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Inleiding

Door de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en inten-
sievere samenwerking tussen Europese lidstaten neemt de inter-
nationale rechtshulp in strafzaken toe. In steeds meer strafzaken 
worden verdachten hiermee geconfronteerd. Dan is het essentieel dat 
de (strafrecht)advocaat in ieder geval de basisbeginselen van de 
overlevering, uitlevering, WETS & WOTS kent, maar ook overige 
vormen van wederzijdse rechtshulp kan herkennen en onderscheiden. 
Deze cursus beschrijft op duidelijke en begrijpelijke wijze de ver-
schillende juridische kaders, de regelgeving en basisbegrippen, 
uiteraard voorzien van praktijkvoorbeelden. 

Deze praktische nascholing bestaat uit:
Blok A Overlevering en WETS
Blok B Uitlevering en WOTS
Blok C Andere vormen van wederzijdse rechtshulp

In deel A komen aan de orde: overbrenging van opgeëiste personen 
naar en vanuit Europese lidstaten in het kader van overlevering of de 
WETS. In deel B wordt behandeld: overbrenging van opgeëiste 
personen naar en vanuit andere landen in het kader van uitlevering 
of de WOTS. Deel C gaat in op andere vormen van wederzijdse 
rechtshulp (videoverhoor, aftappen van communicatie, observatie en 
infiltratie, verstrekken van informatie etc.; bijbehorende formaliteiten 
en weigeringsgronden). Aan de orde komt ook het regime voor 
wederzijdse rechtshulp tussen de lidstaten van de EU.

Na afloop van deze juridische nascholing:
 ● weet u wat de betekenis is van de belangrijkste termen die er op 

het gebied van internationale rechtshulp worden gebruikt;
 ● heeft u inzicht in de toepasselijke juridische kaders en regelgeving 

op het gebied van internationale rechtshulp;
 ● bent u op de hoogte van praktische tips en recente jurisprudentie.

Deze cursus is in drie gedeelten (Blok A, Blok B en Blok C) door te 
werken. U zult voor de blokken A, B en C elk ongeveer een uur nodig 
hebben. 

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. M.M.R. (Melissa) Slaghekke is advocaat bij Cleerdin & Hamer 
Advocaten. Ze voert uitsluitend een strafrechtelijke praktijk en staat 

 n Leerdoelen

 n Opmerking

 n Criteria eindtoets

 n Over de docent
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frequent cliënten bij in het internationale strafrecht. Naast haar 
werk zaamheden bij Cleerdin & Hamer Advocaten zet ze zich in 
voor ‘Lawyers for Lawyers’ en schrijft ze met enige regelmaat 
wetenschappelijke publicaties.

De gevallen zijn aan de praktijk ontleend. De namen van betrokkenen 
zijn gewijzigd in gefingeerde namen.

 n Over de casus
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Pre-toets

Om voor uzelf uw kennisniveau van dit onderwerp te bepalen, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets tellen 
niet mee voor uw eindscore.

1 Uw cliënt is aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel 
uit België. Hij wordt verdacht in België van een winkeldiefstal op 11 april 
2019. Er vindt een voorgeleiding plaats bij de officier van justitie van de 
rechtbank Amsterdam. Uw cliënt geeft aan dat hij op 11 april 2018 in 
Nederland was en dat hij dit kan aantonen door middel van pintransacties 
op 11 april 2018 in Nederland. U krijgt een afschrift van deze pintransacties. 
Kunt u met kans op succes bepleiten bij de voorgeleiding dat uw cliënt om 
die reden in vrijheid dient te worden gesteld?

A Ja, er ontbreken ernstige bezwaren voor de verdenking.
B Nee, een afschrift van de pintransacties is onvoldoende. Het kan zijn dat 

iemand anders met zijn pinpas heeft gepind.
C Nee, bij een voorgeleiding kan een opgeëiste persoon enkel worden 

geschorst indien er geen sprake is van vluchtgevaar.
D Ja, op grond van art. 26 Overleveringswet (OLW) moet mijn cliënt in 

vrijheid worden gesteld. 

