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Woord vooraf 
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kritiek en het beantwoorden van mijn vragen. Ook wil ik mijn commissaris Prof. Dr. Vander 
Laenen bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn masterproef. 
 
Daarnaast zou ik ook de Heer Henri Heimans, Voorzitter Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij Gent, Mevrouw Rita Van Malderen, vrederechter eerste kanton Aalst, de Heer 
Jan De Winter, advocaat en de Heer Geert De Bruecker, Gerechtspsychiater willen bedanken 
voor de tijd die ze voor mij konden vrijmaken in hun drukke agenda. 
 
Verder wil ik ook Peter Dossche bedanken voor het nalezen van mijn masterproef op 
spellings- en taalfouten. Ook mijn familie en vrienden verdienen hier een plaats, dankzij hun 
steun kon ik deze opdracht tot een goed einde brengen. 
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Inleiding 
Net zoals geestesgezonde personen zijn geesteszieke personen in beginsel ‘vrije’ mensen 
met dezelfde rechten en plichten, dezelfde behoeften en verwachtingen. Toch kan men 
vaststellen dat onze maatschappij anders omgaat met deze bijzondere groep van personen. 
Vaak worden deze mensen nagewezen en moeten zij optornen tegen de vele vooroordelen. 
Ook ons rechtssysteem behandelt geesteszieken op een andere wijze. Zo zijn er in onze 
wetgeving een aantal statuten opgericht om de geesteszieke te beschermen tegen zichzelf of 
om derden of de maatschappij te beschermen tegen de geesteszieke en dit door hen van 
hun vrijheid te beroven. 
Enerzijds is er het burgerlijk systeem van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke en anderzijds is er het strafrechtelijk 
systeem beschreven in de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten die de 
opsluiting van een geesteszieke delinquent regelt.1 Hoewel ons Belgisch strafrecht ervoor 
gekozen heeft dat een geesteszieke geen ‘schuld’ treft wanneer hij een misdrijf pleegt en 
dus ook geen straf moet ondergaan, worden zij wel onderworpen aan een 
beveiligingsmaatregel. 
In deze masterproef wordt er een vergelijking gemaakt tussen deze twee systemen. 
 
In het eerste deel wordt er dieper ingegaan op de rechten die geesteszieken bezitten. Bij 
deze rechten wordt een onderscheid gemaakt tussen deze die geregeld worden in het 
internationaal recht en deze in het nationaal recht. Zo zijn er een aantal mensenrechten 
waarmee de nationale wetgever steeds rekening zal moeten houden. Deze fundamentele 
rechten hebben betrekking op alle geestesgestoorden, of ze nu een misdrijf gepleegd 
hebben of niet. 
 
Daarna worden de twee beveiligingsmaatregelen verder uitgediept namelijk de internering 
en de gedwongen opname. Niet alleen wordt de procedure overlopen maar er wordt ook 
stilgestaan bij de knelpunten van de huidige wetgeving. 
 
In het vierde deel wordt er nagegaan of de internering en de gedwongen opname hun doel 
bereikt hebben en op welke punten ze kunnen bijgeschaafd en verbeterd worden. Zo worden 
bepaalde aspecten van de maatregelen vergeleken en wordt de rechtspositie van de 
geesteszieken nagegaan in beide systemen. 
 
Tot slot wordt er onderzocht of het nuttig is om de opsplitsing tussen de delinquente en de 
niet-delinquente geesteszieke te behouden. Ook worden er een aantal voorstellen 
geformuleerd over hoe de wet er in de toekomst zou kunnen uitzien. 
 

                                            
1  Wet van 26 juni betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990, 14.806 

(hierna verkort Wet Bescherming Persoon Geesteszieke); wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van seksuele strafbare feiten, BS 17 juli 
1964, 1.964.070.106 (hierna verkort Wet Bescherming Maatschappij). 
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DEEL 1: Geesteszieken en hun rechten 

1 Mensenrechten 

1.1 Algemeen 

Op 4 november 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden ondertekend.2 Het trad in werking op 3 september 1953. Het 
verdrag kwam tot stand binnen de Raad van Europa en werd op dat moment door 10 landen 
ondertekend. Ondertussen hebben al 47 landen dit verdrag geratificeerd en blijkt het een 
efficiënt middel te zijn om schendingen tegen de mensenrechten te sanctioneren. De reden 
hiervoor is dat het verdrag directe werking heeft en dus voorrang heeft op de nationale 
wetgevingen van de verschillende verdragsstaten. 
Het EVRM laat ook toe dat particulieren een klacht indienen bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.3 Aangezien de einduitspraken van het Hof bindend zijn, moeten de 
verdragsstaten zich houden aan de einduitspraken van het EHRM in de zaken waarbij ze 
partij zijn. Wanneer zij veroordeeld worden dienen zij maatregelen te nemen die de 
schending remediëren en die nieuwe schendingen moeten voorkomen.4 Krijgt de partij geen 
of slechts gedeeltelijk rechtsherstel in het nationaal recht, dan kan het Hof aan de klager ook 
een billijke genoegdoening toekennen.5  
 
Pas eind de jaren zeventig kreeg het Hof de eerste klachten over schendingen van de 
mensenrechten bij geesteszieken. De klachten over België gingen meestal uit van 
geïnterneerden.6 Toch bleef België gespaard van een groot aantal klachten en blijkt het 
vooral het Verenigd Koninkrijk te zijn dat hoog scoort. 
Eind de jaren tachtig kan men een mentaliteitswijziging vaststellen in de houding ten 
opzichte van geesteszieken. Het dringt door dat geesteszieken net zoals geestesgezonde 
mensen recht hebben op een aantal fundamentele rechten en vrijheden.7 
 

1.2 Verbod op foltering en onmenselijke vernedering of 
bestraffing (art. 3 EVRM) 

Volgens artikel 3 van het EVRM mag niemand onderworpen worden aan folteringen of aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

                                            
2  Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, BS 19 augustus 1955, 05.028 (hierna verkort 
EVRM). 

3  Hierna verkort EHRM. 
4  J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM: Algemene beginselen, I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 

698-700. 
5  J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM: Algemene beginselen, I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 

625. 
6  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 

statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 20-21. 
7  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 

statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 19. 
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Dit artikel is nog maar zelden succesvol ingeroepen omdat het EHRM een hoge standaard 
hanteert over wat als onmenselijk of vernederend kan worden beschouwd.8 Dit impliceert 
dat de behandeling of bestraffing voldoende ernstig moet zijn om onder artikel 3 EVRM 
gekwalificeerd te worden.9 Daarnaast is de bewijslast voor het slachtoffer zeer zwaar. De 
onmenselijke of vernederende behandeling moet vaststaan zonder enige redelijke twijfel.10 
Twee problemen die zich stellen bij de opsluiting van geesteszieken, zijn de onmenselijke of 
vernederende levensomstandigheden van de geesteszieken en de onmenselijke of 
vernederende behandeling van deze kwetsbare groep. 
 

1.2.1 Levensomstandigheden 

In sommige gevallen zijn de levensomstandigheden van geesteszieken beneden alle peil. Dit 
was ook het geval in twee zaken tegen het Verenigd Koninkrijk. Het ging telkens over het 
Broadmoor Hospital dat instond voor de opvang van geestesgestoorde delinquenten.  
In de eerste zaak was het grootste probleem de overbevolking waardoor er een gebrek was 
aan privacy, sanitaire voorzieningen en dagelijkse bezigheden voor de patiënten. Daarnaast 
was er ook brandgevaar, ontbrak een gepaste behandeling voor de geesteszieken en was er 
bovendien een tekort aan toezicht.11 
Toch heeft het Hof beslist dat hoewel de levensomstandigheden hoogst onbevredigend 
waren, er geen schending was van artikel 3 EVRM. 
De kritiek was dat het Hof hier enkel gekeken heeft naar elke klacht op zich en nooit alle 
klachten gebundeld heeft om zo het ‘cumulatief effect’ te beoordelen.12 
 
In de tweede zaak ging het over een lange afzondering van een geesteszieke in een 
isoleercel. Op zich is het gebruik van isoleercellen niet verboden op grond van artikel 3 
EVRM. Toch zal men zaak per zaak moeten bekijken of deze afzondering onmenselijk of 
vernederend is. Hierbij wordt rekening gehouden met de duur van de afzondering, de 
strengheid, het nagestreefde doel… 13 Een compleet zintuiglijk en sociaal isolement kan 

                                            
8  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 

statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 35. 
9  Y. HAECK EN V. STAELENS, “Artikel 3: Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 130. 

10  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 
statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 35. 

11  Y. HAECK EN V. STAELENS, “Artikel 3: Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 188. 

12  Y. HAECK EN V. STAELENS, “Artikel 3: Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 188. 

13  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 
statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 38. 
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echter de toets met artikel 3 EVRM niet doorstaan en zal steeds een schending uitmaken van 
deze verdragsbepaling.14 
In de zaak tegen het Verenigd Koninkrijk zijn de partijen uiteindelijk tot een minnelijke 
schikking kunnen komen. Naast het betalen van een geldsom, moest de Britse regering ook 
een nieuwe algemene richtlijn uitvaardigen voor het Broadmoor Hospital die de 
levensomstandigheden van de patiënten moest verbeteren.15 
 

1.2.2 Medische behandeling 

Ook de medische behandeling van geesteszieken is het voorwerp van klachten bij het EHRM. 
Maar net zoals de klachten over de onmenselijke en vernederende levensomstandigheden in 
de psychiatrische instellingen of gevangenissen, wordt er bij de medische behandeling 
zelden geoordeeld dat deze behandelingen onmenselijk of vernederend zijn of dat zij 
neerkomen op foltering.16 
De klachten over de behandeling van geesteszieken vallen uiteen in drie categorieën: 
namelijk diegenen die het gebrek aan een behandeling aanklagen, diegenen die geen 
gepaste behandeling krijgen en diegenen die een dwangbehandeling moeten ondergaan. 
 
Voor de eerste categorie van klachten, zijnde het gebrek aan behandeling, werd er bij het 
Hof nog geen schending van artikel 3 vastgesteld. Het Hof achtte dit een medische 
aangelegenheid. 
De tweede categorie, het gebrek aan een aangepaste behandeling doorstond zelfs de 
ontvankelijkheidtoets niet. 
 
Artikel 3 EVRM werd al herhaaldelijk ingeroepen om de wantoestanden in gevangenissen 
met betrekking tot geïnterneerden aan te klagen. Een belangrijk arrest voor België is het 
arrest Aerts.17 In dit arrest werden de onmenselijke behandelingen in de psychiatrische 
annex van de gevangenis van Lantin gehekeld. Ondanks het negatieve verslag van het CPT 
en van de Europese Commissie oordeelde het Hof dat er geen schending was van artikel 3 
EVRM.18 
Het is opmerkelijk dat het hof maar zelden een schending van artikel 3 EVRM uitspreekt en 
een zware bewijslast oplegt aan de klagende partij.19 Dit is deels te verklaren door het sterk 

                                            
14  Y. HAECK EN V. STAELENS, “Artikel 3: Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 177. 

15  Y. HAECK EN V. STAELENS, “Artikel 3: Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 189. 

16  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 
statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 38. 

17  EHRM, Aerts v. Belgium 1998. 
18  Hierna verkort CPT; Rapport de suivi du Gouvernement Belge en réponse au rapport du Comité européen pour 

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou dégradents (CPT) relatif à sa visite en 
Belgique du 31 août au 12 septembre 1997, www.cpt.coe.int/documents/bel/1999-11-inf-fra.pdf. 

19  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 
statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 37. 
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stigmatiserende effect dat een veroordeling op grond van artikel 3 EVRM met zich 
meebrengt voor het veroordeelde land. 
 
