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nationaliteit), over een herziening van zijn straf en overbrenging vanuit een 
Spaanse naar een Duitse gevangenis 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in Spanje tot een gevangenisstraf veroordeeld. Hij heeft verzocht om naar 
Duitsland te worden overgebracht om de rest van zijn straf daar uit te zitten. Indiener is nu 
naar een Duitse gevangenis overgebracht. Hij heeft om strafvermindering verzocht, aangezien 
hij een lange periode in voorarrest heeft doorgebracht en vanwege de omstandigheden in de 
Spaanse gevangenis, die volgens hem niet aan de Europese normen voldeden. Ook is hij van 
mening dat hij gediscrimineerd is omdat in Duitsland buitenlandse gevangenen, nadat ze de 
helft van hun straf hebben uitgezeten, naar hun land van herkomst worden teruggezonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

In Kaderbesluit 2008/909/JBZ van 27 november 20081 (kaderbesluit) is een systeem 
vastgesteld voor het overbrengen van gevangenen naar de lidstaat van nationaliteit of gewone 
verblijfplaats. Dit kaderbesluit is tot op heden echter nog niet door alle lidstaten ten uitvoer 
                                               
1 Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging 
ervan in de Europese Unie, PB L 327 van 5.12.2008, blz. 27. 
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gelegd, ondanks het feit dat de uiterste termijn voor tenuitvoerlegging op 5 december 2011 is 
verstreken. Noch Duitsland, noch Spanje heeft dit kaderbesluit tot op heden ten uitvoer 
gelegd.

Uit artikel 10, lid 1, van Protocol 36 betreffende de overgangsbepalingen, dat is gehecht aan 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, volgt dat de Europese Commissie 
tot december 2014 (het einde van de overgangsperiode) geen inbreukprocedures wegens niet-
tenuitvoerlegging kan inleiden. 

Zolang het kaderbesluit door beide bij de overbrenging betrokken lidstaten nog niet is 
omgezet, zijn de bestaande rechtsinstrumenten inzake de overbrenging van gevangenen van 
toepassing, zoals het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van de Raad 
van Europa van 1983, waarbij zowel Duitsland als Spanje partij is. Het is daarom 
waarschijnlijk dat de overbrenging van indiener op grond van dit verdrag heeft 
plaatsgevonden.

Met betrekking tot de klacht over de detentieomstandigheden dient te worden opgemerkt dat, 
hoewel de Commissie groot belang hecht aan de eerbiediging van de grondrechten van 
gedetineerden in de EU, detentieomstandigheden ressorteren onder de bevoegdheid van de 
lidstaten, die hebben afgesproken de bestaande desbetreffende normen van de Raad van 
Europa te eerbiedigen, zoals de Europese penitentiaire regels 2006. 

Vorig jaar heeft de Commissie echter een groenboek gepubliceerd over de verbetering van het 
wederzijds vertrouwen op het gebied van detentie1. Hoofdthema's van het groenboek waren 
detentievoorwaarden, voorhechtenis, en meer in het algemeen de rol die de EU op dit gebied 
moet vervullen. Een samenvatting van de reacties is te vinden op de website2. Uit deze 
reacties blijkt dat de meeste lidstaten op dit moment geen voorstander zijn van strenge 
wetgevende maatregelen op EU-niveau. 

Conclusie

Omdat noch Duitsland, noch Spanje het kaderbesluit ten uitvoer heeft gelegd, heeft de 
overbrenging van de gevangene waarschijnlijk plaatsgevonden op grond van het Verdrag 
inzake de overbrenging van gevonniste personen van de Raad van Europa van 1983. 

Momenteel bestaan er op dit gebied geen EU-regels die van toepassing zijn op dit geval. Bij 
ontstentenis van Europese wetgeving op dit gebied vallen rechtsbedeling en penitentiaire 
inrichtingen onder de exclusieve bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Derhalve kan de 
Commissie hiernaar geen nader onderzoek instellen.

Niettemin kan eenieder die meent dat zijn of haar grondrechten zijn geschonden, een klacht 
indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, nadat alle 
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

                                               
1 Groenboek Versterking van het wederzijds vertrouwen in de Europese rechtsruimte - Een 
groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie, 
COM(2011)327 definitief.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


