
ken uw rechten!

Deze folder geeft je 
informatie over de

interneringswet1  

1 De wet van 5 mei 2014
betreffende de internering.

(B.S. 9 juli 2014)
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S • Je kan enkel geïnter-
neerd worden na het ple-
gen van “wanbedrijven of 
misdaden die de fysieke 
en/of psychische integri-
teit (veiligheid) van derden 
(anderen) aantasten of be-
dreigen” én na een psychi-
atrisch onderzoek.

• Er moet immers sprake 
zijn van een psychische 
aandoening die het oor-
deelsvermogen of de con-
trole over de daden teniet-
doet of ernstig aantast.

• Na de uitspraak tot in-
ternering (door een recht-
bank) wordt jouw traject 
opgevolgd door de KBM 
(Kamer voor de Bescher-
ming van de Maatschappij)

• De internering is van on-
bepaalde duur maar jouw 
situatie wordt regelmatig 
geëvalueerd.

• In de wet staat dat je een 
recht op zorg hebt. Het 
blijft wel mogelijk dat je 

een tijd in de gevangenis 
moet verblijven.

• Als geïnterneerde per-
soon heb je vóór een zit-
ting van de KBM het recht 
om jouw dossier in te kij-
ken. Uitzonderlijk en enkel 
in geval dat dit jouw gees-
testoestand kan destabili-
seren, kan de voorzitter
van de KBM jou deze inza-
ge weigeren.

• Een zitting voor de KBM 
vindt plaats achter geslo-
ten deuren.

• Je kan cassatieberoep
aantekenen tegen bepaal-
de beslissingen van de 
KBM.

• Je kan door de KBM de-
finitief in vrijheid gesteld 
worden na één of meer 
proeftermijn(en) vrij-op-
proef.

De KBM is een rechtbank die 
bestaat uit 1 rechter die voor-
zitter is en 2 bijzitters (asses-
soren).

Hoe is de KBM
samengesteld?
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EERSTE ZITTING 
KBM

Ten laatste drie maanden 
nadat de beslissing van de 
rechtbank die je interneert 
definitief is, kom je op de
eerste zitting voor de KBM. 
Het is mogelijk dat je in de 
gevangenis verblijft in af-
wachting van de eerste
zitting van de KBM. 

De KBM kan de volgende 
beslissingen (modaliteiten) 
nemen:

Plaatsing: de KBM duidt 
aan waar de internering 
onder deze modaliteit 
van plaatsing uitgevoerd 
wordt. Dit kan in een af-
deling of inrichting voor 
de bescherming van de 

maatschappij (gevange-
niscontext), in een Foren-
sisch Psychiatrisch Cen-
trum of in welbepaalde 
externe zorginstellingen.

Uitgaansvergunning (UV): 
je mag de inrichting voor 
maximum 16 uur verla-
ten met een welbepaald 
doel (bv. intakegesprek, 
begeleidingsgesprek met 
een hulpverlener, zoeken 
van een woonst, medisch 
onderzoek, familiebijeen-
komst, …)

Verlof: je mag de inrichting  
verlaten voor een perio-
de van minimum 1 dag tot 
max 14 dagen per maand 
met een welbepaald doel. 
(bv. het volgen van een 
therapie, het volgen van 
een opleiding, …)

• Eén bijzitter is klinisch
psycholoog.

• De andere bijzitter is gespeci-
aliseerd in sociale re-integratie.
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Beperkte detentie (BD): dit 
betekent dat je gedurende 
maximum 16 uren per dag 
de inrichting mag verlaten 
met een welbepaald doel 
(bv. het volgen van een 
therapie, het volgen van 
een opleiding, …).

Elektronisch toezicht (ET): 
betekent dat de interne-
ring buiten de gevange-
nis verloopt volgens een 
plan met voorwaarden en 
controle via elektronische 
middelen. Je verblijft bij-
voorbeeld thuis met een 
enkelband en kan gedu-
rende vooraf bepaalde 
uren het huis verlaten voor 
bijvoorbeeld een bezoek 
aan een psychiater, dag-
besteding, …

Vervroegde invrijheidstel-
ling: indien je geen ver-
blijfsrecht in ons land hebt 
of je je buiten België wil 
vestigen, dan kan de KBM 
beslissen om je vervroegd 
vrij te stellen en moet je 
ons land verlaten.

Invrijheidstelling op proef 
(IOP): indien de KBM be-
slist om je vrij op proef te 
stellen, dan krijg je gedu-
rende een termijn van 3 
jaar voorwaarden opge-
legd. Een IOP kan telken-
male verlengd worden 
voor maximaal 2 jaar. Jouw 
voorwaarden kunnen door 
de KBM aangepast wor-
den. 

Definitieve invrijheidstel-
ling:  op het einde van de 
proeftermijn van de vrij-
stelling op proef moet de 
KBM beslissen of ze je al 
dan niet definitief vrijstelt 
en de internering dus ein-
digt. Dat kan als de psy-
chische aandoening vol-
doende gestabiliseerd is 
en het risico op het plegen 
van nieuwe ernstige mis-
drijven voldoende vermin-
derd is.
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Aan de uitvoering van elke 
modaliteit worden alge-
mene en soms specifieke 
voorwaarden gekoppeld 
die je moet naleven. 
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Verandering van modaliteit (Plaatsing, ET, IOP, de defini-
tieve invrijheidsstelling, …) wordt steeds door de KBM be-
slist en gebeurt op basis van de evolutie die je maakt in 
jouw traject.  