Uit de rechtspraak van het EHRM is gebleken dat artikel 3 EVRM geen soelaas biedt om de 
soms onmenselijke toestanden in de psychiatrische instellingen of psychiatrische annexen in 
de gevangenis aan de kaak te stellen. Om er op toe te zien dat de verdragsstaten niet 
zondigen tegen de toepassing van artikel 3 EVRM werd in de Europese Conventie ter 
Preventie van onmenselijke behandeling of bestraffing, die aangenomen werd op 26 
november 1987 en goedgekeurd werd door België bij de wet van 7 juni 199120, het Europees 
Comité ter Preventie van Foltering en Onmenselijke Behandeling of Bestraffing opgericht. Dit 
Comité heeft de bevoegdheid om psychiatrische instellingen en gevangenissen op 
onaangekondigde tijdstippen te bezoeken en heeft onbeperkt toegang tot deze plaatsen 
zonder dat er beperkingen kunnen worden opgelegd. Het comité kan zich laten bijstaan door 
experten en heeft het recht om geesteszieken te ondervragen over de 
levensomstandigheden in de instelling of gevangenis.21 
 

1.3 Recht op vrijheid en veiligheid (art. 5 EVRM) 

1.3.1 Artikel 5.1 e EVRM 

Artikel 5.1 e EVRM bepaalt: “Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. 
Niemand mag van zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en 
overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: 
e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding 
van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende 
middelen of van landlopers.” 
Hieruit kan men drie cumulatieve voorwaarden afleiden voor de rechtvaardiging van een 
vrijheidsberoving. Ten eerste kan de vrijheidsberoving alleen plaatsvinden overeenkomstig 
een wettelijk voorgeschreven procedure, ten tweede moet de betrokken persoon geestesziek 
zijn en als derde en laatste voorwaarde moet de vrijheidsberoving ook rechtmatig gebeuren. 
 
1.3.1.1 Vrijheidsberoving overeenkomstig een wettelijke procedure 

Het EVRM verplicht de verdragsstaten om een wettelijke procedure te voorzien voor de 
vrijheidsberoving van geesteszieken. Deze nationale procedure moet in overeenstemming 
zijn met het EVRM. Daarnaast moet de nationale wetgeving met betrekking tot 
vrijheidsberoving voldoende toegankelijk en nauwkeurig zijn opgesteld zodat de burger kan 
voorzien welke gevolgen er aan zijn daden gekoppeld worden. Dit is het beginsel van 
rechtszekerheid.22 

                                            
20  Wet van 7 juni 1991 houdende de goedkeuring van het Europees Verdrag en de Bijlage ter voorkoming van 

foltering en onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing, opgemaakt te Straatsburg op 26 
november 1987, BS 29 januari 1992, 01.788. 

21  X., The CPT in brief, http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-leaflet.pdf. 
22  F. DHONDT, “Artikel 5: Recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), 

Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 289. 
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In de Belgische wetgeving is het de Wet Bescherming Maatschappij en de Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke die zorgt voor een wettelijke basis voor de vrijheidsberoving van 
geesteszieken. 
 
1.3.1.2 Vrijheidsberoving van een geesteszieke 

De vrijheidsberoving kan alleen gerechtvaardigd worden als de betrokkene aan een 
geestesziekte lijdt. Dit begrip wordt in het EVRM niet gedefinieerd zodat het Hof hier de 
opdracht krijgt om het begrip te interpreteren. Het EHRM heeft echter geen definitieve 
interpretatie gegeven aan dit begrip maar vult het in naar de geldende maatschappelijke 
waarden en normen en de algemeen aanvaarde wetenschappelijke kennis.23 Het enige wat 
het Hof wel gegeven heeft, is een negatieve definitie. Het Hof stelt dat een vrijheidsberoving 
niet gerechtvaardigd is voor personen die door hun ideeën of gedrag afwijken van de 
gangbare normen in een bepaalde samenleving.24 Deze negatieve omschrijving kan men niet 
terugvinden in onze Wet Bescherming Maatschappij maar is wel terug te vinden in artikel 2 
in fine Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
 
1.3.1.3 Rechtmatige vrijheidsberoving 

Een derde voorwaarde is dat de vrijheidsberoving rechtmatig moet gebeuren. Dit betekent 
dat ze in overeenstemming moet zijn met de nationaal voorziene procedure. 
Deze voorwaarde beoogt de geesteszieke te beschermen tegen willekeur. Gezien de precaire 
rechtspositie van de geesteszieke heeft het Hof zijn vrijheidsberoving onderworpen aan drie 
minimumvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het arrest Winterwerp dat 
een belangrijke basis vormt voor de bescherming van de geesteszieke. Een vrijheidsberoving 
is pas dan rechtmatig wanneer aan deze drie voorwaarden voldaan is. Ten eerste moet de 
vrijheidsberoving gebeuren op basis van een objectief medisch onderzoek dat de 
geestesziekte van de betrokkene aantoont, op deze regel wordt een uitzondering gemaakt 
voor spoedeisende gevallen. Daarnaast moet het gaan om een ernstige geestesziekte die de 
vrijheidsberoving rechtvaardigt. Tenslotte mag men de vrijheidsberoving enkel handhaven 
zolang de geestesziekte blijft bestaan.25 Hoewel het Hof in het arrest Winterwerp de 
voorwaarden bepaalde waaraan een rechtmatige vrijheidsberoving van geesteszieken moet 
voldoen, moet men toch vaststellen dat er in eerste instantie moet gekeken worden naar de 
nationale autoriteiten. Deze krijgen een zekere beleidsvrijheid bij de toepassing van deze 
voorwaarden en tot op vandaag moet men vaststellen dat het Hof de beslissingen van de 
nationale autoriteiten nog niet in vraag gesteld heeft wanneer het gaat over de mentale 
toestand van de geesteszieke.26 
 
Over de vraag of de vrijheidsberoving rechtmatig is wanneer de geesteszieke geen gepaste 
behandeling krijgt, besliste het Hof bij het arrest Winterwerp nog dat de geesteszieke geen 
                                            
23  EHRM, Winterwerp v. The Netherlands, 1979, §37. 
24  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 

statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 25. 
25  EHRM, Winterwerp v. The Netherlands, 1979, §39. 
26  F. DHONDT, “Artikel 5: Recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid”, VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), 

Handboek EVRM: Artikelsgewijze Commentaar, II, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 322. 
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recht had op een aangepaste behandeling of medicatie. Ondertussen heeft het Hof zijn visie 
toch enigszins genuanceerd. In de zaak Ashingdane v. United Kingdom en het arrest Aerst v. 
Belgium stelde het Hof dat de vrijheidsberoving van de geesteszieke pas rechtmatig is in de 
zin van artikel 5.1 e EVRM wanneer de geesteszieke opgesloten wordt in een ziekenhuis of 
een gelijkaardige instelling die aangepast is aan de bijzondere behoeften van de 
geesteszieke en wanneer ze voorziet in een geschikte behandeling.27 
 

1.3.2 Recht op rechterlijke controle (art. 5.4 EVRM) 

Artikel 5.4 EVRM bepaalt dat: “Eenieder, die door arrestatie of detentie van zijn vrijheid is 
beroofd, heeft het recht om een voorziening te vragen bij een rechter opdat deze spoedig 
beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de 
detentie onrechtmatig is.” 
Artikel 5.4 EVRM heeft het over een ‘rechter’. Dit begrip wordt door het Hof niet strikt 
geïnterpreteerd en het volstaat dat men een procedure kan instellen bij een multidisciplinair 
orgaan dat speciaal werd opgericht om toezicht uit te oefenen op de vrijheidsberoving van 
geesteszieken. Daarnaast moet het orgaan een rechterlijk karakter hebben. Hieraan is 
voldaan wanneer het onafhankelijk van de uitvoerende macht en van de betrokken partijen 
in de zaak optreedt. Deze voorwaarden zijn volgens de Commissie vervuld bij de Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij.28 
 
Naast het rechterlijk karakter moeten de lidstaten ook zorgen dat de organen voldoen aan 
een aantal procedurele waarborgen. Deze waarborgen zijn onder andere: het recht om 
gehoord te worden, het recht op vertegenwoordiging, het recht op een tegensprekelijke 
procedure en het recht op informatie over de reden van detentie. Bovendien moet het 
orgaan ook de bevoegdheid hebben om de geestesgestoorde terug in vrijheid te stellen 
wanneer blijkt dat de vrijheidsberoving onrechtmatig is.29 Ook aan deze bijkomende 
voorwaarden voldoet de CBM. 
De toegang tot een rechter impliceert niet alleen dat een rechter bij de aanvang van de 
vrijheidsberoving controle moet uitoefenen op de detentie maar eveneens dat er periodieke 
rechterlijke controles moeten uitgevoerd worden. De manier waarop deze georganiseerd 
worden heeft geen belang voor het Hof. Het kan dus gaan om een automatische controle 
maar eveneens om een controle op vraag van de geesteszieke of zijn advocaat. De Wet 
Bescherming Maatschappij voorziet in een controle op vraag van de geïnterneerde of zijn 
advocaat. De CBM kan ook ambtshalve beslissen om te controleren of de vrijheidsberoving 
van de geïnterneerde nog noodzakelijk is.30 Ook bij de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke is er een periodieke controle door de vrederechter. 

                                            
27  EHRM, Ashingdane v. United Kingdom, 1985, §44; EHRM, Aerts v. Belgium, 1998, § 46; F. DHONDT, “Artikel 5: 

Recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid”, in VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y. (eds.), Handboek EVRM: 
Artikelsgewijze Commentaar, II, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 324. 

28  Hierna verkort CBM; K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in 
P. SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 43. 

29  K. VANLEDE, “De opname en behandeling van geestesgestoorden en de mensenrechten” in P. SENAEVE (ed.), Het 
statuut van de geestesgestoorde, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 43-48. 

30  Artikel 18 Wet Bescherming Maatschappij. 
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1.4 Recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) 

Wanneer we het hebben over het recht op een eerlijk proces moeten we bij de Wet 
Bescherming Maatschappij direct denken aan het artikel 21, of de zogenaamde ‘staat 100’. 
Dit artikel geeft aan de minister van Justitie de bevoegdheid om een veroordeelde na een 
eensluidend advies van de CBM te interneren. Dit is in strijd met artikel 6 EVRM aangezien 
het de uitvoerende macht is die de beslissing tot internering neemt en er geen rechterlijke 
procedure voorzien is. 
Ook het artikel 20 Wet Bescherming Maatschappij brengt problemen met zich mee. Wanneer 
de geïnterneerde is vrijgesteld op proef en één van de opgelegde voorwaarden overtreedt, 
kan de procureur des Konings op eenvoudig telefonisch verzoek deze vrijstelling op proef 
ongedaan maken. De geïnterneerde zal dan opgenomen worden in een penitentiaire 
instelling zonder enige vorm van proces. Daarnaast kan de geïnterneerde zich ook niet 
verweren tegen de aanklacht over de vermeende overtreding.31 
 

1.5 Recht op eerbiediging van het privé-, familie- en 
gezinsleven (art. 8 EVRM) 

Het psychiatrisch deskundigenonderzoek bij de internering is volgens de Commissie voor de 
rechten van de mens een inmenging in het privéleven van de geesteszieke. Enkel wanneer 
aan de voorwaarden uit artikel 8.2 EVRM is voldaan, kan de overheid dit ingrijpend 
onderzoek gelasten.32 
Wanneer de geesteszieke van zijn vrijheid beroofd wordt en onderworpen wordt aan een 
verplichte medische behandeling is het volgens de Commissie noodzakelijk dat deze 
behandeling voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.2 EVRM. Deze verplichte behandeling 
kan gerechtvaardigd zijn voor “the prevention of disorder or crime”.33 

                                            
31  W. VAN STEENBRUGGE , “Geïnterneerden en mensenrechten” in E. BREMS (ed.), Vrijheden en vrijheidsbeneming, 

Mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, 315-316. 
32  MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 16. 
33  G. SMAERS, Gedetineerden en mensenrechten : de toepassing van het EVRM in penitentiaire detentiesituaties 

door de Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in 
België, Antwerpen, Maklu, 1994, 254-255. 
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2 De behandeling van de geesteszieke 

2.1 Internationaal recht 

2.1.1 Algemeen 

Naast het EVRM zijn er ook nog andere internationale verdragen die de rechten van 
geesteszieken regelen. Zo is er de Aanbeveling 2004(10) van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa, de VN-resolutie 46-119 en de Biogeneeskunde Conventie die eveneens 
tot stand kwam in de schoot van de Raad van Europa.34 Deze verdragen hebben vooral 
betrekking op de gedwongen behandeling van geesteszieken. Hoewel de Biogeneeskunde 
Conventie nooit geratificeerd werd door België en dus niet bindend is, heeft ze toch enig 
aanzien en dient men ook met dit verdrag zoveel als mogelijk rekening te houden.  
Het internationaal recht hanteert het principe dat de geesteszieke een vrije en 
geïnformeerde toestemming moet geven voor zijn behandeling. Wanneer dit niet mogelijk is 
kan er pas een behandeling opgelegd worden wanneer er aan een aantal voorwaarden is 
voldaan. Deze voorwaarden voor de dwangbehandeling en het opleggen van 
dwangmaatregelen kunnen afgeleid worden uit de voornoemde verdragen. 
 

