Brazilië kreeg,
blijft in Nederland hetzelfde, tenzij de Braziliaanse straf hoger is
dan de maximumstraf die de Nederlandse wet kent voor het feit
waarvoor u bent veroordeeld.

kent dat op het moment dat Brazilië Nederland informeert dat
u naar Nederland wilt worden overgebracht, u nog tenminste 12
maanden straf moet ondergaan.
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Uw instemming

Voorbeeld maximumstraf
X. is in Brazilië veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor uitvoer
van 2800 gram cocaïne. In Nederland is de maximumstraf hiervoor
twaalf jaar. In Nederland wordt de Braziliaanse straf dan aangepast tot
twaalf jaar.

U moet zelf schriftelijk aangeven dat u wilt worden overgebracht. Dat kan in een brief of in een verklaring. Soms heeft een
gevangenis een formulier dat u kunt invullen. In het document
moet u in ieder geval vermelden: uw naam, geboortedatum,
vonnisgegevens, de naam van de inrichting waar u verblijft en
uw wens om overgebracht te worden naar Nederland. In de aanvraag moet u ook uw handtekening zetten. Zo weet Nederland
dat u het eens bent met de overbrenging.
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Nederlandse v.i.-regeling

V.i. betekent voorwaardelijke invrijheidsstelling. Bij de WOTS geldt
altijd de Nederlandse v.i.-regeling. Dat betekent dat gevangenen
voorwaardelijk vrij kunnen komen als ze twee derde van hun
straf hebben uitgezeten. Dat mag alleen op voorwaarde dat hij
of zij tijdens de proeftijd niet opnieuw een misdrijf pleegt. De
proeftijd duurt tot aan het einde van de straf. Stel dat u 6 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Dan komt u vrij na 4 jaar en heeft u
nog 2 jaar proeftijd.
Soms zijn er nog andere voorwaarden. Zoals het verplicht volgen
van een behandeling of toezicht door de reclassering.

Rechtszaak is klaar

U bent onherroepelijk veroordeeld en uw straf staat definitief
vast. U kunt dus niet meer in hoger beroep gaan.
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Gevangenisstraf

U bent veroordeeld tot een gevangenisstraf.
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Ook in Nederland strafbaar

U bent veroordeeld voor iets wat ook in Nederland strafbaar is.
Hoe gaat v.i. bij de WOTS?
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Bij strafoverdracht met de WOTS geldt de Nederlandse v.i.-regeling. Maar Nederland kan de buitenlandse v.i.-datum overnemen.
Dit kan alleen als:
1e deze datum gunstiger is voor de gevangene (dus eerder)
én
2e als de datum zeker is.

Beide landen akkoord

Het land waar u veroordeeld bent én Nederland zijn allebei
akkoord met de strafoverdracht. Het land van veroordeling is
niet verplicht de straf over te dragen. En Nederland is niet in alle
gevallen verplicht de straf over te nemen.

Hoe laat u weten dat u wilt worden
overgebracht?

IOS vraagt dit na bij de Braziliaanse autoriteiten. Bij verandering
van de v.i.-datum blijft de totale straf even lang. Ook blijft de
Nederlandse v.i.-regeling van toepassing.

U moet zelf vragen om overbrenging naar Nederland. U stuurt
dan een verzoek voor overbrenging (zie ook voorwaarde 4) naar:

Hoe lang duurt een overbrenging?

Een straf overdragen gaat niet van de ene dag op de andere.
Eerst moet de aanvraag compleet zijn. In Brazilië neemt altijd
de rechter een besluit over de strafoverdracht. Ook wordt er
een procedure gestart waarin uw verblijfsrecht in Brazilië wordt
beoordeeld. Het strafdossier moet daarna door Brazilië worden vertaald. Dan moet Nederland controleren of u aan alle
voorwaarden voor de WOTS voldoet. Het gerechtshof in Arnhem
geeft de minister advies. Er is nog geen ervaring tussen Brazilië
en Nederland met strafoverdracht, maar de verwachting is dat de
procedure ongeveer 24 maanden zal duren.

Chefe de Divisão de mediadas Compulsórias
Departemento de Estrangeiros
Ministério da Justiça – Esplanada dos Ministérios
Anexo II - 3˚ andar, sala 302
Brasilia D.F.
CEP 80.064-900
U kunt ook de Nederlandse autoriteiten om overbrenging vragen
door een brief te richten aan de Afdeling Internationale Overdracht
Strafvonnissen. Het adres staat verderop in dit informatieblad.

Komt mijn Braziliaanse vonnis op mijn strafblad?

Als u naar Nederland wordt overgebracht en uw Braziliaanse vonnis wordt verder tenuitvoer gelegd door Nederland, dan wordt
het vonnis opgenomen in het strafregister en komt het dus op
uw strafblad te staan.

Wat verder belangrijk is bij de WOTS
Wat gebeurt er met uw straf?

Nederland en Brazilië hebben afgesproken dat de straf wordt
voortgezet.
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Praktische informatie
Meer weten?

Wilt u meer weten over WOTS? Dit kunt u doen:
1 bellen met de Informatielijn WOTS: 088 07 25 963

Vanuit het buitenland: 00 31 88 07 25 963
Geopend maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
Nederlandse tijd.
Ook uw advocaat of contactpersoon kan dit nummer bellen
met vragen over de procedure.
2 kijken op www.dji.nl.
3 schrijven naar

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
afdeling Internationale overdracht strafvonnissen
Postbus 30132
2500 GC Den Haag

Colofon

Dit informatieblad is een publicatie van:
Dienst Justitiële Inrichtingen
Postbus 30132 | 2500 GC Den Haag
Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden
ontleend. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in dit informatieblad.
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