
Wet van 5 mei 2014  

betreffende de internering 

  

  

 



Operationeel sinds 1 oktober 2016 

Grote pijlers: 

• Recht op zorg (op maat) – evenwicht care en risk 

• Drempel (niet voor “lichte” feiten) ~ focus schending fysieke en/of 

psychische integriteit van derden 

• Verplichte psychiatrische expertise 

• Voltijds, multidisciplinair rechtscollege 

• Transparante procedures – meer rechtswaarborgen 

• Expliciete rol slachtoffer 

 

 
 
 
 

Nieuwe wetgeving internering 
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Inhoudstabel 

I. Gerechtelijke fase van de internering  

II. Uitvoeringsfase van de internering 

III. Definitieve invrijheidstelling 
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I. Gerechtelijke fase van de internering 
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Psychiatrisch deskundigenonderzoek 

misdrijf + vermoeden geestesstoornis 

 

 

            gevangenis            verblijfplaats/inrichting 

 

 

VERPLICHT  

Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek 
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Gerechtelijke fase 

Vaststelling 

Misdrijf + 

Vermoeden 

geestes-

stoornis 

Parket 
Vonnis-

gerecht 

Gerechtelijk 

onderzoek 

Onderzoeks-

gerecht 

Internering 

• Veroordeling 

• Vrijspraak 

Buitenvervolging

-stelling 

• Sepot 

• Minnelijke 

schikking 

• Bemiddeling 

Verplicht 

Psychiatrisch 

deskundigen-

onderzoek 

Verplichte bijstand 

door advocaat 

6 



II. Uitvoeringsfase van de internering 

1) Actoren 

2) Uitgangspunten 

3) Uitvoeringsmodaliteiten - sleutelmomenten 

4) Opvolging en controle   

5) Herroeping, herziening en schorsing 

6) Voorlopige aanhouding 
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1. Actoren  

Geïnterneerde 
Kamer 

bescherming 

maatschappij 

Openbaar 

ministerie 
Advocaat 

Directeur / 

Verantwoordelijke 

zorg 

Justitie-assistent 
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Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij 

 Voltijds rechtscollege, enkel voor interneringszaken 

 

 Belang van multidisciplinariteit:  

magistraat  

assessor klinisch psycholoog  

assessor sociale re-integratie 

~ doorgaans beslissingen van de voltallige kamer,  

ook bij hoogdringendheid voor de meeste modaliteiten  
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KBM’s per Hof van Beroep ~ Brussel: 2 
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Actoren: 
 

• KBM: 

 Beslissingen i.k.v. de uitvoering internering 

• OM: 

 Advies en controle modaliteiten 

• Advocaat  geïnterneerde verplicht aanwezig, bijstand 

geïnterneerde 

• Directeur gevangenis (a, b)/Verantwoordelijke voor de zorg (c, 

d): 

 Advies en rapportage plaatsing (ev. UV’s, verlof, BD) 

• Justitieassistent  

- Advies (BVR of ME)  

- Begeleiding en toezicht modaliteiten + rapportage aan de 

KBM 

- tussenkomst JA slachtofferonthaal tav slachtoffers 

mogelijk 
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2. Uitgangspunten - basisprincipe 
Art. 2. De internering van personen met een geestesstoornis, bedoeld in artikel 

9 van deze wet, is een veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de 

maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde 

persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn 

re-integratie in de maatschappij. 

  Rekening houdend met het veiligheidsrisico en de gezondheid van de 

geïnterneerde persoon zal hem de nodige zorg aangeboden worden om een 

menswaardig leven te leiden. Die zorg is gericht op een maximaal haalbare 

vorm van maatschappelijke re-integratie en verloopt waar aangewezen en 

mogelijk via een zorgtraject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens 

zorg op maat aangeboden wordt. 

 

= recht op zorg met het oog op maximaal haalbare vorm van 

maatschappelijke re-integratie, via een zorgtraject op maat en 

rekening houdend met het veiligheidsrisico 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014050511&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014050511&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))Art.3


 Nog steeds van onbepaalde duur 

 => toekennen van modaliteiten en vrijstelling hangt samen 

 met de eventuele evolutie in de geestestoestand en het 

 recidiverisico  

 Essentie is het voorzien van een aangepaste omkadering dus 

ook “het niet vergeten worden”: 

 - het feit dat de KBM zich op de hoogte houdt van de 

 situatie van de geïnterneerde persoon en  

 - flexibel kan inspelen op zorgtrajecten afhankelijk van 

 mogelijkheden die zich aandienen, maar ook in geval van 

 problemen 

 Slachtoffer krijgt een meer expliciete rol 
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3. Uitvoeringsmodaliteiten 

 UV     Verlof   BD     ET      IOP       Verw./ 

      Overl 

            

 

 