2.1.2 Dwangbehandeling 

2.1.2.1 Voorzien bij wet 

De onvrijwillige behandeling van een geesteszieke moet voorzien zijn bij wet. Dit principe 
wordt zowel in artikel 8.2 EVRM, in artikel 7 van de Biogeneeskunde Conventie als in 
beginsel 11.8 VN-resolutie 46/119 bevestigd. Niet alleen moet de wet de dwangbehandeling 
voorzien, maar ook een toezichts-, controle-, en beroepsprocedure.35  
 
2.1.2.2 De gedwongen opname legitimeert de dwangbehandeling niet 

Hoewel dit nergens expliciet terug te vinden is, kan men uit Aanbeveling 2004 (10) afleiden 
dat de gedwongen opname de dwangbehandeling niet legitimeert.36 Dit betekent dus dat 
naast een wettelijke regeling voor de dwangopname ook een wettelijke regeling vereist is 
voor de dwangbehandeling tijdens deze gedwongen opname. 
Omgekeerd vereist de VN-resolutie 46/119 wel dat wanneer er gedwongen behandeld wordt, 
de patiënt ook gedwongen opgenomen moet zijn.37 
 
2.1.2.3 Rechter of andere bevoegde instantie 

Artikel 20.2 Aanbeveling 2004 (10) bepaalt dat een dwangbehandeling enkel mogelijk is 
indien zij wordt opgelegd door een rechtbank of een andere bevoegde instantie. Een 

                                            
34  Aanbeveling 2004(10) van 22 september 2004 aangenomen in het Comité van ministers van de Raad van 

Europa; VN-resolutie 46/119 van 17 december 1991; Biogeneeskunde Conventie van 4 april 1997 van de Raad 
van Europa. 

35  Art. 7 Biogeneeskunde Conventie. 
36  M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 

de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 53-54. 
37  Beginselen 11.6 (a) en 11.7 VN-resolutie 46/119. 
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bijkomende waarborg wordt gesteld door de verplichting van een objectief medisch 
onderzoek.38 Dit principe wordt eveneens bevestigd in het arrest Winterwerp van het 
EHRM.39  
De rechtbank of de bevoegde instantie moet bij zijn beslissing tot dwangbehandeling 
rekening houden met de mening van de betrokkene en zijn beslissing nemen op basis van de 
bij wet voorziene procedure. Het is ook vereist dat de betrokkene gezien en geraadpleegd 
wordt.40 Het internationaal recht hecht ook veel belang aan de vertegenwoordiger van de 
zieke. Deze moet geïnformeerd en geconsulteerd worden door de rechtbank of de bevoegde 
instanties. Ook de naasten van de zieke moeten geconsulteerd worden. Indien ze zich 
hiertegen verzetten of wanneer het niet mogelijk is om praktische redenen of wanneer het 
niet aangewezen is, kan de consultatie achterwege gelaten worden.41 
Ook de eventuele verlenging van de dwangbehandeling moet gebeuren na een objectief 
medisch onderzoek en nadat de vertegenwoordiger en de naasten geïnformeerd en 
geconsulteerd werden. 
 
De VN-resolutie 46/119 bepaalt net zoals Aanbeveling 2004 (10) dat de onbekwame 
geesteszieke vertegenwoordigd moet worden en dat de behandeling slechts kan 
plaatsvinden wanneer de patiënt zijn toestemming geeft.42 In tegenstelling tot de 
Aanbeveling 2004 (10) gaat de VN-resolutie ervan uit dat de onvrijwillige behandeling maar 
kan plaatsvinden wanneer deze ook gepaard gaat met een gedwongen opname.43 
 
Artikel 6.3 Biogeneeskunde Conventie vermeldt eveneens het belang van een 
vertegenwoordiger. Indien de onbekwame geesteszieke zelf niet in staat is om toestemming 
te geven moet de toestemming van de vertegenwoordiger bekomen worden nadat deze 
eerst behoorlijk werd ingelicht en de gevolgen en risico’s van de behandeling werden 
toegelicht.44 In elk geval moet de beslissing steeds genomen worden in het belang van de 
geesteszieke.45 
 
2.1.2.4 Mogelijkheid tot beroep 

Het moet mogelijk zijn om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing tot 
dwangbehandeling. Dit is terug te vinden zowel in artikel 25.1 i. Aanbeveling 2004 (10) als in 
beginsel 11.16 VN-resolutie 46/119. De Biogeneeskunde Conventie bepaalt in artikel 7 dat de 
wet een beroepsprocedure moet voorzien. 
Aanbeveling 2004 (10) bepaalt verder nog dat de dwangbehandeling op redelijke tijdstippen 
geëvalueerd moet worden door een rechterlijke instantie.46 Bij deze procedures moet de 
geesteszieke bijgestaan worden door een advocaat die in overeenstemming met het 
                                            
38  Art. 20.4 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 5 VN-resolutie 46/119. 
39  EHRM, Winterwerp v. The Netherlands, 1979, §39. 
40  Art. 20.2 i. en 20.2 ii. Aanbeveling 2004 (10). 
41  Art. 20.6 en 20.5 Aanbeveling 2004 (10). 
42  Beginsel 11.7 VN-resolutie 46/119. 
43  Beginsel 11.6 (a) VN-resolutie. 
44  Art. 6.4 Biogeneeskunde Conventie. 
45  Art. 6.5 Biogeneeskunde Conventie. 
46  Art. 25.1 ii. Aanbeveling 2004 (10). 
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nationaal recht kosteloos ter beschikking gesteld moet worden.47 De advocaat evenals de 
vertegenwoordiger moeten de mogelijkheid krijgen om alle stukken in te kijken die bij de 
rechtbank voorhanden zijn.48 Ook de geesteszieke heeft het recht om alle stukken in te 
kijken tenzij hierdoor de vertrouwelijkheid geschonden wordt of de veiligheid van derden in 
gevaar gebracht wordt. Wanneer de geesteszieke geen vertegenwoordiger heeft aangesteld 
kan hij zich in de procedures laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.49 
De VN-resolutie 46/119 bepaalt eveneens dat de geesteszieke in de beroepsprocedure 
bijgestaan moet worden door een advocaat die, indien de geesteszieke niet over voldoende 
financiële middelen beschikt, kosteloos ter beschikking moet gesteld worden.50 
 
2.1.2.5 Behandeling van de psychiatrische stoornis en gevaar voor de eigen 

veiligheid of die van derden 

Zowel Aanbeveling 2004 (10) als de VN-resolutie en de Biogeneeskunde Conventie stellen als 
voorwaarde voor de dwangbehandeling dat de betrokkene moet lijden aan een geestesziekte 
en dat er een gevaar moet zijn  voor de gezondheid van de geesteszieke of voor derden.51 
Aanbeveling 2004 (10) bepaalt dat er een reëel gevaar moet zijn dat ernstige schade 
berokkent aan de gezondheid van de geesteszieke of dat er reëel gevaar is voor ernstige 
schade aan derden.52 
Ook de Biogeneeskunde Conventie spreekt over een gevaar voor de veiligheid van de patiënt 
en zijn gezondheid. Een dwangbehandeling is pas geoorloofd wanneer de patiënt zonder de 
behandeling van de psychiatrische stoornis schade zou oplopen.53 Wanneer de geesteszieke 
een gevaar vormt voor derden kan men een beroep doen op artikel 26 Biogeneeskunde 
Conventie dat toelaat dat een geesteszieke onvrijwillig behandeld wordt wanneer dit 
voorzien is bij wet en het nodig is in een democratische samenleving.54 
 
2.1.2.6 Rekening houden met de mening van de patiënt en afwezigheid van een 

alternatieve behandeling 

Bij de keuze van de dwangbehandeling moet er zo veel als mogelijk rekening worden 
gehouden met de mening van de geesteszieke.55 Dit betekent dat indien de geesteszieke wel 
wil toestemmen in een andere behandeling, er ook voor die behandeling dient gekozen te 
worden.56 Dit is te verklaren op basis van het subsidiariteitsbeginsel.57 Wanneer het dus 

                                            
47  Art. 25.3 Aanbeveling 2004 (10). 
48  Art. 25.3 en 25.4 Aanbeveling 2004 (10). 
49  Art. 25.5 Aanbeveling 2004 (10). 
50  Beginsel 18.1 VN-resolutie 46/119. 
51  Art. 18 i. en ii. Aanbeveling 2004 (10); Beginsel 11.6 VN-resolutie 46/119; Art. 7 Biogeneeskunde Conventie; 

M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 
de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 124. 

52  Art. 18 ii. Aanbeveling 2004 (10). 
53  Art. 7 Biogeneeskunde Conventie. 
54  M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 

de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 125. 
55  Art. 18 iv Aanbeveling 2004 (10). 
56  Art. 18 iii. Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 9.1 VN-resolutie 46/119. 
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mogelijk is om een minder ingrijpende behandeling toe te passen dan moet dit ook 
gebeuren. 
 
2.1.2.7 Uitsluiting van ingrijpende behandelingen 

Zowel in  Aanbeveling 2004 (10) als in de VN-resolutie 46/119 is een ingrijpende 
behandeling slechts mogelijk wanneer er geen andere geschikte behandeling voorhanden 
is.58 Deze mogen enkel uitgevoerd worden met toestemming van de patiënt of na 
beoordeling door een rechterlijke of andere bevoegde instantie.59 Ook dient de behandeling 
onderworpen te worden aan een ethisch onderzoek en moet ze voldoen aan de klinische 
protocollen die in overeenstemming moeten zijn met het internationaal recht.60 
Wanneer de behandeling onomkeerbare gevolgen heeft, is het niet mogelijk om deze uit te 
voeren op een patiënt die geen vrije en geïnformeerde toestemming kan geven. Zo zal 
sterilisatie nooit mogen gebruikt worden om een psychiatrische stoornis te behandelen.61 
Neurochirurgie is enkel toegelaten wanneer de patiënt niet werd opgenomen in gedwongen 
context en wanneer hij hiervoor zijn vrije, geïnformeerde, specifieke en schriftelijke 
toestemming heeft gegeven.62 
 
2.1.2.8 Behandelingsplan en vermelding in het patiëntendossier 

Bij elke dwangbehandeling moet er een behandelingsplan opgesteld worden. Dit plan moet 
regelmatig herzien en eventueel gewijzigd worden en er moet rekening gehouden worden 
met de opmerkingen van de patiënt wanneer het behandelingsplan besproken wordt.63  
Naast een behandelingsplan wordt er ook een patiëntendossier opgesteld. Wanneer de 
patiënt het voorwerp is van een dwangbehandeling zal dit ook in het dossier opgenomen 
worden.64 
 
2.1.2.9 Proportionaliteitsbeginsel 

Wanneer er een dwangbehandeling opgelegd wordt, moet deze in verhouding staan tot het 
afgewende gevaar. Dit impliceert dat een onvrijwillige behandeling niet langer 
gerechtvaardigd zal zijn wanneer het gevaar geweken is of wanneer het gevaar met een 
minder ingrijpende maatregel ontweken kan worden.65 
 

                                                                                                                                        
57  M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 

de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 126. 
58  Art. 28.1 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 11.14 VN-resolutie 46/119. 
59  Art. 28.1 iii. Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 11.13 VN-resolutie 46/119. 
60  Art. 28.1 i en ii Aanbeveling 2004 (10). 
61  Art. 11.12 Aanbeveling 2004 (10). 
62  Art. 28.2 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 11.14 VN-resolutie 46/119. 
63  Art. 12.1 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 9.2 VN-resolutie 46/119. 
64  Art.13 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 11.10 VN-resolutie 46/119. 
65  Art. 18 iii. Aanbeveling 2004 (10). 



