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Overzicht (niet)-uitbetaling van (eerder genoten) uitkeringen en 
tegemoetkomingen tijdens detentie en uitvoeringsmodaliteiten voor 

geïnterneerden1 

 
 
 

 
 
 

 
 

Opgesloten 
in 

afwachting 
van eerste 

zitting KBM 

plaatsing 
 
ABM Brugge/ 
Antwerpen/ 
Merksplas/ 
Turnhout 

 

plaatsing 
 
FPC Gent/ 
Antwerpen 

 

plaatsing 
 
Zorginrichtingen met 
plaatsingsovereenkomst – 
voorbehouden capaciteit 
(Zelzate, Bierbeek, Doornik 
en Bergen)2 

 

 
UV 

 
Verlof 

 
BD 

 
ET 

 
IOP 

 

Werkloosheidsuitkering 
(vakbond, hulpkas) 

geen geen geen geen geen geen wel wel wel 
 
 

Werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag 
(brugpensioen) 

geen geen geen geen  geen geen geen wel wel  
 
 
 

Uitkering van het Fonds 
voor arbeidsongevallen3 
& beroepsziekte 
 

 
wel 

                                                           
1 Versie september 2022 
2 Er is een voorbehouden capaciteit voor geplaatste geïnterneerden in PC St.-Jan Baptist Zelzate (afdeling Levanta), in Zorggroep St.-Kamillus Bierbeek (afdeling Langdurig 

Forensisch Psychiatrische zorg (LFP) en afdeling Geïntegreerde ondersteuning aan personen met een Licht verstandelijke beperking in een Forensische context 
(GoLF)), in Centre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers te Doornik en Centre Hospitalier Psychiatrique Le Chêne-aux-haies te Mons. 

3 Indien het arbeidsongeval plaatsvond tijdens detentie (door het verrichten van penitentiaire arbeid) heeft hij/zij recht op een vergoedingsregeling. De vergoeding van 
penitentiaire arbeidsongevallen is bij KB geregeld: KB van 26.06.2019, inwerkingtreding op 01.01.2020 – zie ook CB nr. 152.  
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 Opgesloten 
in 

afwachting 
van eerste 

zitting KBM 

plaatsing 
 
ABM Brugge/ 
Antwerpen/ 
Merksplas/ 
Turnhout 

 

plaatsing 
 
FPC Gent/ 

Antwerpen 

plaatsing 
 
Zorginrichtingen met 
plaatsingsovereenkomst – 
voorbehouden capaciteit 
(Zelzate, Bierbeek, Doornik 
en Bergen) 

 

UV Verlof BD ET IOP 
 

Leefloon OCMW geen geen geen geen geen geen geen wel4 wel 
 
 

Rustpensioen 
(Overlevingspensioen) 
 
(Rijksdienst voor 
pensioenen) 

Zie 
regeling5 
=> 

Indien alleenstaande: 

- Behoud van pensioen tijdens 
de eerste 12 maanden van de 
opsluiting6 

- Na 12 maanden opschorting 
van uitbetaling 

 
Indien partner (gezinspensioen) 

- Tijdens de eerste 12 maanden 
ontvangt de gedetineerde de 
½ van het pensioen, de 
andere helft is bestemd voor 
de partner buiten 

wel7 wel8 wel  

                                                           
4 Leefloon voor geïnterneerden onder ET: ze vallen immers niet onder de omschrijving van art. 39 van KB 11.07.2002 die enkel veroordeelden viseert: “in uitvoering van 
vrijheidsstraf op rol strafinrichting ingeschreven”. NB: Voor de veroordeelden onder ET, betreft het niet langer een tussenkomst van de FOD Justitie, maar van de 
Gemeenschappen. 