Kamer bescherming maatschappij 

Plaatsing / 

overplaatsing 
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Uitvoeringsmodaliteiten 

KBM beslist tot:  
 

1. Plaatsing/overplaatsing met/zonder 
a. Uitgangsvergunning(en) (max 16u) mogelijk met periodiciteit 

b. Verlof (1-14d/m) 

c. Beperkte detentie (max 16u/d regelmatig) 

2. Elektronisch toezicht: max 6m – 1x hernieuwbaar max 6m 

3. Invrijheidstelling op proef (IOP): proeftermijn 

4. Vervroegde invrijheidstelling m.o.o. verwijderen grondgebied 

of m.o.o. overlevering 

 

Dit kan op elk ogenblik van de uitvoering van de internering 
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Plaatsing en overplaatsing 

= residentieel & geen wettelijke tegenaanwijzingen & geen 

instemming van de geïnterneerde vereist 
 

Verschillende inrichtingen mogelijk:  

- inrichting of afdeling bescherming maatschappij 

     (Brugge, Merksplas, Turnhout, Antwerpen) (b)) 

- FPC (Gent en Antwerpen) (c)) 

- erkende externe inrichting die een plaatsingsovereenkomst 

heeft afgesloten (d)) 
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Psychiatrische afdelingen: Gent, Antwerpen, Leuven-Hulp, St.-Gillis-Berkendael 

(a) 

ABM Brugge (vr), Merksplas, Turnhout, 

Antwerpen (m) 

(b) 

FPC Gent (m) en Antwerpen (m&vr) 

(c) 

High-risk afdeling Levanta (vr) 

(d) 

LFP en GoLF te Bierbeek (m) 

(d) 
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 Zolang geplaatst (in de gevangenis of in een zorginrichting) 

automatische verschijning voor de KBM want deze dient 

telkens maximum na 1 jaar te beslissen over het verdere 

verloop van de internering 

 

 Hoogdringendheidsprocedure (schriftelijk) voor verzoeken 

voor modaliteiten ~ flexibel inspelen op opportuniteiten in een 

zorgtraject, geen “dicht gebetonneerd” traject 
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Tegenaanwijzingen beperkte detentie, elektronisch 

toezicht en invrijheidstelling op proef   

Beoordeling: 

 
 

 

- Afwezigheid vooruitzichten op sociale reclassering? 

- Risico plegen strafbare feiten? 

- Risico lastig vallen slachtoffers? 

- Houding t.a.v. slachtoffers? 

- Geleverde inspanningen vergoeding BP?   

 

 
Opleggen van geïndividualiseerde 

bijzondere voorwaarden + instemming 

geïnterneerde persoon 
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Invrijheidstelling Op Proef 

Termijn van 3 jaar, telkens hernieuwbaar met maximaal 2 jaar. 

Bij residentiële IOP : instelling beslist over uitgangen 

Modaliteit van uitvoering van internering in een residentieel of 

ambulant zorgtraject mits naleven voorwaarden.  

Justitieassistent is sleutelfiguur die de geïndividualiseerde 

voorwaarden coördineert (communicatie met (zorg)partners en 

rapportage aan KBM) 

Slachtoffers kunnen geïnformeerd en/of door de KBM gehoord 

worden en er kunnen door de KBM ook slachtoffergerichte 

voorwaarden worden opgelegd.  

(mogelijke tussenkomst van justitieassistent slachtofferonthaal) 
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Algemene voorwaarden bij toekenning 

uitvoeringsmodaliteit  

• geen strafbare feiten plegen 

• vaste verblijfplaats hebben en, bij wijziging ervan, nieuwe 

verblijfplaats onmiddellijk meedelen  

• gevolg geven aan de oproepingen  

 

Bijzondere, geïndividualiseerde voorwaarden  

• Vooropgestelde zorgtraject 

• Tegenaanwijzingen 

• In belang van slachtoffers 
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4. Opvolging en controle 

Bij BD, ET en IOP: cruciale rol voor de justitieassistent 

 Begeleiding: ondersteunen bij uitvoering van de 

voorwaarden 

 Toezicht: controle op de naleving van de bijzondere 

voorwaarden 

 JA coördineert de bijzondere voorwaarden en 

communiceert met de betrokken (zorg)partners 

 Wettelijke rapportageplicht aan de KBM over het verloop 

van de modaliteit  

 

 

 

 
 

 

22 



Justitieassistent rapporteert aan de KBM over het verloop 

van de modaliteit 

binnen 1 maand na toekenning modaliteit 

op eigen initiatief,  

op verzoek van OM of KBM,  

 ten minste om 6 maanden  

Bij een opgeleide begeleiding of behandeling: justitie-assistent 

krijgt (van de persoon/dienst) een verslag over: 

- daadwerkelijke aanwezigheden 

- ongewettigde afwezigheden  

- eenzijdig stopzetten van de begeleiding/behandeling door de geïnterneerde 

- eventuele moeilijkheden 

- situaties die een ernstig risico inhouden voor derden of voor zichzelf  
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5. Herroeping – herziening - schorsing: 

      

In geval trajecten problematisch verlopen ~ opschalen van zorg 

     en/of beveiliging 

 => gronden = duidelijk gedefinieerd 

 => mogelijkheden en flexibiliteit, in zorg houden waar 

 mogelijk / re-integratie als doel 

  

Voorlopige aanhouding: 

     ingeperkt tot gevaar voor derden 
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Herroeping, schorsing en herziening (niet in geval van 

plaatsing!) 