   19 

2.1.3 Dwangmaatregelen 

Zowel de Aanbeveling 2004 (10) als de VN-resolutie 46/119 regelen het gebruik van 
dwangmaatregelen.66 Onder dwangmiddelen verstaat men in het internationaal recht isolatie 
en fixatie. Dit zijn vrijheidsbeperkende maatregelen die een uitzonderlijk karakter hebben en 
die tot een minimum beperkt moeten worden.67 Ze mogen alleen gebruikt worden om 
onmiddellijk dreigende schade aan de betrokken persoon of derden te voorkomen en moeten 
steeds in verhouding staan tot de schade. De maatregelen kunnen enkel opgelegd worden 
wanneer ze in overeenstemming zijn met de officieel goedgekeurde procedures die gelden in 
de gezondheidsinstelling. Daarnaast moeten ze opgetekend worden in het patiëntendossier 
en moet er door gekwalificeerde personen van het medisch team toezicht gehouden worden 
op de dwangmaatregelen. Naast de vermelding in het patiëntendossier moet er ook een 
register worden bijgehouden waarin niet enkel de motivatie voor de maatregel moet 
opgetekend worden maar ook de duur van de maatregel.68 In elk geval moeten deze 
vrijheidsbeperkende maatregelen steeds op een menswaardige manier gebeuren.69 
 

2.2 Nationaal recht 

2.2.1 Algemeen 

Naast het internationaal recht is er ook de nationale wetgeving. Deze wetgeving moet 
voldoen aan de internationale bepalingen die werden uitgewerkt om geesteszieken beter te 
beschermen en hun rechtspositie te verstevigen. In deze nationale wetgeving werden een 
aantal waarborgen ingebouwd die bedoeld zijn om de geesteszieke zoveel mogelijk te 
beschermen en te zorgen dat hij niet het slachtoffer wordt van willekeur en misbruiken. 
Hoewel de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke uitdrukkelijk spreekt over de behandeling 
van de geesteszieke wordt de dwangbehandeling in het Belgisch recht niet wettelijk 
geregeld. Dit is in strijd met de internationale rechtsnormen. Ook bij de Wet Bescherming 
Maatschappij is één van de finaliteiten de behandeling van de geesteszieke delinquent. Toch 
moet men vaststellen dat de bescherming van de maatschappij voorrang krijgt op deze 
behandeling en dat de huidige situatie niet verantwoord en ronduit schrijnend is. Net zoals 
een ‘vrij’ mens heeft de geïnterneerde nochtans recht op een adequate medische verzorging. 
Desondanks moet men vaststellen dat er tot op vandaag geïnterneerden vastzitten in 
gevangenissen zonder enige vorm van behandeling of begeleiding. Diegenen die wel 
‘behandeld’ worden, krijgen enkel medicatie. 
Hoewel er al veel kritiek gegeven is op deze onmenselijke toestanden, ook door het CPT, is 
er na 45 jaar nauwelijks verbetering gekomen in deze wanpraktijken. Gelukkig zijn er een 
aantal verenigingen, waaronder OBRA, die zich het lot van geïnterneerden aantrekken en die 
trachten deze mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun reïntegratie in de 

                                            
66  Art. 27 Aanbeveling 2004 (10) en beginsel 11.11 VN-resolutie 46/119. 
67  Beginsel 11.11 VN-resolutie 46/119; M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de 

FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 128. 
68  Art. 27.2 Aanbeveling 2004 (10); Beginsel 11.11 VN-resolutie; M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de 

psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Gent, 
Larcier, 2008, 130. 

69  Beginsel 11.11 VN-resolutie 46/119. 
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maatschappij.70 Ook een aantal pilootprojecten verdienen positieve aandacht, zo werden er 
forensische eenheden opgericht in Zelzate, Bierbeek en Rekem. 
 
In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe interneringswet van 21 april 2007 zal 
men het moeten stellen met de Wet Bescherming Maatschappij van 1964.71 En aangezien de 
inwerkingtreding van nieuwe interneringswet op de lange baan wordt geschoven, ziet het er 
niet naar uit dat er snel verbetering komt in de toestand van de geïnterneerden. Het 
Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 6 november 2008 al een deel van de nieuwe wet 
vernietigd.72 
Daarbij komt nog dat onze wetgever heeft nagelaten om in de nieuwe wet het recht op 
behandeling in te schrijven. Daarom valt nog af te wachten of de situatie van de 
geïnterneerden ook echt beter zal worden. Men mag bovendien niet vergeten om voor deze  
nieuwe wet genoeg middelen vrij te maken anders dreigt ze eveneens dode letter te blijven.  
 
Hierna wordt er nagegaan op welke rechtsregels men een dwangbehandeling en 
dwangmaatregelen kan rechtvaardigen en op welke rechten geesteszieke patiënten zich 
kunnen beroepen wanneer zij tegen hun wil behandeld worden. 
 

2.2.2 Wet betreffende de rechten van de patiënt 

2.2.2.1 Algemeen 

Aangezien de geesteszieke onder dwang werd opgenomen is het heel belangrijk dat hij zich 
kan beroepen op een aantal waarborgen. De wet van 22 augustus 2002 inzake de 
patiëntenrechten voorziet in een aantal rechten waarop de geesteszieke zich kan beroepen.73 
De wet is evenwel subsidiair aan de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke en de Wet 
Bescherming Maatschappij maar op vele punten is zij een goede aanvulling en kunnen ze 
naast elkaar bestaan. Indien er conflicten zijn tussen deze wetten, hebben de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke en de Wet Bescherming Maatschappij voorrang 
aangezien deze beiden een lex specialis zijn.  
 
Bij de toepassing van de Wet Patiëntenrechten in combinatie met de Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke stellen er zich geen opmerkelijke problemen, dit in tegenstelling tot de 
Wet Patiëntenrechten en de Wet Bescherming Maatschappij. Hier moet men echter een 
onderscheid maken tussen de geïnterneerden die in een psychiatrische afdeling van een 
gevangenis verblijven en deze die in het reguliere zorgcircuit terecht gekomen zijn. Bij deze 
laatsten stellen er zich evenmin frappante problemen aangezien deze zich niet meer 
bevinden in een penitentiaire instelling. 

                                            
70  A. VAN DE WIEL en A. THIENPONT, “Beterschap voor geïnterneerden? Fatik sprak met Martin Vanden Hende, 

directeur Centrum OBRA”, Panopticon 2006, 26-30. 
71  Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007, 38. 

271 (hierna verkort Wet Internering Geestesgestoorde). 
72  GwH 6 november 2008, nr. 154/2008. 
73  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002, 43.719 (hierna 

verkort Wet Patiëntenrechten). 
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In principe is de Wet Patiëntenrechten ook van toepassing op geïnterneerden die zich in een 
penitentiaire instelling bevinden. De Wet Patiëntenrechten maakt in haar toepassingsgebied 
immers geen uitsluiting van de geïnterneerden. Dit wordt bevestigd in artikel 92 van de 
basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden.74 Dit artikel bepaalt dat “de geïnterneerde in uitoefening van zijn rechten als 
patiënt, zoals geregeld in de wet van 22 augustus betreffende de rechten van de patiënt, 
een beroep kan doen op een vertrouwenspersoon, mits deze aan bepaalde voorwaarden 
voldoet”. Hieruit kan men dus afleiden dat de Wet patiëntenrechten integraal van toepassing 
is, tenzij de Basiswet Rechtspositie Gedetineerden hiervan zou afwijken. 
Verder bepaalt de Basiswet Rechtspositie Gedetineerden ook “dat een geïnterneerde recht 
heeft op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije 
samenleving en die aangepast is aan zijn noden”.75 
Voor deze groep van personen is het recht op gezondheidszorg minstens zo belangrijk, en 
misschien wel belangrijker dan bij vrije personen. Omdat ze van hun vrijheid beroofd zijn en 
door de soms miserabele omstandigheden waarin ze verblijven, zijn ze vatbaarder voor 
allerlei aandoeningen.76 
 
In de praktijk moet men echter vaststellen dat de geïnterneerden die zich in de gevangenis 
bevinden niet altijd een beroep kunnen doen op alle rechten gewaarborgd in de Wet 
Patiëntenrechten. Vaak is dit omdat ze zich niet bewust zijn van hun rechten of uit onwil van 
de penitentiaire instellingen. 
 
2.2.2.2 Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening (art. 5) 

De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op een 
kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.77 
Dit betekent dat de geneesheer al zijn wetenschappelijke kennis moet gebruiken en dat hij 
ook op de hoogte moet zijn van de geldende technologieën. Dit betekent echter niet dat de 
patiënt recht heeft op de best mogelijk bestaande therapie.78 
De arts zal hierbij moeten handelen als een goede huisvader die handelt in overeenstemming 
met de zorgvuldigheidsnorm.79 
 

                                            
74  Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 

1 februari 2005, 02.815 (hierna verkort Basiswet Rechtspositie Gedetineerden). 
75  Art. 88 Basiswet Rechtspositie Gedetineerden. 
76  F. ANG, “Het recht van gedetineerden op gezondheid” in E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. VANDER HEEDE en W. 

VANDENHOLE (eds.), Vrijheden en vrijheidsbeneming, Mensenrechten van gedetineerden, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2005, 251. 

77  Art. 5 Wet Patiëntenrechten. 
78  K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 123. 
79  H. Nys, Geneeskunde, Recht en medisch handelen, Brussel, Story - Scientia, 2005, 145. 
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2.2.2.3 Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (art. 6) 

De patiënt heeft recht op een vrije keuze van zorgverstrekker en kan deze keuze behoudens 
de beperkingen opgelegd in de wet op elk moment wijzigen.80 
Deze wettelijke beperkingen worden onder andere opgelegd door artikel 11 en 15 van de 
Wet Bescherming Persoon Geesteszieke waarin bepaald wordt dat de zieke behandeld wordt 
tijdens zijn opname. Dit betekent niet dat er geen keuzemogelijkheid meer is maar alleen dat 
deze keuze beperkt wordt.  
Daarnaast wordt de zieke bij het omstandig geneeskundig verslag ook geconfronteerd met 
een arts die hij niet zelf heeft gekozen. Hier heeft de wet een aantal onverenigbaarheden 
opgenomen zodat de keuze van arts ook hier beperkt wordt.81 
Bovendien heeft de zieke ook geen keuze om de instelling waar hij opgenomen zal worden 
aan te wijzen. Artikel 8 § 3 bepaalt immers dat het de vrederechter is die de psychiatrische 
dienst aanwijst waarin de zieke zal opgenomen worden. 
 
Deze beperkingen vindt men eveneens terug in de Wet Bescherming Maatschappij.82 Zo zal 
de geïnterneerde niet kunnen kiezen in welke gevangenis de inobservatiestelling zal 
plaatsvinden. Dit wordt beslist door de onderzoeksgerechten of de vonnisgerechten.83 Ook 
zal de geïnterneerde niet kunnen kiezen door welke psychiater het deskundigenonderzoek 
uitgevoerd wordt. Wanneer de interneringsmaatregel bevolen wordt, is het de CBM die 
beslist in welke inrichting deze maatregel ten uitvoer zal gebracht worden.84 Hierdoor wordt 
de keuze van beroepsbeoefenaar in belangrijke mate beperkt voor de geïnterneerde. 
 