2 België heeft een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd en uw cliënt 
is een Nederlander en de opgeëiste persoon. Uw cliënt wordt verdacht 
van betrokkenheid bij een hennepplantage. In Nederland zou de straf 
overeenkomstig de LOVS-oriëntatiepunten onder de twaalf maanden 
gevangenisstraf komen te liggen. Kan uw cliënt hiervoor worden 
overgeleverd? 

A Nee, omdat in Nederland materieel gesproken niet wordt voldaan aan 
de eis van 12 maanden gevangenisstraf ex artikel 2, eerste lid, OLW.

B Ja, de Overleveringswet stelt alleen de voorwaarde van strafbaarheid 
naar Nederlands recht en niet ook de voorwaarde van een straf-
bedreiging naar Nederlands recht met gevangenisstraf van tenminste 
twaalf maanden.

C Ja, zowel in Nederland als in België is er sprake van een strafbedreiging 
van ten minste twaalf maanden gevangenisstraf.

D Nee, uw cliënt is een Nederlander en kan niet worden overgeleverd naar 
België voor een strafrechtelijk onderzoek. 

3 Uw cliënt heeft de Poolse nationaliteit. Hij woont inmiddels zes jaar in 
Nederland. Hij heeft in die zes jaar ongeveer vijf jaar en negen maanden 
gewerkt en drie maanden een WW-uitkering genoten. Zijn inkomen lag 
hoger dan 50% van de toepasselijke bijstandsnorm uit de betreffende 
jaren. Hij heeft in Nederland doorlopend ingeschreven (GBA) gestaan 
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op twee verschillende adressen. Hij wordt aangehouden op grond van 
een Europees Aanhoudingsbevel. Hij dient nog een straf uit te zitten 
in Polen van drie jaar en vier maanden. Uw cliënt wil niet in Polen een 
gevangenisstraf uitzitten. Heeft hij kans van slagen?

A Ja, Nederlanders kunnen niet overgeleverd worden voor de executie 
van een gevangenisstraf. Cliënt komt in aanmerking om gelijkgesteld te 
worden aan een Nederlander. 

B Nee, cliënt heeft niet de Nederlandse nationaliteit of een 
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en kan om die reden niet in 
Nederland zijn gevangenisstraf uitzitten.

C Nee, cliënt verblijft wel lang genoeg in Nederland om gelijkgesteld te 
worden aan een Nederlander, maar heeft hier niet al die tijd gewerkt. De 
WW-uitkering staat aan gelijkstelling in de weg.

D Ja, als EU-burger mag je zelf kiezen in welk land je een gevangenisstraf 
wilt uitzitten, zolang je maar in dat land woonachtig bent. 

4 Uw cliënt is aangehouden op grond van een Europees Aanhoudingsbevel 
uit Duitsland. Hij wordt verdacht van handel in harddrugs over de 
periode januari – augustus 2018, zo blijkt uit het EAB. Hij heeft de Duitse 
nationaliteit en wil zo snel mogelijk naar Duitsland om zijn onschuld aan 
te tonen. Hij kiest voor de korte procedure. In Duitsland aangekomen blijkt 
dat hij ook wordt vervolgd voor het aanwezig hebben van een vuurwapen 
op 3 februari 2018. Mag dit?

A Nee, op grond van het specialiteitsbeginsel mag hij enkel worden 
vervolgd voor de handel in harddrugs over de periode januari – 
augustus 2018.

B Nee, aangezien hij voor de korte procedure heeft gekozen, mag hij juist 
niet worden vervolgd voor andere strafbare feiten dan die in het EAB 
vermeld.

C Ja, aangezien uw cliënt heeft gekozen voor de korte procedure heeft hij 
afstand gedaan van het specialiteitsbeginsel.

D Ja, het maakt niet uit of cliënt voor de lange of de korte procedure 
heeft gekozen, het specialiteitsbeginsel staat eraan in de weg dat hij in 
Duitsland ook voor een strafbaar feit wordt vervolgd dat niet in het EAB 
is opgenomen.

