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Wet 5 mei 2014 betreffende de internering

Belangrijke wijzigingen t.o.v. wet 1964:

• Vervanging CBM door KBM

• Recht op zorg / maatschappelijke re-integratie

• Beperking toepassingsgebied

• Tussenkomst van de slachtoffers

• Uitvoeringsmodaliteiten en –voorwaarden

- Uitvoeringsfase van de internering
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Het forensisch-psychiatrisch 

deskundigenonderzoek

= Verplichte stap in het kader van de 

internering
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5 wettelijk vastgelegde vragen

1. Geestesstoornis?

2. Mogelijk oorzakelijk verband?

3. Gevaar voor opnieuw plegen van feiten? 

4. Mogelijke begeleiding en behandeling?

5. Noodzaak psychiatrische behandeling of begeleiding 

(seksuele delicten)? 
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Plaats van uitvoering

• In vrijheid

• In gevangenis

• Opneming ter observatie

= beveiligd klinisch observatiecentrum (max. 2 

maanden)
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Tegensprekelijkheid

• Tijdens elke stap van het onderzoek door:

- Arts

- en/of advocaat

• Schriftelijk alle dienstige inlichtingen overmaken

• Voorlopig verslag aan advocaat / O.M.

- Met termijn van minimaal 15 dagen

• Eindverslag

- Ook aangetekend aan advocaat
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Eindverslag

= Omstandig verslag

Volgens door Koning vastgesteld model
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Honorarium

Art. 5,§5: overeenkomstig het tarief dat voor een 

psychotherapeutische behandelingszitting van een 

geaccrediteerde psychiater is vastgelegd…

Overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere 

regels…
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Onder leiding en verantwoordelijkheid van een 

forensisch psychiater

- Eventueel in college en met bijstand van anderen
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M.B. 28 oktober 2015 tot vaststelling van de 

bijzondere criteria van de erkenning van geneesheer–

specialisten houders van de bijzondere beroepstitel 

in de forensische psychiatrie, alsmede van 

stagemeesters en stagediensten.
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Criteria

• Erkenning als geneesheer-specialist in de psychiatrie

• Specifieke opleiding in de forensische psychiatrie te 

hebben gevolgd

- Theoretische gedeelte: universitaire opleiding van minimum 12  

studiepunten

- Praktische opleiding: stage van 2 jaar, voltijds
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Praktisch gedeelte

2 componenten:

1. Diagnose en behandeling in een forensische setting

2. Uitvoeren van forensisch-psychiatrisch 

deskundigenonderzoek (aantal: min 40)

Onder supervisie van mimimum 2 verschillende 

stagemeesters.
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Overgangsbepaling

• Psychiaters die hun bijzondere bekwaamheid in de 

forensische psychiatrie gedurende de laatste 5 jaar, 

voorafgaand aan 1 april 2016 

(= periode van 1 april 2011 tot 1 april 2016) 

• Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap
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Masterplan internering – 3e fase

• Vlaanderen:

- 210 plaatsen voor doelgroepen:

o Dubbeldiagnose verslaving

o Seksuele delinquenten

o NAH / Korsakov

o Mentale beperking

o Time-out

- 120 plaatsen Long-stay (Aalst)
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• Brussel:

- 30 plaatsen medium / high security

• Wallonië:

- 250 plaatsen FPC Waver

- 250 plaatsen FPC Paifve

- 250 plaatsen FPC Les Marronniers Doornik

- 120 plaatsen Long-stay

(= reorganisatie van Les Marronniers)
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Noodzaak

Forensisch-psychiatrische indicatiestelling (richtlijn?)
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