Het recht op een vrije keuze van zorgverstrekker impliceert eveneens dat het mogelijk is om 
een second opinion te bekomen. Dit recht is echter eerder theoretisch aangezien weinig 
psychiaters bereid zijn om tot bij de patiënt te gaan en ook door de lange wachttijden in de 
psychiatrie. Bij geïnterneerden wordt dit recht bevestigd in artikelen 3 en 16 Wet 
Bescherming Maatschappij maar ook hier moet men vaststellen dat dit eerder theoretisch is 
aangezien deze groep van personen meestal niet de middelen heeft om deze kosten te 
dragen. 
 
Volgens artikel 7 § 3 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is de vrederechter bevoegd om 
ambtshalve een geneesheer-psychiater aan te duiden indien de zieke zelf geen keuze heeft 
gemaakt. 
Deze geneesheer-psychiater moet de belangen van de betrokkene verdedigen en is dus geen 
onafhankelijke geneesheer.85 
 

                                            
80  Art. 6 Wet Patiëntenrechten. 
81  M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 

de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 53-54. 
82  H. Nys, Geneeskunde, Recht en medisch handelen, Brussel, Story - Scientia, 2005, 148. 
83  Art. 1 Wet Bescherming Maatschappij. 
84  Art. 14 Wet Bescherming Maatschappij. 
85  K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 125. 
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2.2.2.4 Recht op informatie (art. 7) 

De patiënt heeft recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn 
gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan.86 Dit recht wordt ook gegeven aan de 
advocaat en de geneesheer van de zieke op basis van artikel 32 laatste lid Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke. De door de zieke gekozen geneesheer kan tevens het medisch dossier 
van de zieke inkijken en dit in het bijzijn van een geneesheer van de dienst. In de Wet 
Bescherming Maatschappij werd er geen gelijkaardige bepaling opgenomen en zal de 
geïnterneerde een beroep moeten doen op de Wet Patiëntenrechten. 
De arts moet de diagnose meedelen evenals de noodzakelijke medicatie. Daarnaast moet de 
patiënt ook ingelicht worden over de voorgenomen behandeling.87 
Deze informatie moet in een duidelijke taal gegeven worden. Doorgaans gebeurt dit 
mondeling, maar op vraag van de patiënt is het mogelijk dat deze informatie schriftelijk 
bevestigd wordt.88 
Indien de patiënt dit wenst kunnen de gegevens ook meegedeeld worden aan zijn 
vertrouwenspersoon. Dit moet dan wel vermeld worden in het patiëntendossier evenals de 
identiteit van de vertrouwenspersoon.89 
 
Naast het recht op informatie heeft de patiënt ook het recht om bepaalde informatie te 
weigeren. Hierop is er wel een uitzondering, namelijk wanneer er een ernstig nadeel is voor 
de gezondheid van de patiënt of van een derde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
besmettelijke ziekten. De voorwaarde is wel dat de geneesheer hierover een andere 
geneesheer heeft geraadpleegd en de eventuele vertrouwenspersoon heeft gehoord.90 
Wanneer de patiënt bepaalde informatie niet wenst te kennen, moet hij dit uitdrukkelijk 
meedelen aan zijn arts. Ook moet hij verduidelijken welke informatie hij niet wenst te 
ontvangen. Om misverstanden en discussies te vermijden wordt hiervan eveneens melding 
gemaakt in het patiëntendossier.91 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de geneesheer beslissen om bepaalde informatie niet mee te 
delen aan een patiënt wanneer dit een ernstig nadeel zou inhouden voor de gezondheid van 
de patiënt. Dit noemt men de therapeutisch exceptie. De geneesheer kan dit enkel beslissen 
wanneer hij hierover een andere geneesheer heeft geraadpleegd. Het niet meedelen van 
informatie vereist een schriftelijke motivering in het patiëntendossier en de 
vertrouwenspersoon moet ook op de hoogte gebracht worden. Indien de situatie later zou 
veranderen en er geen ernstig nadeel meer zou zijn voor de patiënt, moet de geneesheer de 
informatie op dit later tijdstip meedelen.92 

                                            
86  Art. 7 Wet Patiëntenrechten. 
87  H. Nys, Geneeskunde, Recht en medisch handelen, Brussel, Story - Scientia, 2005, 149. 
88  Art. 7 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
89  Art. 7 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
90  Art. 7 § 3 Wet Patiëntenrechten. 
91  M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van 

de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 81-82. 
92  Art. 7 § 4 Wet Patiëntenrechten. 
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Deze weigering geldt enkel ten aanzien van de zieke en belet niet dat de informatie wordt 
meegedeeld aan zijn advocaat en zijn gekozen geneesheer en dit op basis van artikel 32 § 2 
Wet Persoon Geesteszieke.93 Ook bij de Wet Bescherming Maatschappij mag men ervan 
uitgaan dat deze informatie meegedeeld mag worden aan de advocaat van de 
geïnterneerde. 
 
2.2.2.5 Recht op geïnformeerde toestemming (art. 8) 

Ook de gedwongen opgenomen of geïnterneerde geesteszieke patiënt heeft het recht om 
geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van een 
geneesheer. De inlichtingen die moeten vertrekt worden hebben betrekking op het doel van 
de tussenkomst, de aard ervan, de graad van urgentie, de duur en de frequentie van de 
nazorg. Maar ook de tegenaanwijzingen, de nevenwerkingen en risico’s die verbonden zijn 
aan de ingreep en eventuele behandelingsalternatieven moeten op een duidelijke wijze 
worden meegedeeld. Het zijn enkel de ‘normaal en voorzienbare’ risico’s die deel moeten 
uitmaken van de inlichting.94 
 
Doorgaans moet deze toestemming uitdrukkelijk worden gegeven maar indien de 
geneesheer, na de patiënt voldoende te hebben geïnformeerd, uit diens gedragingen 
redelijkerwijze de toestemming van de patiënt kan afleiden volstaat dit eveneens. 
Als de patiënt dit wenst is het mogelijk om de toestemming schriftelijk vast te leggen en aan 
zijn patiëntendossier toe te voegen. 95 
Naast het geven van de toestemming, is het voor de patiënt eveneens mogelijk om zijn 
toestemming te weigeren of om deze in te trekken.96 
 
2.2.2.6 Het patiëntendossier (art. 9) 

De patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en goed bewaard dossier.97 Alle 
documenten die tot stand komen in de relatie tussen de geneesheer en de patiënt worden 
opgenomen in het patiëntendossier.98 
 
Binnen de 15 dagen na een verzoek tot inzage moet de patiënt de mogelijkheid krijgen om 
zijn dossier in te zien. Dit recht geldt niet voor de persoonlijke notities van de geneesheer en 
voor gegevens die betrekking hebben op derden. Deze kunnen enkel geraadpleegd worden 
door de vertrouwenspersoon die bovendien ook geneesheer is. Is dit niet het geval dan kan 
de vertrouwenspersoon enkel kennis nemen van alle gegevens met uitzondering van de 
persoonlijke notities van de geneesheer en de gegevens die betrekking hebben op derden. 

                                            
93  K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 127. 
94  H. Nys, Geneeskunde, Recht en medisch handelen, Brussel, Story - Scientia, 2005, 155-157. 
95  Art. 8 § 1, 2e lid Wet Patiëntenrechten. 
96  Art. 8 § 4 Wet Patiëntenrechten. 
97  Art. 9 § 1 Wet Patiëntenrechten. 
98  K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 130. 
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Een tweede uitzondering is de therapeutische exceptie. Dit houdt in dat de patiënt geen 
inzage krijgt wanneer dit nadelige gevolgen heeft voor zijn gezondheid.99 
 
De patiënt kan van dit dossier ook een volledig of gedeeltelijk afschrift vragen. Dit kan enkel 
geweigerd worden wanneer de geneesheer duidelijke aanwijzingen heeft dat de patiënt 
onder druk gezet werd om het afschrift aan derden mee te delen. 
Alleszins vermeldt elk afschrift dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. 100 
 
De Basiswet Rechtspositie Gedetineerde voert op dit recht een beperking in. Zo kan de 
geïnterneerde zelf geen afschrift krijgen van zijn patiëntendossier. Het is wel mogelijk om te 
verzoeken een afschrift mee te delen aan de door hem gekozen vertrouwenspersoon.101 
 
2.2.2.7 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10) 

De patiënt heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Dit geldt niet 
enkel bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar maar ook voor alle informatie die 
verband houdt met de gezondheid van de patiënt.102 Onder het begrip beroepsbeoefenaar 
verstaat men ook kinesisten, verplegers en andere paramedische beroepen. 
Ook heeft de patiënt recht op intimiteit. Dit houdt in dat hij enkel personen moet dulden die 
noodzakelijk zijn voor zijn verzorging of behandeling.103 
 
2.2.2.8 Recht op klachtenbemiddeling (art. 11) 

De patiënt kan een klacht indienen die verband houdt met de rechten die hem toegekend 
zijn in de Wet Patiëntenrechten bij de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst heeft een 
meervoudige functie. Artikel 11 Wet Patiëntenrechten geeft een opsomming van de opdracht 
van de ombudsdienst: 
 
1. het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen de patiënt en de 

beroepsbeoefenaar te bevorderen; 
2. het bemiddelen bij klachten met het oog op het bereiken van een oplossing;  
3. het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht 

bij gebrek aan het bereiken van een in 2. bedoelde oplossing; 
4. het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels 

van de ombudsfunctie; 
5. het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die 

aanleiding kunnen geven tot een klacht. 
 
Onder vraag of klacht wordt verstaan: “Elke uiting van ongenoegen of elke vraag naar 
informatie of verduidelijking die door de patiënt, individueel of in groep geformuleerd 
                                            
99  Art. 9 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
100 Art. 9 § 3 Wet Patiëntenrechten. 
101 Art. 92 § 2 Basiswet Rechtspositie Gedetineerde. 
102 Art. 10 § 1 Wet Patiëntenrechten. 
103 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 132. 
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wordt met betrekking tot de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg”. 
Gezien de ruime omschrijving van deze begrippen impliceert deze zowel klachten als 
algemene informatievragen.104 
 
De patiënt kan enkel een klacht indienen met betrekking tot de hulpverlening in de 
geestelijke gezondheidszorg. Indien er klachten zijn over medepatiënten, familieleden of 
externe diensten kan de ombudsdienst in principe niet optreden omdat dit niet tot het 
takenpakket van de dienst behoort.105 
 
2.2.2.9 Recht op pijnbestrijding (art. 11 bis) 

Sinds de wetswijziging van 24 november 2004 werd er een nieuw artikel 11 bis ingevoerd in  
de Wet Patiëntenrechten. Het duurde bijna een jaar vooraleer deze wijziging in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd werd namelijk op 17 oktober 2005. 
In artikel 11 bis wordt gegarandeerd dat elke beroepsbeoefenaar in de zorgsector de meest 
aangepaste zorg dient te verstrekken die nodig is om pijn te voorkomen. Tevens moet hij 
ook aandacht hebben voor de pijn, hem evalueren, in aanmerking nemen, behandelen en 
hem verzachten.106 
 
2.2.2.10 De vertegenwoordiging van de patiënt (art. 12) 

Net zoals in het gemeen recht worden minderjarigen in de Wet Patiëntenrechten 
vertegenwoordigd door hun ouders of voogd.107 Dit betekent niet dat de minderjarige patiënt 
zelf zijn rechten niet kan uitoefenen. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, de 
geesteszieke minderjarige moet zijn belangen redelijk kunnen beoordelen. 
De minderjarige zal in elk geval betrokken worden bij de uitoefening van zijn rechten en dit 
rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit.108 
 
Bij meerderjarige patiënten die onder de beschermingsstatuten vallen van verlengde 
minderjarigheid of onbekwaamverklaring, zullen de rechten uitgeoefend worden door de 
ouders of de voogd. Ook deze patiënten dienen zoveel mogelijk betrokken te worden bij 
deze uitoefening, zij het dan wel in verhouding met hun begripsvermogen.109 
 
Wanneer de meerderjarige geesteszieke niet onder het beschermingsstatuut van de 
verlengde minderjarigheid of de onbekwaamverklaring valt maar niet in staat is om zijn 
rechten uit te oefenen, worden de rechten van de patiënt uitgeoefend door een 
vertegenwoordiger die voorafgaandelijk door de patiënt is aangeduid. 