5 Zie wet- en regelgeving m.b.t. pensioen op het eind van dit document: rubriek pensioenen. 
6 De periode van 12 maanden start tijdens detentie en kan doorlopen in een FPC, afhankelijk van het moment van overplaatsing naar een FPC.  
7 De pensioendienst heeft beslist om met ingang van 1 september 2021 de betaling van de pensioenrechten niet meer te schorsen, i.c. is er toepassing van de betreffende 

pensioenwetgeving, van artikel 70 van het KB van 21 december 1967 betreffende het werknemersstelsel en van artikel 185 van het KB van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 

De financiering van het verblijf en de verzorging van geïnterneerden in een inrichting d) wordt sinds 2018 door de reguliere sociale zekerheid opgenomen (KB van 26 
januari 2018 houdende wijzigingen van het KB van 3 juli 1996 (tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) betreffende geïnterneerden. Een klein persoonlijk aandeel van de kosten wordt door de FOD Justitie gedragen. 

8 In de reglementering wordt gesproken van opsluiting/verblijf in een inrichting, wat bij ET niet het geval is.  
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- Na 12 maanden ontvangt 
enkel de partner nog de 1/2  

 
 
 

 Opgesloten 
in 
afwachting 
van eerste 
zitting KBM 

plaatsing 
 
ABM Brugge/ 
Antwerpen/ 
Merksplas/ 
Turnhout 
 

Plaatsing 
 
FPC Gent/ 
Antwerpen 

plaatsing 
 
Zorginrichtingen met 
plaatsingsovereenkomst – 
voorbehouden capaciteit 
(Zelzate, Bierbeek, Doornik 
en Bergen) 
 

UV Verlof BD ET IOP 
 

Ziekte- en 
invaliditeitsuitkering 
 
(Mutualiteit) 

wel 
(volledige 
uitkering) 

wel en dit tijdens de volledige intra- en/of extrapenitentiaire plaatsing 
indien alleenstaande: ½  
(de volledige uitkering wordt toegekend als hij/zij de toelating heeft om de inrichting te verlaten voor 
een ononderbroken periode van ten minste 7 dagen, art 233, § 3, KB 3 juli 1996) 
indien gezinslast: volledig 
 

wel 
(volle-
dig) 

wel 
(volledig) 

Geneeskundige 
verzorging  
(Mutualiteit, Riziv) 
 

geen geen9 
 

    geen  wel10 
  

 

geen 
(DG 
EPI 
en 

FPC) 
wel in 

de 
ander

e 
inricht
ingen 

geen 
(DG EPI 
en FPC) 
wel in de 
andere 

inrichting
en 

geen 
(DG 

EPI en 
FPC) 
wel in 

de 
ander

e 
inrichti
ngen 

wel wel 
 
 

Inkomensvervangende  
en integratie-
tegemoetkoming  
 
(FOD Sociale Zekerheid) 

geen geen    geen geen geen geen geen wel wel 

                                                           
9 Er dient aandacht besteed te worden aan het in orde brengen van de mutualiteit in functie van het realiseren van een vervolgtraject. 
10 KB van 26.01.2018 tot wijziging van KB van 03.07.1996, met betrekking tot geïnterneerden. Zie ook omzendbrief RIZIV. Vanaf 01.01.2018 zijn geïnterneerden, geplaatst 

in een inrichting d), verzekerd voor hun ziektekosten zoals gewone verzekerden. Dit geldt niet voor personen zonder recht op verblijf (en die ook niet op basis van 
een andere hoedanigheid gerechtigd zijn) omdat die sowieso zijn uitgesloten van de verplichte ziekteverzekering.  
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Vlaamse zorgverzekering 
 

  
Bijdrage moet betaald worden 

     

 Opgesloten 
in 

afwachting 
van eerste 

zitting KBM 

plaatsing 
 
ABM Brugge/ 
Antwerpen/ 
Merksplas/ 
Turnhout 

 

plaatsing 
 
FPC Gent/ 

Antwerpen 

plaatsing 
 
Zorginrichtingen met 
plaatsingsovereenkomst – 
voorbehouden capaciteit 
(Zelzate, Bierbeek, Doornik 
en Bergen) 

 

UV Verlof BD ET IOP 

Inkomensgarantie voor 
ouderen 
 

Zie regeling 
=> 

geen11 geen verduidelijking werd gevraagd 

aan de pensioendienst12 
   wel13 wel 

Moederschapsuitkering 
 

 wel 

Gezinsbijslag 
 

 wel 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Wet (Wet van 22 maart tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen) 

KB (KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen) 

Art. 43. De inkomensgarantie wordt niet uitbetaald voor de duur van hun gevangenschap of van hun opsluiting, aan de gerechtigden die in gevangenissen zijn opgesloten 
of die in een instelling van sociaal verweer zijn opgenomen. 