De KBM is verplicht om op vastgestelde tijdstippen jouw 
dossier te (her)evalueren. De KBM nodigt je regelmatig uit 
voor een zitting waarop jij en jouw advocaat worden ge-
hoord. De KBM heeft na de zitting enige dagen tijd om te 
beslissen in jouw zaak.

Als je geplaatst bent:

Minstens 1 keer per jaar 
krijgt de KBM advies van-
uit jouw gevangenis of 
zorginstelling en het open-
baar ministerie. 

De KBM kan jouw plaatsing 
behouden, je overplaatsen 
en/of één of meerdere 
uitvoeringsmodaliteiten 
toestaan: uitgaansvergun-
ning (UV), verlof, beperkte 
detentie (BD), elektronisch 
toezicht (ET) of (IOP) invrij-
heidstelling op proef.

De KBM kan jou telkens 
voorwaarden opleggen. 
Bijvoorbeeld: alcoholver-

bod, slachtoffergerichte 
voorwaarden (zoals een 
contactverbod), geen 
drugs gebruiken, …

Bijvoorbeeld: Je zit in een 
FPC (forensisch psychia-
trisch centrum) en wil een 
cursus buiten de instelling 
volgen. Dan oordeelt de 
KBM of en onder welke 
voorwaarden je kan deel-
nemen.

Dringende situaties:
Indien er dringende zaken 
zijn, kan de KBM in hoog-
dringendheid hierover 
een beslissing nemen. Het 
voordeel is dat er dan snel 
een beslissing genomen 
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wordt (al dan niet na een 
zitting). Je kan dit ook zelf 
(met jouw advocaat) aan-
vragen bij de KBM.

Bv.: Je verblijft in de ge-
vangenis en een zieken-
huis is akkoord om je op te 
nemen.

Indien je vrij op proef bent 
gesteld of onder ET valt:

Jouw voorwaarden wor-
den door de KBM bepaald. 
Een van deze voorwaar-
den is een vaste verblijf-
plaats (bv. Zelfstandig Wo-
nen, Beschut Wonen, …) 

Bij opname in een residen-
tiële instelling bepaalt de 
zorgverantwoordelijke van 
de instelling of en wan-
neer je de instelling tijde-
lijk mag verlaten (bv. om 
een weekend bij familie 
door te brengen).

De justitieassistent brengt 
minimaal elke 6 maanden 
verslag uit aan de KBM en 

het openbaar ministerie. 
De KBM nodigt je uit voor 
een zitting indien nodig en 
in elk geval aan het eind 
van jouw proeftermijn. 
Het Openbaar Ministerie 
brengt ook verslag uit in 
het kader van deze zitting. 

Bij alle modaliteiten: 
Aanpassen van voorwaar-
den:

Jij en/of jouw advocaat 
kan steeds een aanpas-
sing van jouw voorwaar-
den aanvragen. De KBM 
zal hierover dan beslissen 
en mag je in dit specifie-
ke geval geen extra voor-
waarden geven, noch jouw 
voorwaarden verstrengen 
of verzwaren.

Bij moeilijkheden in jouw 
traject: 

De KBM kan jouw uitvoe-
ringsmodaliteit (bv. ET, 
IOP) in bepaalde situa-
ties herzien, herroepen of 
schorsen.
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Wanneer jouw traject pro-
blematisch verloopt, kan 
jouw justitie-assistent sa-
men met jouw behande-
laar nagaan wat er nodig is 
om de moeilijkheden aan 
te pakken. Eventueel krijg 
je het voorstel om naar 
een intensievere zorgvorm 
te gaan (vb. in een “crisis-
bed”).

In een gevaarsituatie kan 
het openbaar ministerie bij 
de KBM ingrijpen door je 
voorlopig aan te houden 
waarna je in detentie of in 
een Forensisch Psychia-
trisch Centrum belandt. De 
KBM zal dan binnen korte 
termijn (7 werkdagen) be-
slissen of je daar al dan 
niet verder moet blijven 
(schorsing) tot ze jou op 
zitting ziet waarna ze ver-
der over jouw traject en de 
voorwaarden zal beslissen 
(binnen de 6 weken).

De KBM zal altijd nagaan 
of je jouw voorwaarden 
hebt geschonden, een 

gevaar betekent en hoe 
het verder moet. Ze kan 
beslissen de modaliteit in 
te trekken (herroepen), de 
voorwaarden te verstren-
gen of naar een andere 
modaliteit overgaan die 
minder “vrijheden” inhoudt 
(herzien) of jou terug naar 
de modaliteit te laten gaan 
met dezelfde voorwaar-
den als voorheen.
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Wie kan er op de zitting zijn?

Op de zitting van de KBM kunnen er heel wat personen 
aanwezig zijn:

• Jij en jouw advocaat (verplicht)

• Het openbaar ministerie
(verplicht)

• Het slachtoffer kan tijdens de zitting gehoord worden 
over de slachtoffervoorwaarden. (het slachtoffer is enkel 
aanwezig wanneer dit punt besproken wordt)

• Directie gevangenis of de zorgverantwoordelijke van 
jouw instelling (verplicht bij plaatsing)

• Andere personen (jouw ouders, vertrouwenspersoon, 
justitieassistent, behandelaar, …), indien de KBM dit no-
dig vindt. Je mag deze personen zelf ook aanbrengen. 
De KBM beslist hier dan over.
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