                                            
104 X., Externe ombudsfunctie Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen, Jaarverslag 2007, 

www.ombudsfunctieggz.be, 14. 
105 X., Externe ombudsfunctie Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen, Jaarverslag 2007, 

www.ombudsfunctieggz.be, 14. 
106 Art. 11 bis Wet Patiëntenrechten. 
107 Art. 12 § 1 Wet Patiëntenrechten. 
108 Art. 12 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
109 Art. 13 Wet Patiëntenrechten; H. Nys, Geneeskunde, Recht en medisch handelen, Brussel, Story - Scientia, 

2005, 178. 
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De aanduiding van de vertegenwoordiger gebeurt door middel van een bijzonder schriftelijk 
mandaat dat moet gedagtekend en ondertekend worden door de patiënt en de 
vertegenwoordiger. Beide partijen kunnen dit mandaat herroepen. Deze herroeping dient 
eveneens schriftelijk te gebeuren en moet gedagtekend en ondertekend zijn.110 
 
Wanneer de patiënt vooraf geen vertegenwoordiger heeft aangeduid of wanneer de 
vertegenwoordiger nalaat om zijn mandaat uit te oefenen zal het de samenwonende 
echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijk samenwonende partner zijn 
die de belangen van de patiënt verdedigt. Deze hebben in tegenstelling tot de aangeduide 
vertegenwoordiger een wettelijk mandaat. 
Wanneer voorgaande personen ontbreken of niet bereid zijn om op te treden, worden de 
rechten in dalende volgorde uitgeoefend door een meerderjarig kind, een ouder of een 
meerderjarige broer of zus van de patiënt. Indien er meerdere personen zijn in dezelfde 
categorie, is het aan de zieke om aan te duiden wie hem mag vertegenwoordigen.111 
Indien ook deze personen ontbreken zal  de betrokken beroepsbeoefenaar de belangen van 
de patiënt moeten behartigen. Deze belangenbehartiging gebeurt in multidisciplinair overleg. 
Ook in geval van conflict tussen voornoemde personen dient de beslissing door de 
beroepsbeoefenaar in een multidisciplinair team te gebeuren.112 
Ook hier moet de patiënt zoveel mogelijk betrokken worden bij de uitoefening van zijn 
rechten en dit in verhouding tot zijn begripsvermogen.113 
 
Een klacht kan ingediend worden door alle voorgaande personen, met uitzondering van de 
meerderjarige broer of zus en zonder dat deze de volgorde moeten respecteren die vereist is 
voor de vertegenwoordiging.114 
 
Voor geïnterneerden wordt er in de Basiswet Rechtspositie Gedetineerden een beperking 
opgelegd met betrekking tot de keuze van vertegenwoordiger. Artikel 92 § 1 bepaalt dat de 
gedetineerde enkel een arts van buiten de gevangenis, een advocaat of een door de 
gevangenis aangestelde of door de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn 
godsdienst of levensbeschouwing mag kiezen. 
 

                                            
110 Art. 14 § 1 Wet Patiëntenrechten. 
111 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 135. 
112 Art. 14 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
113 Art. 14 § 3 Wet Patiëntenrechten. 
114 Art. 14 § 4 Wet Patiëntenrechten. 
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2.2.3 Adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren over de 
dwangbehandeling 

2.2.3.1 Beslissingsonbekwaamheid 

Een van de voorwaarden om een geesteszieke te behandelen is volgens het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek dat de geesteszieke beslissingsonbekwaam moet zijn.115 
Voor de beslissingsbekwame patiënten weegt het recht om een behandeling te weigeren, 
zoals beschreven in artikel 8 § 4, eerste lid Wet Patiëntenrechten, zwaarder door dan de 
noodzaak om te behandelen.116 Zowel het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek als de 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren zijn het daar over eens. 
Dit is logisch aangezien het belangrijkste doel van een gedwongen behandeling bij een 
dwangopname en bij internering bestaat uit het vergroten van de autonomie van de patiënt.  
 
Deze autonomie werd verzwakt door de geestesstoornis en kan in de meeste gevallen 
hersteld, verhoogd of behouden worden door een aangepaste behandeling.117 Dit is dan ook 
een belangrijke rechtvaardigingsgrond voor het toepassen van de dwangbehandeling bij 
geesteszieken die een behandeling weigeren of niet toestemmen met de vooropgestelde 
behandeling. 
Belangrijk hierbij is dat indien de geesteszieke patiënt wel in staat is om op een vrije en 
geïnformeerde manier de behandeling te weigeren, men geen dwangbehandeling meer kan 
toepassen. 
 
2.2.3.2 Ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt en/of voor derden 

De behandeling moet steeds in het voordeel zijn van de patiënt. Wanneer vaststaat dat de 
prognose op langere termijn slechter wordt wanneer de zieke niet behandeld wordt, is het 
verantwoord om te starten met een dwangbehandeling.118  
Ook wanneer de zieke een ernstig gevaar vormt voor derden is het verantwoord om een 
dwangbehandeling op te leggen. 

                                            
115 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_ME
NU/OVERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVI
S25_DOCS/ADVIES21-GEDWONGEN%20BEHANDELING.PDF, 17 (hierna verkort Advies nr. 21 van 10 maart 
2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend comité voor Bio-ethiek). 

116 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 113. 

117 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 
comité voor Bio-ethiek, 4 en Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische 
patiënten in de gevangenis” Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 
http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/dwangbehandeling-van-psychotische-pati%EBnten-in-de-
gevangenis, 3 (hierna verkort Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische 
patiënten in de gevangenis” Nationale Raad van de Orde van Geneesheren). 

118 Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis” 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 3. 
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2.2.3.3 Geen alternatieve behandeling mogelijk 

Wanneer er een andere behandeling voorhanden is die met instemming van de patiënt 
hetzelfde doel kan bereiken, dan is de dwangbehandeling niet verantwoord.119 Een 
behandeling waarmee de zieke toestemt heeft dus steeds voorrang op een 
dwangbehandeling op voorwaarde dat ze doeltreffend is. 
 
2.2.3.4 Behandeling van de psychiatrische stoornis 

De gedwongen opgenomen patiënt en de geïnterneerde mogen enkel behandeld worden 
voor hun psychiatrische stoornis. Dit houdt in dat de zieke niet mag behandeld worden voor 
andere pathologieën. Alleen in geval van noodsituatie zal dit mogelijk zijn. Hierbij moet 
voldaan zijn aan een aantal cumulatieve voorwaarden namelijk: de pathologie moet een 
ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van de patiënt en men moet redelijkerwijze 
kunnen aannemen dat zijn weigering om de bijkomende pathologie te behandelen, verband 
houdt met zijn geestesstoornis.120 Enkel indien hieraan voldaan is, zal de arts voor de 
bijkomende pathologie een dwangbehandeling mogen opleggen. Wanneer de patiënt voor 
het ontstaan van zijn geestesstoornis reeds geweigerd had om zich te laten behandelen voor 
de voorafbestaande pathologie, dan mag de arts de geestesstoornis niet aangrijpen om deze 
pathologie zonder toestemming van de patiënt te behandelen.121 
 
2.2.3.5 Betrokkenheid van familieleden, de vertrouwenspersoon of de 

vertegenwoordiger 

Zowel het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek als de Nationale Raad van de Orde van 
Geneesheren wijst op het belang van de betrokkenheid van familieleden, een 
vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger. Hier dient wel opgemerkt dat ze beiden een 
andere term gebruiken. Terwijl het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek het heeft over 
naaste familieleden en de vertrouwenspersoon, gebruikt de Nationale Raad voor de Orde van 
Geneesheren het begrip vertegenwoordiger.122 
Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wijst er ook op dat de rol van de 
vertrouwenspersoon in de praktijk te weinig aandacht krijgt. Hoewel de aanstelling van een 
vertrouwenspersoon voorzien is in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, wordt dit 
zelden toegepast. Deze vertrouwenspersoon speelt nochtans een belangrijke rol in de 
procedure, om op die manier de rechtspositie van de geesteszieke te versterken. Daarom 
zou er meer aandacht moeten besteed worden aan deze figuur en zou men indien men 

                                            
119 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 17. 
120 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 17. 
121 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 9. 
122 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 

van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 116. 
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niemand bereid vindt om deze rol op zich te nemen, een beroep moeten kunnen doen op 
een vereniging van (families van) patiënten.123 
 
2.2.3.6 Behandeling in overeenstemming met de algemeen aanvaarde kennis, 

opstellen van een behandelingsplan en het bijhouden van een 
patiëntendossier 

De behandelende arts mag enkel gebruik maken van de op dat moment algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke kennis. Therapieën die niet door de meerderheid van zijn 
vakgenoten aanvaard worden, zijn dan ook uit den boze bij een dwangbehandeling.124   
Wanneer men een behandeling onder dwang oplegt, moet men een behandelingsplan 
opstellen. Dit plan moet zorgvuldig worden toegepast en bijgestuurd door de behandelende 
psychiater. De algemene verantwoordelijkheid ligt bij de psychiater-diensthoofd.125 
Alle gegevens over de dwangbehandeling moeten nauwkeurig bijgehouden worden in een 
patiëntendossier. Het patiëntendossier omvat ook de gegevens met betrekking tot het 
behandelingsplan.126 Aan de hand van deze gegevens kan de gedwongen behandeling op 
regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden.127 De vertrouwensarts van de geesteszieke  en 
de artsen belast met het toezicht op Wet Bescherming Persoon Geesteszieke hebben beiden 
het recht om inzage te vragen in dit dossier.128 Ook de vertrouwensarts van de geïnterneerde 
heeft recht om het dossier van zijn patiënt in te kijken.129 
 
2.2.3.7 Tweede advies en klachtenrecht 

Voor een patiënt die aan een dwangbehandeling onderworpen wordt is het van groot belang 
om een ‘second opinion’ te kunnen vragen aan een arts naar keuze.130 In de praktijk 
ondervindt men bij dit recht een aantal moeilijkheden. Een ervan is dat de behandelende 
arts dit tweede advies aanziet als een gebrek aan vertrouwen vanwege zijn patiënt. Andere 
artsen beweren dan weer dat de patiënt geestelijk niet in staat is om zijn rechten uit te 
oefenen. Een ander veel voorkomend probleem is dat de patiënt niet het geld heeft om een 
tweede advies te vragen. Het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek is dan ook van mening 

                                            
123 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 19-20. 
124 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 17 en Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische 
patiënten in de gevangenis” Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 3. 

125 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 
comité voor Bio-ethiek, 18. 

126 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 
comité voor Bio-ethiek, 18. 

127 Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis” 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 4. 

128 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 
comité voor Bio-ethiek, 18. 

129 Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis” 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 4. 

130 Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische patiënten in de gevangenis” 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 4. 
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dat men de tarifering van het tweede advies moet opnemen in de nomenclatuur van de 
medische prestaties.131 
 
De patiënt heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het bevoegde orgaan. Dit werd 
voorzien in de Wet Patiëntenrechten. Toch kan men in de praktijk stellen dat het niet altijd 
even eenvoudig is voor een geesteszieke om deze klacht ook effectief te formuleren. Vaak 
zijn ze minder geneigd dit te doen aangezien ze op gedwongen basis verblijven in het 
psychiatrisch ziekenhuis. Uit angst om hun relatie met de zorgverlener niet méér op de proef 
te stellen, dienen zij geen klacht in. 
 

