
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Voor overplaatsing gelden strenge voorwaarden. De minister van Justitie 
(en Veiligheid) zal in zijn afwegingen meenemen of het door jou 
aangevoerde resocialisatiebelang gediend is bij detentie in een ander land 

Informatieblad voor gevangenen binnen het Koninkrijk 

Onderlinge Regeling Detentiecapaciteit III (ORD III) 
De onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste veroordeling tot een vrijheidsstraf.  De ORD III is gericht 
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der op resocialisatie. 
Nederlanden, regelende de samenwerking tussen 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland op het Wat betekent de regeling voor jou, als gedetineerde? 
gebied van de overdracht van personen aan wie We lichten het toe in woord en beeld. 
rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een 

Verzoek om overplaatsing 
Je zit een gevangenisstraf uit binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
of je hebt daar een gevangenisstraf opgelegd gekregen. 

Dan is het mogelijk om overplaatsing aan te vragen naar een inrichting 
in een ander land van het Koninkrijk. Dit kan alleen als het jouw kans op een goede 
terugkeer in de maatschappij vergroot. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in 
een ander land gevangen zit dan het land waarin je woont. 

Het is de bedoeling dat je in het land waar je heen wilt de rest van je gevangenisstraf 
uitzit. Je wordt ook vrijgelaten in dit land. 

minimaal 
6 maanden 

Voorwaarden 

binnen het Koninkrijk. Daarbij wordt ook bekeken of er geen sprake is van 
strafvorderlijke belangen die zich verzetten tegen een overdracht. Ook mag 
de overdracht het algemeen belang niet schaden. 
Je moet sowieso altijd voldoen aan onderstaande formele eisen: 
• Het vonnis moet onherroepelijk zijn (je kunt dus niet meer in hoger beroep gaan). 
• Het jaar voorafgaand aan dit verzoek heb je geen ander verzoek tot overdracht ingediend. 
• Op het moment van verzoek is de gevangenisstraf die je nog moet uitzitten langer dan zes
 maanden. 

N.B. Wil je ondergebracht worden in Europees Nederland? Dan moet je ook nog aantonen dat 
je minstens drie jaar ingeschreven stond in de Basisregistratie Personen (BRP) van Nederland. 

Aanvraag en besluit 
Jij of jouw advocaat kunnen een verzoekschrift (aanvraag tot overdracht) indienen bij de 
procureur-generaal of de door de minister van Justitie (en Veiligheid) aangewezen dienst van 
het land waar de straf aan jou is opgelegd. De minister van Justitie (en Veiligheid) van het 
aangezochte land neemt het uiteindelijke besluit. 

Het verzoekschrift moet bevatten: 
• Jouw naam, handtekening en datum 
• Het adres van de inrichting waar je op dat moment verblijft 
• Een document waaruit blijkt dat het vonnis van de rechter onherroepelijk is of het vonnis zelf 
• De naam van het land waar je de straf verder wilt uitzetten 
• De reden waarom het goed is voor jouw resocialisatie 

(een goede terugkeer in de maatschappij) om jouw straf in dat land uit te zitten 
• Documentatie waaruit blijkt dat je een hoofdverblijf hebt in het aangezochte land. 

Wat mag ik meenemen? 
Je neemt alleen die spullen mee die je echt nodig hebt. Je geld wordt - als dit mogelijk is - 
digitaal overgemaakt naar de inrichting waar je heen gaat. 

Meer informatie 
Nog vragen? Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur van de inrichting waar je zit. 

Dit informatieblad is zorgvuldig opgesteld, maar bevat slechts een beknopte weergave van de regels en voorwaarden uit de ORD III. Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. 