• veroordeling wegens misdaad of wanbedrijf met aantasting/bedreiging van 

fysieke of psychische integriteit derden   

• ernstig gevaar voor fysieke of psychische integriteit van derden of zichzelf 

• niet-naleving opgelegde bijzondere voorwaarden 

• geen gevolg geven aan oproepingen KBM, OM of justitie-assistent  

• niet doorgeven van adreswijziging  

• niet-naleving programma van concrete invulling BD of ET    

• na toekenning vervroegde invrijheidstelling m.o.o. 

verwijdering/overlevering: werkt niet mee of keert terug  

• verslechtering van geestestoestand, modaliteit niet langer aangewezen 

(medisch verslag vereist) 
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Herroeping/schorsing/herziening 

• Herroeping:  i.g.v. herroeping van IOP of ET: stopzetten 

modaliteit & plaatsing in:  

• Inrichting of afdeling bescherming maatschappij (b) 

• FPC (c) 

• Erkende privé-instelling met plaatsingsovereenkomst (d) 

• Schorsing: opname max. 1 maand (na vonnis schorsing), in:  

• Psychiatrische afdeling gevangenis (a) 

• (b), (c) of (d) 

• nadien herziening/herroeping/verderzetting 

• Herziening: verscherpen voorwaarden, bijkomende 

voorwaarden of overschakelen naar andere modaliteit 
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Procedure 

OM vat KBM 

Zitting 

Inzage dossier 

+ afschrift 

Beslissing 

Mededeling 

Max. 15 

dagen 

7 dagen 

4 dagen 
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6. Voorlopige aanhouding 

Ernstig gevaar voor 

integriteit 

Voorlopige 

aanhouding 

Psychiatrische 

afdeling, 

ABM/IBM of 

FPC 

Voortzetting 

modaliteit 
Schorsing 

Beslissing 

Beslissing 

Zitting 

7 werkdagen 

1 maand 
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Voorlopige aanhouding 

 

Indien ernstig gevaar voor fysieke of psychische 

integriteit van derden 

 

Door lokale parket of OM bij de KBM 

In psychiatrische afdeling gevangenis, ABM/IBM of 

FPC 

 

KBM beslist (schriftelijk) binnen de 7 werkdagen (na 

de opsluiting) over de schorsing 
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 Belangrijk om een aangepast reclasseringsplan uit te werken en 

werkbare voorwaarden te formuleren 

  in een eerder stadium / als voorstel voor het bekomen  van 

een modaliteit 

• haalbaar (op de campus)? 

• realistisch? 

• controleerbaar? 

• Advies (BVR/ME) van justitieassistent  

 

 eens de modaliteit loopt: KBM kan  

•  schorsen, nader omschrijven of aanpassen aan de omstandigheden 

•  zonder te verscherpen of bijkomende voorwaarden op te  

 leggen 
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III. Definitieve invrijheidstelling 

• Na verstrijken proeftermijn   

 

• Voldoende gestabiliseerde geestesstoornis opdat geen nieuwe 

“gelijkaardige” feiten zullen gepleegd worden. 

 Expertise facultatief door OM of KBM 

 Inzagerecht, mogelijkheid tot afschrift dossier 

 Zitting 

 Beslissing binnen 14 dagen (nadat de zaak in beraad werd genomen) 

  

• Toekenning: einde internering 

 

• Niet-toekenning: verlenging (telkenmale) maximum 2 jaar, zonder 

voorwaarden te verscherpen of bijkomende voorwaarden op te leggen, wel 

mogelijkheid tot aanpassing van de voorwaarden 
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Procedure  

Eindverslag JA  
(3 maanden voor einde 

proeftermijn) 

Advies OM 
(2 maanden voor 

einde proeftermijn) 

Expertise 

facultatief 
Zitting 

Beslissing 
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Beslissing 

 
Weigering definitieve 

invrijheidstelling 

 

 

 

Verlenging proeftermijn max. 

2 jaar, hernieuwbaar 

Toekenning definitieve 

invrijheidstelling 
 

 

 

 

      Einde van internering 
 

33 



Bedankt voor jullie aandacht 
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