2.2.4 Dwangbehandeling bij de beslissingsonbekwame 
geesteszieke 

2.2.4.1 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 

De Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is geen wet op de dwangbehandeling. Ze regelt 
enkel de gedwongen opname van de patiënt. Hoewel de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke meermaals verwijst naar de behandeling van de geestesziekte, werd de 
feitelijke behandeling niet geregeld in de wet.132 Sommige auteurs zijn van mening dat een 
dwangopname ook een dwangbehandeling impliceert. Deze mening kan echter niet worden 
bijgetreden, temeer omdat ook het internationaal recht een wettelijke basis vereist voor de 
dwangbehandeling.133 
 
In 2001 kreeg België een bezoek van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en 
Onmenselijke Behandelingen of Straffen. Het CPT bevestigde dat er een wettelijke basis 
nodig is voor een dwangbehandeling en wees erop dat de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke hier niet aan voldoet.134 
Gezien de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke alleen een lokalisatiewet is die bepaalt 
waar de geesteszieke zal worden behandeld, moet men een beroep doen op de Wet 
Patiëntenrechten wanneer de patiënt een dwangbehandeling opgelegd krijgt. Deze wet 
bepaalt welke voorwaarden moeten worden nageleefd wanneer er een tussenkomst is van 
een beroepsbeoefenaar. De Wet Patiëntenrechten is van toepassing zolang de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke geen tegenstrijdige bepalingen stipuleert.135  
 

                                            
131 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 19. 
132 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 

van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 140. 
133 Supra Deel 1 : 2.1.2.1. Voorzien bij wet. 
134 Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour 

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 25 november tot 7 
december 2001, http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2002-25-inf-fra.pdf,  53. 

135 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 141-142. 
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2.2.4.2 Wet Bescherming Maatschappij 

Net zoals in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke bepaalt de Wet Bescherming 
Maatschappij niets over de dwangbehandeling of dwangmaatregelen bij geïnterneerden. 
Aangezien er geen uitsluiting werd gemaakt voor geïnterneerden in het toepassingsgebied 
van de Wet Patiëntenrechten is deze eveneens van toepassing op geïnterneerden. Naast 
deze wet moet men ook rekening houden met de Basiswet Rechtspositie Gedetineerden die 
de toepassing van bepaalde artikels uit de Wet Patiëntenrechten beperkt. 
 
2.2.4.3 Wet Patiëntenrechten 

Om een dwangbehandeling toe te passen in het kader van de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke  en de Wet Bescherming Maatschappij zal men een beroep moeten doen op de 
Wet Patiëntenrechten. Deze wet bepaalt dat er enkel behandeling mogelijk is na een vrije en 
geïnformeerde toestemming van de patiënt. Wanneer dit niet mogelijk is omdat de patiënt 
beslissings- en handelingsonbekwaam is, moet de vertegenwoordiger van de patiënt de 
toestemming geven voor de vooropgestelde behandeling. Niet alleen de behandeling van de 
geesteszieke geeft problemen maar ook het gebruik van dwangmiddelen is problematisch. 
Net als voor de dwangbehandeling is hier ook de toestemming van de patiënt of zijn 
vertegenwoordiger vereist. 
 
A. Dwangbehandeling 

Een dwangbehandeling is mogelijk bij een beslissings- en handelingsonbekwame patiënt 
wanneer de vertegenwoordiger toestemt in de behandeling. Zolang de patiënt zich niet 
verzet tegen deze behandeling is er geen probleem maar wat indien de patiënt zich verzet 
tegen deze behandeling? Zowel in artikel 13 § 2 als in artikel 14 § 3 Wet Patiëntenrechten 
wordt er bepaald dat de patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn begripsvermogen 
betrokken moet worden bij de uitoefening van zijn rechten. Hieruit kan men afleiden dat er 
rekening moet gehouden worden met de weerstand van de patiënt en dat men moet zoeken 
naar een behandeling die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de geesteszieke.136 
 
Een dwangbehandeling is niet mogelijk wanneer de vertegenwoordiger van de onbekwame 
geesteszieke geen toestemming geeft voor de behandeling. Hier zijn twee uitzonderingen op, 
namelijk wanneer de vertegenwoordiger een beslissing neemt die strijdig is met de belangen 
van de patiënt en wanneer het gaat om een spoedgeval. 
In het eerste geval, wanneer de vertegenwoordiger een beslissing neemt in strijd met de 
belangen van de patiënt, kan de betrokken beroepsbeoefenaar afwijken van de beslissing 
van de vertegenwoordiger. Hij kan dit enkel doen om een bedreiging van het leven van de 
patiënt of een ernstige aantasting van de gezondheid van de patiënt af te wenden. De 
beroepsbeoefenaar kan dit enkel doen na multidisciplinair overleg. 

                                            
136 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 

van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 138. 
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In het geval van een meerderjarige patiënt die zelf zijn vertegenwoordiger aangeduid heeft, 
kan de beroepsbeoefenaar enkel afwijken van de beslissing wanneer de vertegenwoordiger 
zich niet kan beroepen op de uitdrukkelijke wil van de patiënt.137 
Een tweede uitzondering komt voor wanneer er sprake is van spoedeisendheid. Artikel 8 § 5 
Wet Patiëntenrechten bepaalt dat wanneer er geen duidelijke aanwezigheid is van een 
voorafgaande wilsuitdrukking van de patiënt of zijn vertegenwoordiger, een noodzakelijke 
tussenkomt van een beroepsbeoefenaar toch gerechtvaardigd is wanneer dit in het belang is 
van de gezondheid van de patiënt. Wanneer het spoedeisend karakter van de tussenkomst 
heeft opgehouden te bestaan zal de toestemming van de patiënt of zijn vertegenwoordiger 
opnieuw vereist zijn.138 
 
B. Dwangmaatregelen 

Onder dwangmaatregelen verstaat men maatregelen als fixatie, isolatie, beveiliging en 
toezicht. Aangezien deze maatregelen onder de noemer “gezondheidszorg” in de zin van de  
Wet Patiëntenrechten vallen, kunnen ze net zoals de behandeling onder dwang niet 
genomen worden zonder de vrije en voorafgaandelijke toestemming van de geesteszieke of 
zijn vertegenwoordiger.139 Hier kan enkel van afgeweken worden wanneer de beslissing van 
de vertegenwoordiger niet in het belang zou zijn van de patiënt en hij daardoor het leven 
van de patiënt in gevaar zou brengen of wanneer de gezondheid van de patiënt ernstig zou 
aangetast worden. Daarnaast is het ook vereist dat de vertegenwoordiger zich niet kan 
beroepen op de uitdrukkelijke wil van de patiënt wanneer het gaat over een uitdrukkelijk 
door de meerderjarige patiënt aangestelde vertegenwoordiger.140 
Net zoals voor de dwangbehandeling moet deze beslissing genomen worden in 
multidisciplinair overleg. 
Ook artikel 8 § 5 Wet Patiëntenrechten is van toepassing op de dwangmaatregelen. Dit 
artikel bepaalt dat er geen toestemming vereist is in spoedeisende gevallen wanneer de 
dwangmaatregel in het belang is van de patiënt. 
 

2.2.5 Dwangbehandeling bij de beslissingsbekwame geesteszieke 

2.2.5.1 Wet Patiëntenrechten 

A. Dwangbehandeling 

Indien de patiënt beslissingsbekwaam is, moet de Wet Patiëntenrechten worden toegepast. 
Dit houdt in de geesteszieke steeds een vrije en geïnformeerde toestemming zal moeten 
geven voor zijn behandeling. Doet hij dit niet, dan zal het ook niet mogelijk zijn om de 
patiënt te behandelen. Ook het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Nationale Raad 

                                            
137 Art. 15 Wet Patiëntenrechten. 
138 Art. 8 § 5 Wet Patiëntenrechten. 
139 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 

van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 132. 
140 Art. 15 § 2 Wet Patiëntenrechten. 
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van de Orde van Geneesheren zijn van mening dat een beslissingsbekwame patiënt het recht 
heeft om een behandeling te weigeren.141 
Van deze regel kan enkel afgeweken worden in spoedeisende gevallen wanneer het niet 
mogelijk is om de toestemming te bekomen van de patiënt of zijn vertegenwoordiger. Alleen 
een noodzakelijke tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in het belang van de gezondheid 
van de patiënt wordt hierdoor gerechtvaardigd. Artikel 8 § 5 Wet Patiëntenrechten impliceert 
dat er onduidelijkheid is over de voorafgaande wilsuitdrukking van de patiënt of zijn 
vertegenwoordiger. Aan deze voorwaarde zal echter niet voldaan zijn wanneer er een 
duidelijke voorafgaande weigering is van de patiënt.142 
 
B. Dwangmaatregelen 

In principe kunnen er geen dwangmaatregelen opgelegd worden aan een bekwame patiënt 
die geen toestemming heeft gegeven voor deze maatregelen. Artikel 8 § 4 Wet 
Patiëntenrechten bepaalt ook dat de patiënt het recht heeft om zijn toestemming in te 
trekken. De beroepsbeoefenaar zal de keuze van de patiënt moeten respecteren en kan in 
principe niet afwijken van deze beslissing. 
 
Dit kan in de praktijk tot problemen leiden wanneer de geesteszieke door zijn gedrag zichzelf 
of derden in gevaar brengt. Het zou immers niet verantwoord zijn om de keuze van de 
patiënt te respecteren om geen dwangmiddelen te gebruiken wanneer deze keuze in conflict 
komt met de bescherming van de fysieke integriteit van derden. De beroepsbeoefenaar zal 
zelfs verplicht zijn om in deze situatie op te treden, wil hij zijn zorgvuldigheidsplicht van 
artikel 1382 B.W. naleven. Deze houdt in dat hij alle voorzienbare schade ten aanzien van 
derden moet voorkomen.143 Zolang de meerderjarige onder een statuut van de verlengde 
minderjarigheid of onbekwaamverklaring valt, kan de beroepsbeoefenaar zijn keuze om 
tegen de wil van de vertegenwoordiger (in dit geval de ouders of voogd) in te gaan nog 
rechtvaardigen door zich te beroepen op artikel 15 § 2 Wet Patiëntenrechten. In deze 
situatie kan de beroepsbeoefenaar immers optreden vanaf het moment dat er een 
bedreiging is van het leven van de patiënt of wanneer er een ernstige aantasting zou zijn 
van zijn gezondheid. Wanneer de patiënt een gevaar vormt voor derden zal er meestal ook 
voldaan zijn aan de voorwaarde van het gevaar voor de eigen gezondheid, in dit geval is een 
optreden van de beroepsbeoefenaar dus gerechtvaardigd.  
Dit ligt gevoeliger wanneer de patiënt enkel een gevaar vormt voor derden. Hier is de 
zorgvuldigheidsplicht van de beroepsbeoefenaar immers niet in het belang van de zieke.144 

                                            
141 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “Gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 17 en Advies van 12 mei 2007 betreffende “Dwangbehandeling van psychotische 
patiënten in de gevangenis” Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 3. 

142 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 140. 

143 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 135. 

144 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 136. 
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In dit geval kan de beroepsbeoefenaar enkel een beroep doen op het strafrecht en de 
wettige verdediging of de noodtoestand inroepen.145  
 
Een inbreuk op de fysieke integriteit van een persoon is pas mogelijk wanneer aan de 
voorwaarden van de wettige verdediging voldaan is. Deze voorwaarden worden bepaald in 
artikel 416 Sw, (1) het moet gaan om een aanslag tegen personen; (2) de aanranding moet 
ogenblikkelijk zijn; (3) de verdediging moet noodzakelijk zijn; (4) en de afweringsdaad moet 
afdoend zijn en in verhouding staan tot de ernst van de bedreiging of het kwaad dat door de 
aanranding wordt berokkend.146 De wettige verdediging is eigenlijk een bijzondere 
rechtvaardigingsgrond wat inhoudt dat hij alleen van toepassing is op de in artikel 416 Sw. 
bepaalde gevallen, namelijk in het geval van slagen, verwondingen of doodslag. In de 
rechtsleer neemt men echter aan dat ook minder zware vormen van verdediging zijn 
toegestaan.147 Wanneer aan de vier voorgaande voorwaarden voldaan is, kan de 
beroepsbeoefenaar tegen de wil van de patiënt of zijn vertegenwoordiger dwangmaatregelen 
nemen. Een inbreuk is wel enkel gerechtvaardigd wanneer de patiënt een onmiddellijk en 
ernstig gevaar vormt voor de veiligheid van derden.148 
 
Naast de wettige verdediging is het ook mogelijk om een beroep te doen op de 
noodtoestand. Deze algemene rechtvaardigingsgrond is niet wettelijk geregeld en heeft 
enkel een jurisprudentiële basis. Er is sprake van noodtoestand wanneer er een conflict is 
tussen twee rechtsgoederen waarbij bewust voorrang gegeven wordt aan het ‘hogere’ 
rechtsgoed, zelfs al wordt de strafwet hierdoor geschonden.149 Omdat dit in tegenstelling tot 
de wettige verdediging een algemene rechtvaardigingsgrond is, kan hij gebruikt worden voor 
alle mogelijke misdrijven. Net zoals bij de wettige verdediging gelden hier de beginselen van 
subsidiariteit en van proportionaliteit. Wanneer de bescherming van het rechtsgoed op een 
andere manier kan bekomen worden, mag men zich dus niet beroepen op de noodtoestand. 
Ook moet het beschermde rechtsgoed een hogere of minstens een gelijke waarde hebben 
als het geschonden rechtsgoed. Deze afweging is zeer subjectief aangezien dit gebeurt door 
de dader. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of de noodtoestand van toepassing is.150 
Wanneer het gedrag van een patiënt een onmiddellijk en dreigend gevaar vormt voor derden 
zal de beroepsbeoefenaar de noodtoestand kunnen inroepen om het gebruik van 
dwangmaatregelen te rechtvaardigen. 
 