  De gerechtigden mogen evenwel aanspraak maken op de inkomensgarantie die betrekking heeft op de periode van hun voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat zij 
van het misdrijf dat tot die hechtenis aanleiding heeft gegeven, bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing werden vrijgesproken. Hetzelfde 
geldt voor de gevallen van buiten vervolgingstelling of van buitenzaakstelling. 

12 Aan de pensioendienst werd een schrijven gericht om duidelijkheid te krijgen over de vraag of geïnterneerde personen die geplaatst zijn in een externe zorginstelling 

met plaatsingsovereenkomst in aanmerking komen voor een inkomensgarantie voor ouderen. Feit is dat de geïnterneerde bij plaatsing financieel volledig ten laste 
blijft van de overheid. 

13 In de reglementering (cfr. voetnoot 11) wordt gesproken van opsluiting/verblijf in een inrichting, wat bij ET niet het geval is. 
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Pensioenen (cfr. voetnoot 5 in het schema) 
 

A. Pensioenen werknemersregeling 

  Genummerd KB (KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers)  
Art. 31. De Koning bepaalt: 

5° de gevallen waarin de uitkeringen van dit besluit geschorst zijn voor de gerechtigden die in de gevangenis opgesloten of in instellingen tot 
bescherming van de maatschappij opgenomen zijn, alsmede de duur van de schorsing; 

 
Uitvoeringsbesluit (Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers) 

 
 Art. 70. § 1. De rust- en overlevingspensioenen worden geschorst voor de duur van hun opsluiting ten aanzien van de gerechtigden die in de 
gevangenissen zijn opgesloten of de gerechtigden die in gestichten tot bescherming van de maatschappij of in bedelaarskoloniën zijn opgenomen. 
  § 2. Het genot van hun pensioen kan hun nochtans worden behouden zolang zij geen ononderbroken opsluiting van twaalf maanden hebben 
ondergaan. 
  § 3. De gerechtigden zullen aanspraak mogen maken op hun pensioen voor de duur van hun voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat zij doen blijken 
dat zij van het misdrijf dat tot die hechtenis aanleiding heeft gegeven, bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing werden 
vrijgesproken. 
  Hetzelfde geldt voor de gevallen van buitenvervolgingstelling of van buitenzaakstelling. 

 
B. Pensioenen ambtenarenregeling 

 
Wet (Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen) 
 

Art. 50ter. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wordt de betaling van het 
rustpensioen geschorst gedurende de gehele kalendermaanden tijdens welke de gepensioneerde : 
  a) opgesloten wordt in een gevangenis of geïnterneerd wordt in een inrichting tot bescherming van de maatschappij; 
  b) zich niet aanmeldt om zijn opsluiting of internering te ondergaan. 
  In afwijking van § 1, a), wordt de betaling behouden zolang betrokkene geen ononderbroken opsluiting of internering van twaalf maanden heeft 
ondergaan. 
  In afwijking van § 1, a), wordt de betaling van het pensioen hersteld voor de periode van voorlopige hechtenis op voorwaarde dat de gepensioneerde 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1978080501%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1978080501&table_name=WET&nm=1978080501&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271978-08-05%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1978&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=05&dddm=08&imgcn.x=20&imgcn.y=9#Art.50bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1978080501%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1978080501&table_name=WET&nm=1978080501&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271978-08-05%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1978&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=05&dddm=08&imgcn.x=20&imgcn.y=9#Art.50quater
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bewijst dat hij, voor de inbreuk die aanleiding heeft gegeven tot die opsluiting, werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke 
beslissing. Hetzelfde geldt in geval van ontslag van rechtsvervolging of buitenzaakstelling. 
  § 2. Gedurende de periode van schorsing van het pensioen wordt aan de echtgenoot of aan de kinderen van de gepensioneerde een pensioen betaald 
gelijk aan het overlevingspensioen waarop zij aanspraak zouden kunnen maken indien de gepensioneerde overleden was. De betaling van dit pensioen 
wordt gestaakt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het overlijden van de gepensioneerde of vanaf het herstel van de betaling van het 
rustpensioen aan de gepensioneerde. 
  Het met toepassing van het eerste lid aan de echtgenoot of aan de kinderen betaalde pensioen wordt afgetrokken van de achterstallen op het 
rustpensioen die betrekking hebben op dezelfde periode en die aan de gepensioneerde betaald worden op grond van § 1, derde lid. 