5 Uw cliënt is in 2016 in Portugal veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf, 
omdat hij 2900 xtc-pillen wilde verkopen. Hij is niet vanuit Nederland naar 
Portugal overgeleverd. In Nederland is de maximumstraf hiervoor acht jaar. 
Indien uw cliënt naar Nederland komt voor strafoverdracht, wordt zijn straf 
dan aangepast?

A Nee, strafoverdracht vindt plaats op basis van de WETS. Op basis van 
de WETS wordt de straf enkel voortgezet.

B Ja, de straf wordt op basis van de WETS aangepast naar de in Nederland 
geldende maximumstraf van 8 jaar. Portugal moet dan wel akkoord gaan 
met deze straf.



8 4 | Internationale rechtshulp in strafzaken

C Ja, op basis van de WOTS vindt altijd omzetting van de gevangenisstraf 
plaats naar Nederlandse maatstaven. 

D Nee, strafoverdracht vindt plaats op basis van de WOTS. Op basis van 
de WOTS wordt de straf enkel voortgezet.

6 Uw cliënt is op verzoek van Frankrijk in Nederland opgepakt. Hij wordt in 
Frankrijk verdacht van het plegen van een overal op een supermarkt. De 
rechtbank Amsterdam staat zijn overlevering toe nadat er onder meer een 
terugkeergarantie uit Frankrijk is ontvangen. Frankrijk en Nederland werken 
na zijn veroordeling allebei mee aan strafoverdracht. Wordt de straf van uw 
cliënt uiteindelijk omgezet naar Nederlandse maatstaven?

A Nee, strafoverdracht vindt plaats op basis van de WETS. Op basis van 
de WETS wordt de straf enkel voortgezet.

B Ja, de straf wordt op basis van de WETS aangepast, aangezien cliënt 
beschikt over een terugkeergarantie. 

C Ja, op basis van de WOTS wordt een straf altijd aangepast. 
D Nee, cliënt heeft een terugkeergarantie, op basis van de WETS kan zijn 

straf dan worden aangepast, maar dit hoeft niet. 

7 Uw cliënt Willem is een Nederlander en zit per 1 januari 2015 in België 
vast voor een gevangenisstraf van zes jaar. Na 1/3 van zijn straf kan hij 
v.i. aanvragen bij de Belgische rechter, dat is vanaf 31 december 2017. De 
Belgische rechter beslist dan of de v.i. wordt toegekend. Er is een grote 
kans dat de Belgische rechter dan zijn v.i.-datum vaststelt op ongeveer 
1/3 van de straf. Uw cliënt vraagt echter in België strafoverdracht naar 
Nederland aan. Zowel Nederland als België gaan akkoord met de 
strafoverdracht. Uw cliënt wordt voor 31 december 2017 naar Nederland 
gebracht. Komt uw cliënt in aanmerking voor een v.i. na 1/3 van zijn straf?

A Nee, de Nederlandse wetgeving is van toepassing vanaf de aankomst-
datum in Nederland. In België is zijn v.i. nog niet vastgesteld. De 
Belgische rechter kan na aankomst in Nederland niet meer over de v.i. 
beslissen. 

B Ja, Willem is in België veroordeeld en dus is de Belgische v.i.-regeling 
van toepassing.

C Nee, omdat Willem een Nederlander is en zijn straf in Nederland gaat 
uitzitten, is sowieso de Nederlandse v.i. regeling van toepassing. 

D Ja, aangezien het vrijwel zeker is dat de Belgische rechter Willem na 1/3 
van zijn straf in vrijheid had gesteld, moet Nederland ook uitgaan van 
een v.i. na 1/3 van de straf. 

8 Uw cliënt wordt opgeëist door Montenegro. Het uitleveringsverzoek wordt 
behandeld door de rechtbank Rotterdam. U wilt bij pleidooi aanvoeren dat 
de uitlevering dient te worden geweigerd omdat er een gegrond vermoeden 
bestaat dat uw cliënt bij inwilliging van het verzoek zal worden gefolterd. 
Heeft uw verweer bij de rechtbank kans van slagen?
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A Nee, het oordeel of de uitlevering moet worden geweigerd wegens een 
gegrond vermoeden dat bij inwilliging van het verzoek art. 3 EVRM 
wordt geschonden, is voorbehouden aan het ministerie van Veiligheid 
en Justitie.

