
 

Overbrenging van gevonniste personen 

EIGEN VERKLARING 

Ondergetekende,                                                           [NAAM] geboren op                            [datum] bevestig hierbij 

dat ik 

 

 na doorlezing van de “Informatie betreffende overbrenging van gevonniste personen", informatie heb 

ontvangen over de regels betreffende overbrenging op grond van het Het Europees Verdrag inzake de 

Overbrenging van Gevonniste Personen van 21 maart 1983 over de overbrenging van gevonniste personen 

en het aanvullende protocol hierbij, en de juridische gevolgen van een dergelijke overbrenging.Op grond 

van genoemde informatie  

 Ga ik akkoord met een verzoek tot overbrenging naar                              [land] voor het aldaar 

uitzitten van de aan mij opgelegde straf  

  Ga ik niet akkoord met overbrenging naar                                      [land] 

Gelieve uw visie op de overbrenging uiteen te zetten, onder meer de reden(en) waarom u 

wel of niet akkoord gaat: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Bijgevoegd vindt u een kopie van het vonnis, vertaald in het                                            [taal] 

 Ik beschik niet over een exemplaar van het vonnis in het                                    [taal] 

 Ik ben onderdaan van ___________________________  

                                [plaats],                             [datum] 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

[naam gedetineerde] 



 

INFORMATIE OVER OVERBRENGING VAN GEVONNISTE PERSONEN 

Het Europees Verdrag van 21 maart 1983 inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen vormt de 

juridische basis voor de overbrenging van in Noorwegen veroordeelde buitenlandse onderdanen naar 

hun thuisland voor het uitzitten van hun straf aldaar. Het hoofddoel van het verdrag is resocialisatie van 

veroordeelde personen, ervan uitgaande dat een dergelijke resocialisatie meestal het beste plaats kan 

vinden in het thuisland van de veroordeelde. 

Het Noorse Ministerie van Justitie en Politie beslist in samenwerking met de staat van 

tenuitvoerlegging over een overbrenging. Het overbrengingsverdrag is geïmplementeerd in de Noorse 

Wet op de overbrenging van gevonniste personen van 20-07-1991. 

U heeft desgevraagd recht op inzicht in de betreffende regelgeving. 

1) Vrijwillige overbrenging 

Dit veronderstelt dat u zelf wilt worden overgebracht naar uw thuisland. De hoofdregel is dat u 

onderdaan moet zijn van de staat waarnaar u overgebracht wilt worden. 

Een verzoek hiertoe dient u in bij de gevangenisleiding. Om te kunnen worden overgebracht moet uw 

veroordeling rechtsgeldig zijn. In principe moet u nog minimaal 6 maanden van uw straf tegoed hebben 

op het moment dat uw verzoek om overbrenging wordt ontvangen in de staat van tenuitvoerlegging. 

2) Overbrenging zonder instemming 

Het aanvullend protocol bij het verdrag maakt het mogelijk om een veroordeelde persoon over te 

brengen zonder dat deze hiermee instemt. De voorwaarden voor een dergelijke gedwongen 

overbrenging zijn dat u onderdaan bent van een staat die is toegetreden tot het aanvullend protocol en 

dat tegen u een uitzettingsbevel is uitgevaardigd in Noorwegen. Ook in dergelijke gevallen moet u 

nog minimaal 6 maanden van uw straf tegoed hebben. 

U heeft het recht om u uit te spreken over de overbrenging. 

Ook als aan de voorwaarden voor een overbrenging is voldaan, is de staat van tenuitvoerlegging niet 

verplicht om in te stemmen met een overbrenging. 

De juridische gevolgen van een overbrenging 

De staat van tenuitvoerlegging kan ofwel het Noorse vonnis overnemen (zogenaamde voortgezette 

tenuitvoerlegging) of het vonnis herzien. In het laatste geval kan alleen de lengte van het vonnis worden 

herzien. Onder geen beding mag de strafrechtelijke positie van de veroordeelde worden verslechterd, 

noch wat betreft de lengte als wat betreft de aard van de straf. Dit betekent dat een herzien vonnis niet 

langer mag zijn dan de straf die aan u is opgelegd in Noorwegen. Bij overbrenging gelden de 

tenuitvoerleggingsregels in de staat waarnaar u wordt overgebracht, onder meer de regels voor vrijlating. 

De meeste Europese staten gaan over tot vrijlating nadat 2/3 van de straf is uitgezeten. U kunt het 

gevangenispersoneel vragen als u meer wilt weten over de vrijlatingsregels in uw thuisland. 

Bezwaar 

U kunt bij de Noorse regering bezwaar aantekenen tegen een beslissing tot overbrenging  op grond van 

de Noorse Wet op het Openbaar Bestuur van 10-02-1967, hoofdstuk VI. In principe leidt het 

aantekenen van bezwaar niet tot uitstel van de overbrenging. 