 
Art. 50quater. § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2, § 3, 6, derde lid, en 9, zevende lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen, wordt de betaling van het overlevingspensioen geschorst gedurende de gehele kalendermaanden tijdens welke 
de titularis van het pensioen : 
  a) opgesloten wordt in een gevangenis of geïnterneerd wordt in een inrichting tot bescherming van de maatschappij; 
  b) zich niet aanmeldt om zijn opsluiting of internering te ondergaan. 
  In afwijking van het eerste lid, a), wordt de betaling behouden zolang betrokkene geen ononderbroken opsluiting of internering van twaalf maanden 
heeft ondergaan. 
  In afwijking van het eerste lid, a), wordt de betaling van het pensioen hersteld voor de periode van voorlopige hechtenis op voorwaarde dat de titularis 
van het pensioen bewijst dat hij, voor de inbreuk die aanleiding heeft gegeven tot die opsluiting, werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde 
getreden gerechtelijke beslissing. Hetzelfde geldt in geval van ontslag van rechtsvervolging of buitenzaakstelling. 
  § 2. Gedurende de periode van schorsing van het pensioen worden de kinderen geboren uit het huwelijk van de overlevende of de uit de echt gescheiden 
echtgenoot met de overledene, gelijkgesteld met hele wezen. Hetzelfde geldt voor de kinderen bedoeld in artikel 10, § 2, tweede lid, van de wet van 15 
mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. De betaling van dit pensioen wordt gestaakt vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op het overlijden van de titularis van het pensioen of vanaf het herstel van de betaling van zijn overlevingspensioen. 
 Het met toepassing van het eerste lid aan de kinderen betaalde pensioen wordt afgetrokken van de achterstallen op het overlevingspensioen die 
betrekking hebben op dezelfde periode en die aan de titularis van het pensioen betaald worden op grond van § 1, derde lid. 

 
Wet (Algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen)  

 
Art. 131. Het supplement is niet verschuldigd gedurende de gehele kalendermaanden tijdens welke de gepensioneerde opgesloten werd in een gevangenis of 

geïnterneerd werd in een inrichting tot bescherming van de maatschappij of in een bedelaarskolonie. 
Het supplement blijft evenwel verschuldigd voor de duur van de voorlopige hechtenis, indien deze onwettig of onwerkzaam blijkt. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1978080501%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1978080501&table_name=WET&nm=1978080501&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271978-08-05%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1978&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=05&dddm=08&imgcn.x=20&imgcn.y=9#Art.50ter
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1978080501%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1978080501&table_name=WET&nm=1978080501&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%271978-08-05%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1978&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=05&dddm=08&imgcn.x=20&imgcn.y=9#LNK0026
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1992062630%2FN&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=19&cn=1992062630&table_name=WET&nm=1992021199&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%271992-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1992&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=26&dddm=06&imgcn.x=31&imgcn.y=7#Art.130
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1992062630%2FN&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=19&cn=1992062630&table_name=WET&nm=1992021199&la=N&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dd+%3D+date%271992-06-26%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1992&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=26&dddm=06&imgcn.x=31&imgcn.y=7#Art.132