B Ja, het oordeel of de uitlevering moet worden geweigerd wegens een 
gegrond vermoeden dat bij inwilliging van het verzoek art. 3 EVRM 
wordt geschonden, is namelijk voorbehouden aan de rechtbank.

C Nee, dreigende schending van art. 3 EVRM is überhaupt geen 
weigeringsgrond in de Uitleveringswet.

D Ja, de rechtbank kan de uitlevering weigeren als er sprake is van een 
voltooide of dreigende schending van art. 3 EVRM.

9 Bij uw cliënt zijn een auto en twee telefoons in beslag genomen naar 
aanleiding van een rechtshulpverzoek uit België. Kan u zich hiertegen in 
Nederland beklagen?

A Ja, op grond van art. 552a Sv.
B Nee, in België moet een beklagprocedure worden gestart.
C Ja, via een zogeheten verlofprocedure ex art. 552p Sv.
D Nee, over deze goederen wordt in België geoordeeld in de eventuele 

strafzaak.

10 Er is een gemeenschappelijk onderzoeksteam (Boek 5, Titel 2, Sv) 
ingesteld met Nederlandse, Duitse en Belgische ambtenaren op verzoek 
van Duitsland. Het team is gevestigd in Duitsland. Zijn de Nederlandse 
opsporingsambtenaren gebonden aan de Nederlandse regelgeving?

A Nee, het team is gevestigd in Duitsland en om die reden is het 
Duitse recht van toepassing, ook op het werk van de Nederlandse 
opsporingsambtenaren.

B Ja, ook al is het onderzoeksteam in Duitsland gevestigd en daar actief, 
de Nederlandse opsporingsambtenaren blijven gebonden aan de 
Nederlandse wetgeving. 

C Nee, niet als ze optreden in Duitsland of België. 
D Ja, alleen er is een versnelde procedure van toepassing voor zover ze 

optreden in het buitenland.
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Blok A Overlevering en WETS

A1 Overlevering

casus 1 Ahmed
Ahmed woont in Nederland en wordt opgeëist door Frankrijk voor het 
uitzitten van een gevangenisstraf die hem is opgelegd. 

a Is er sprake van overlevering of uitlevering?

b Welke rechtbank behandelt de procedure?

Criminaliteit kent – in meerdere opzichten – geen grenzen. Daarom 
werken opsporende, vervolgende en tenuitvoerleggende autoriteiten 
ook grensoverschrijdend samen. Eén van de onderdelen van deze 
grensoverschrijdende samenwerking is de overdracht van de 
(opgeëiste personen) ter (verdere) strafvervolging of (verdere) 
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende sanctie. Er kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen overdracht van personen binnen 
de Europese Unie (‘overlevering’) en overdracht met landen buiten 
de Europese Unie (‘uitlevering’). In deze cursus zal allereerst de 
overlevering worden behandeld. Reden daarvoor is dat in het rechts-
hulpverkeer de overlevering inmiddels vele malen belangrijker is dan 
de uitlevering. Het aantal overleveringszaken dat door de rechtbank 
Amsterdam behandeld wordt is een veelvoud van de uitleverings-
zaken die in het gehele land worden behandeld.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen:
1.  Allereerst dat overlevering zich beperkt tot lidstaten tussen de 

Europese Unie. Uitlevering vanuit Nederland vindt plaats naar 
landen buiten de Europese Unie waaraan Nederland op grond van 
een verdrag personen kan uitleveren (art. 2 UW en art. 2, derde lid, 
GW). 

 n Overlevering vs.  
uitlevering
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2.  Ten tweede vindt overlevering plaats op basis van een Europees 
Aanhoudingsbevel (art. 1 onder b OLW) van een uitvaardigende 
justitiële autoriteit van een lidstaat naar een uitvoerende justitiële 
autoriteit van een andere lidstaat (zie voor definities art. 1 OLW). 

