
Jan De Winter

Symposium Zelzate

7 oktober 2022



Internering is...



"les fous ne peuvent pas être punis, parce qu'ils ne 
savent pas ce qu'ils font."

… een uitzondering op het schuldstrafrecht



… een beveiligingsmaatregel

Bescherming 
maatschappij

Zorg op maat met 
oog op re-integratie



… zorg

• Rekening houdend met 
veiligheidsrisico en gezondheid 

• Menswaardig leven

• Gericht op maximale re-integratie



… art. 9 Wet 
betreffende de 
internering 

“De onderzoeksgerechten, en de vonnisgerechten kunnen de 
internering bevelen van een persoon :

1° die een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd die de 
fysieke of psychische integriteit van derden aantast of 
bedreigt en

2° die op het ogenblik van de beslissing aan een 
geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of de 
controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast en

3° bij wie het gevaar bestaat dat hij als gevolg van zijn 
geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere 
risicofactoren, opnieuw feiten zoals bedoeld in 1° zal 
plegen.”



Alles begint bij de 
voordeur…



Aantal geïnterneerden in gevangenis – nationaal 



Aantal geïnterneerden in gevangenis per KBM 



Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek

• Geestesstoornis op ogenblik van 
de feiten?

• Geestesstoornis op ogenblik van 
het onderzoek? 

• Oorzakelijk verband? 

• Gevaar voor nieuwe feiten? 



Nood aan nauwkeurigheid! 

1. Beoordeling met volledige
kennis van de feiten



Nood aan nauwkeurigheid! 

2. Nood aan nauwkeurige 
diagnosestelling 



Wat is een
geestesstoornis? 



Definitie EHRM 

• Objectieve en medische expertise

• Reële en voortdurende mentale 
stoornis 

• Duidelijke noodzaak tot 
vrijheidsbeneming 

• Opsluiting slechts zolang 
betrokkene geestesziek blijft



Problematiek stoornis in de zin van 
de interneringswet

Alcohol- en 
middelengebruik

stoornis in de zin van 
de interneringswet



KI Gent 2021/12/116



Antisociaal gedrag Geestesstoornis in de zin van de 
interneringswet 



Antisociaal/afwijkend 
gedrag 

Geestesstoornis in de zin van de 
interneringswet 



Laagbegaafdheid Geestesstoornis in de zin van de 
interneringswet 



3. Een mogelijk oorzakelijk 
verband tussen de 
geestesstoornis en de feiten



Causaal verband

• Aanwezigheid causaal verband vaak 
bevestigd, doch zelden gemotiveerd

• Le médecin devient le maître du droit
pénal? 



Het belang van de beoordeling
Gent 4de kamer 2021/NT/801



Eeuwigdurend en uitzichtloos



Niet lichtzinnig 

• Vrijheidsberoving/beperking 

• Verlies van perspectief

• Impact maatregel niet in 
verhouding met feiten 



Verklaringen voor de stijging?

KWALITEIT VAN DE 
EXPERTISES?

DALEND VERTROUWEN IN 
BESTRAFFING?

GROEIEND VERTROUWEN 
IN GEZONDHEIDSZORG?

VREES VOOR 
ONVEILIGHEID?   



Le fou est l’exclu par 
excellence. 

Gênant pour le bon 
fonctionnement social, 
perturbant pour notre vision
de la norme, le fou fait peur.

Exilé… Enfermé… Pourtant, 
il appartient à l’humanité et 
l’interroge. Humain, si 
humain. 

Lieven Nollet Patrick Coupechoux, 2006



Jan De Winter
Van Hende Advocaten

info@vanhende-advocaten.be
Baliestraat 28, 

9000 Gent 

mailto:info@vanhende-advocaten.be

	Slide1
	Internering is...
	"les fous ne peuvent pas être punis, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font."�
	… een beveiligingsmaatregel
	… zorg
	… art. 9 Wet betreffende de internering 
	Alles begint bij de voordeur…
	Aantal geïnterneerden in gevangenis – nationaal 
	Slide9
	Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek
	Nood aan nauwkeurigheid! 
	Nood aan nauwkeurigheid! 
	Wat is een geestesstoornis? �
	Definitie EHRM 
	Slide15
	KI Gent 2021/12/116
	Antisociaal gedrag 
	Antisociaal/afwijkend gedrag 
	Laagbegaafdheid
	Slide20
	Causaal verband
	Het belang van de beoordeling�Gent 4de kamer 2021/NT/801 
	Slide23
	Niet lichtzinnig 
	Verklaringen voor de stijging?
	 
	Slide27