3.  Uitlevering vindt daarentegen niet plaats op basis van een bevel 
maar op basis van een uitleveringsverzoek van een andere staat. In 
Nederland beslist de minister van Justitie en Veiligheid – na advies 
van de rechtbank – op een uitleveringsverzoek. De procedure van 
overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie is in het 
leven geroepen om de ‘traditionele’ uitleveringsprocedure te 
vereenvoudigen en te versnellen, zodat justitiële samenwerking 
binnen de EU wordt vergemakkelijkt. 

4.  De overleveringsprocedure is daarnaast relatief korter dan de 
uitleveringsprocedure, vindt direct plaats tussen justitiële auto-
riteiten, kent minder weigeringsgronden en ontbeert een toets aan 
dubbele strafbaarheid indien één van de 32 lijstfeiten is 
aangekruist op het EAB. Hierover later in deze cursus meer. 

Overlevering is de terbeschikkingstelling van verdachten en ver-
oordeelden door de justitiële autoriteiten van de ene lidstaat aan de 
justitiële autoriteiten van een andere lidstaat van de Europese Unie 
(art. 1 OLW). Het doel van de terbeschikkingstelling is (evenals bij 
uitlevering) dat die andere staat ter beschikking gestelde personen 
kan vervolgen of een aan die persoon opgelegde straf ten uitvoer kan 
leggen. De persoon die ter beschikking wordt gesteld wordt aan-
geduid als ‘de opgeëiste persoon’ (art. 1, onder d, OLW).
Overlevering is geregeld in de Overleveringswet. De Overleveringswet 
is de implementatie van het Kaderbesluit van de Europese Unie van 
13 juni 2002 betreffende het Europees Aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de lidstaten (KEAB). De Over-
leveringswet kent een overzichtelijke indeling. Algemene bepalingen 
zijn opgenomen in hoofdstuk I (art. 1-4 OLW), waaronder meer in het 
bijzonder de vereisten voor een EAB (afdeling 2). Hoofdstuk II omvat 
de overleveringsprocedure vanuit Nederland naar een andere lidstaat. 
Afdeling 1 (art. 5-14 OLW) bevat de voorwaarden waaronder over-
levering wordt toegestaan. Afdeling 2 omschrijft de overleverings-
procedure waaronder de verschillende vormen van vrijheidsbeneming 
(art. 15-21 OLW), de beslissing over de overlevering (art. 22-32 OLW), 
de voortgezette vrijheidsbeneming en feitelijke overlevering (art. 
33-38 OLW) en de verkorte procedure (art. 39-43 OLW). Hoofdstuk III 
regelt de overlevering aan Nederland en tot slot omvat Hoofdstuk IV 
andere vormen van rechtshulp door en aan Nederland. 

De opzet van deze cursus brengt mee dat de overleveringsprocedure 
door en aan Nederland op hoofdlijnen wordt besproken. Voor meer 
verdieping wordt verwezen naar de literatuur. 

 n Kenmerken van  
overlevering en  
wettelijke regeling
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De overleveringsprocedure vangt aan met het uitvaardigen van een 
Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Het EAB is de schriftelijk 
vast gelegde beslissing strekkende tot de aanhouding en de over-
levering van een persoon door de justitiële autoriteit van een andere 
lidstaat (art. 1, onder b, OLW). Deze uniforme bevelen worden uit-
gevaardigd volgens het model van het Europese Aanhoudingsbevel 
dat als bijlage bij het KEAB en de Overleveringswet is gevoegd (art. 8, 
eerste lid, KEAB en art. 2 OLW). 

Jaarlijks worden ongeveer duizend EAB’s naar Nederland gestuurd. 
De uitvaardigende autoriteit kan het EAB rechtstreeks toezenden aan 
de uitvoerende justitiële autoriteit waarin de opgeëiste persoon 
verblijft (art. 3, eerste lid, OLW). Als de uitvaardigende justitiële 
autoriteit niet op de hoogte is van de verblijfplaats van de opgeëiste 
persoon kan zij hem laten signaleren in het Schengen Informatie 
Systeem (‘SIS’), of indien de uitvaardigende autoriteit hierbij nog niet 
is aangesloten via Interpol. Een signalering is dan een titel voor 
voorlopige aanhouding in afwachting van het EAB. Na een aan-
houding gebaseerd op een signalering dient binnen 20 dagen een 
EAB te volgen. Een EAB kan alleen door een ‘rechterlijke autoriteit’ 
worden uitgevaardigd, denk aan een rechtbank, een rechter-
commissaris (onderzoeksrechter) of een vergelijkbare rechterlijke 
autoriteit. Eerst nationaal en vervolgens Europees (ECLI:EU:C:2016: 
3851). Zeer recent heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat 
een officier van justitie onder omstandigheden als gerechtelijke 
autoriteit kan worden aangemerkt, mits onafhankelijkheid is 
gewaarborgd. Zie Europese Hof van Justitie, 27 mei 2019, uitspraken 
in C-508/18 OG (Public Prosecutor’s office of Lübeck) en C-82/19 PPU 
PI (Public Prosecutor’s office of Zwickau en in Case C-509/18 PF 
(Prosecutor General of Lithuania). 

Een EAB kan worden uitgevaardigd voor vervolging van misdrijven 
waarop in de uitvaardigende lidstaat minimaal twaalf maanden 
gevangenisstraf staat of voor executie van straffen langer dan vier 
maanden (art. 2, eerste lid, OLW).  
Art. 2, tweede lid, OLW benoemt de gegevens welke een EAB in ieder 
geval dient te bevatten. Het EAB moet gegevens bevatten over de 
opgeëiste persoon, over de uitvaardigende autoriteit, over de 
grondslag van het EAB (voor tenuitvoerlegging vatbaar nationaal 
aanhoudingsbevel of voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis en 
gegevens over het feit (feitomschrijving, betrokkenheid opgeëiste 
persoon, aard en wettelijke kwalificatie daarvan en de strafbedrei-
ging of strafoplegging). Indien het EAB niet aan de vereisten voldoet, 
dan moet de overlevering worden geweigerd (art. 28, tweede lid, 
OLW). De stukken zijn dan niet genoegzaam. Kanttekening hierbij is 
dat de uitvaardigende justitiële autoriteit na een weigering een 
verbeterd EAB voor dezelfde feiten kan uitvaardigen dat wel aan de 
vereisten voldoet. Zowel in het kader van een uit- als een overlevering 
geldt in dit verband niet het ne bis in idem-beginsel. 

 n EAB
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De opgeëiste persoon wordt aangehouden (art. 17 OLW of art. 21 
OLW) en voorgeleid aan de rechter-commissaris of de officier van 
justitie. 

Vrijheidsbeneming in de overleveringsprocedure

De enige grond voor bewaring is vluchtgevaar. Indien de officier van 
justitie of de rechter-commissaris niet tot schorsing van de over-
leveringsdetentie overgaat, kan de raadkamer van de rechtbank 
Amsterdam worden verzocht te schorsen. Tegen de beslissing van 
de raadkamer kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof 
Amsterdam.

casus 2 Andrej
Andrej wordt opgeëist door Polen. Er is een EAB door Polen uitgevaardigd, 
Andrej is aangehouden en wordt voorgeleid bij de officier van justitie. Hij 
wil geen verweer voeren tegen zijn overlevering en zo spoedig mogelijk 
naar Polen.

a Wat kan Andrej doen?

b Welke risico’s loopt hij? 

Veelal wordt bij de voorgeleiding door de opgeëiste persoon te kennen 
gegeven of hij kiest voor de korte of normale (‘lange’) procedure bij 
de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer). Indien 
de opgeëiste persoon geen verweer wil voeren tegen de overlevering 

 n Vrijheidsbeneming

R-C of OvJ

voorlopige aanhouding
signalering
art. 17 OLW
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 n Korte procedure