                                            
145 SWENNEN, geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 667. 
146 C. VAN DE WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, I, Antwerpen-Apdeldoorn, Maklu, 

202-206; M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 136. 

147 C. VAN DE WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, I, Antwerpen-Apdeldoorn, Maklu, 
206. 

148 M- N. VEYS, De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leefmilieu, Gent, Larcier, 2008, 136. 
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2.2.5.2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 

A. Dwangbehandeling 

Aangezien de dwangbehandeling niet geregeld wordt in de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke moet men ze op een andere manier rechtvaardigen. De Wet Patiëntenrechten 
biedt hier geen uitkomst aangezien de weigering van de bekwame geesteszieke onder alle 
omstandigheden moet gerespecteerd worden. Daarom probeert men andere oplossingen te 
zoeken zoals de hoger besproken rechtvaardigingsgronden wettige verdediging en 
noodtoestand. Toch zijn zowel SWENNEN als VEYS van mening dat deze 
rechtvaardigingsgronden zelden toepassing zullen vinden bij de bekwame geesteszieke.151 
Het is immers twijfelachtig of de toepassingsvoorwaarden voor de wettige verdediging en de 
noodtoestand zullen vervuld zijn. In het internationaal recht volstaat het namelijk dat er een 
ernstig gevaar bestaat voor de veiligheid van derden of voor de gezondheid van de patiënt. 
Dit is een nuanceverschil met de voorwaarde van ‘onmiddellijke dreiging’ die vereist is voor 
de toepassing van de wettige verdediging en de noodtoestand. 
Toch zal men voor het rechtvaardigen van een dwangbehandeling een beroep moeten doen 
op de rechtvaardigingsgronden aangezien de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke geen 
wettelijke basis biedt.152 
 
B. Dwangmaatregelen 

Het gebruik van dwangmaatregelen wordt voor de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 
geregeld in het Koninklijk Besluit ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.153 Omdat een lagere 
rechtsnorm niet kan afwijken van een hogere rechtsnorm volstaat dit Koninklijk Besluit niet 
om van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke af te wijken, die in artikel 1 bepaalt dat 
er een verbod is op enige vrijheidsbeperkende maatregel wanneer deze niet is voorzien in de 
in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke zelf, de Wet Bescherming Maatschappij of de 
Jeugdbeschermingswet. 
Dit Koninklijk Besluit bepaalt in artikel 3 dat elk psychiatrisch ziekenhuis dat geesteszieken 
opneemt op basis van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, een huishoudelijk 
reglement moet opstellen. Hierin moeten onder andere de interne beschermingsmaatregelen 
geregeld worden. Wanneer een geesteszieke in een isoleer- of observatiekamer wordt 
ondergebracht dient de geneesheer-diensthoofd van dienst dit op te tekenen in een speciaal 
daarvoor bestemd register.154 Ook moet het verpleegkundig personeel intensief en 
regelmatig toezicht houden op de geesteszieke.155 Hoewel dit Koninklijk Besluit juridisch 
                                            
151 SWENNEN, geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 667, M- N. VEYS, De Wet 
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weinig waarde heeft omdat het de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke niet kan wijzigen 
worden deze bepalingen goed opgevolgd door de psychiatrische ziekenhuizen. Indien ze dit 
niet zouden doen dreigen zij immers hun erkenning te verliezen.156 
 
Voor de rechtvaardiging van de dwangmaatregelen bij een gedwongen opgenomen 
geesteszieke zal men dus ook een beroep moeten doen op de wettige verdediging of de 
noodtoestand zoals hierboven besproken. 
 
2.2.5.3 Wet Bescherming Maatschappij 

A. Dwangbehandeling 

Zowel de Wet Bescherming Maatschappij als de Wet Patiëntenrechten bieden geen oplossing 
voor het toepassen van een dwangbehandeling. In de Wet Bescherming Maatschappij wordt 
er met geen woord gerept over de behandeling van de geïnterneerde dus kan deze niet 
dienen. Met de Wet Patiëntenrechten komt men ook niet tot het gewenste resultaat 
aangezien deze uitgaat van het beschikkingsrecht van de beslissing- en handelingsbekwame 
geesteszieke. 
Hier zal men net zoals bij de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke een beroep moeten 
doen op de rechtvaardigingsgronden wettige verdediging en noodtoestand zoals eerder 
besproken. 
 
B. Dwangmaatregelen 

De Basiswet Rechtspositie Gedetineerden wijdt een aantal artikels aan maatregelen van 
rechtstreekse dwang op gedetineerden. Deze zijn dus ook van toepassing op geïnterneerden. 
Artikel 119 § 1 Basiswet Rechtspositie Gedetineerden bepaalt dat dwangmaatregelen zijn 
toegelaten om de orde of veiligheid te handhaven. Deze maatregelen zijn onderworpen aan 
het subsidiariteitsbeginsel. Ze mogen enkel toegepast worden wanneer de orde of veiligheid 
op geen enkele andere manier kunnen gehandhaafd worden en mogen maar duren zolang 
ze strikt noodzakelijk zijn.157  
Verder bepaalt paragraaf drie nog dat men onder rechtstreekse dwang, fysieke dwang moet 
verstaan en dat er gebruik mag gemaakt worden van materiële of mechanische 
hulpmiddelen, dwangtuigen die de bewegingsvrijheid beperken of van wapens. Het is 
duidelijk dat dit artikel niet specifiek voor de isolatie en fixatie van geïnterneerden werd 
geconcipieerd.  
In artikel 2, 8° Basiswet Rechtspositie Gedetineerde wordt het begrip veiligheid gedefinieerd 
als zijnde de interne en externe veiligheid. Onder interne veiligheid moet men verstaan: “een 
toestand waarbij in de gevangenis de fysieke integriteit van personen gevrijwaard wordt en 
waarin roerende of onroerende goederen geen gevaar lopen van wederrechtelijke 
beschadiging, vernieling of ontvreemding.”158 
 

                                            
156 Interview met de Heer Geert De Bruecker, psychiater Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods te Lede en 
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2.2.6 Therapeutische moeilijkheden bij de dwangbehandeling 

Naast de juridische problemen met dwangbehandelingen zijn er ook therapeutische 
problemen. Zo zijn dwang en behandeling moeilijk te verenigen termen. In de psychiatrische 
en psychotherapeutische wereld is men van oordeel dat een behandeling enkel kan 
plaatsvinden in een vrijwillige relatie.159 Nochtans betekent het verlenen van hulp onder 
dwang op zich niet dat het verloren moeite is. 
 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de termen ‘behandelen’ en ‘begeleiden’. 
Wanneer men spreekt over behandelen gebeurt dit meestal in de zin van een medische 
benadering. Dit betekent dat je ziek bent maar na de behandeling, die kan bestaan uit een 
medicijn, ben je genezen. In de psychotherapie is het echter niet zo eenvoudig. Daarom is 
het realistischer om in deze context te spreken over begeleiden. Een aantal criteria zijn 
belangrijk voor het slagen van de begeleiding. Zo wordt er gewerkt aan het subjectief welzijn 
van de betrokkene, het klinisch zelfbeeld en de symptomatologie, het sociaal netwerk, de 
sociale zelfredzaamheid, het activiteitenniveau en zeer belangrijk voor delinquenten: de 
aanpassing aan de spelregels van de maatschappij.160 
 
Wanneer de begeleiding niet op vrijwillige basis kan gestart worden, brengt dit meestal 
moeilijkheden met zich mee. De patiënt kan immers niet gedwongen worden om een 
gesprek te voeren met zijn arts en op die manier zich bloot te geven. Daarnaast zal het 
moeilijk zijn om in een gedwongen context een vertrouwensrelatie op te bouwen met de 
patiënt. Toch is het niet onmogelijk. Waar de meeste patiënten in beginsel weigerachtig 
staan tegenover een opgelegde begeleiding, zal na een bepaalde tijd de noodzaak van de 
begeleiding tot hen doordringen waardoor ze zich meer openstellen voor de therapie en de 
begeleiding steeds minder gaan zien als een dwangbegeleiding. Dit komt het 
genezingsproces alleen maar ten goede.161 
 
Wanneer het mogelijk is om de begeleiding vrijwillig op te starten dient hier de voorkeur aan 
gegeven te worden. Maar men mag de vrijheid van begeleiding echter niet idealiseren. Op 
die manier zouden heel wat mensen die kunnen geholpen worden wanneer er in de 
beginfase dwang gebruikt wordt, uit de boot vallen.162 
 
Uit de medische sector komt er heel wat kritiek op juristen die het zelfbeschikkingsrecht 
boven alles zetten. De grootste frustratie van de medici is dat sommige patiënten niet 
kunnen behandeld worden omdat ze daarvoor geen toestemming geven en hun 
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vertegenwoordiger de behandeling evenmin nodig vindt. Nochtans zal een comapatiënt ook 
steeds verzorgd worden en dit is voor niemand een probleem en de normaalste zaak van de 
wereld. Daarbij komt nog dat wetenschappelijke onderzoeken reeds uitgewezen hebben dat 
indien men bepaalde psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld psychoses onbehandeld 
laat en men de patiënt zijn psychose laat doormaken, de levenskwaliteit van de patiënt sterk 
achteruit gaat.163 Toch is er een grote terughoudendheid bij de behandeling van psychische 
aandoeningen terwijl dit niet het geval is bij lichamelijke behandelingen. De lijn tussen een 
goed evenwicht en misbruiken is hier zeer dun. 
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3 Besluit 
Wanneer men de Wet Bescherming Maatschappij en de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke toetst aan de waarborgen die het EVRM biedt, kan men besluiten dat de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke grotendeels in overeenstemming is met het EVRM. Ook 
de Wet Bescherming Maatschappij voorziet in voldoende waarborgen maar op het vlak van 
de uitvoering loopt ze spaak waardoor er bij de interneringsmaatregel veel problemen zijn op 
het gebied van mensenrechten. De klachten van geesteszieken gaan hoofdzakelijk uit van 
geïnterneerden die het gebrek aan therapeutische voorziening aanklagen op grond van 
artikel 3 EVRM. De klachten over de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke zijn veel 
geringer. 
 
Het heeft tot de jaren tachtig geduurd voor men besefte dat geesteszieken evenveel rechten 
verdienden als een geestesgezonde persoon. Ondertussen is er al een hele weg afgelegd en 
werden er verschillende waarborgen ingebouwd om de rechtspositie van geesteszieken te 
verstevigen. Hier kan gedacht worden aan de Wet Patiëntenrechten. Maar zelfs na deze 
inspanningen is er nog een lange weg te gaan. In de psychiatrie moet men immers steeds 
waakzaam zijn voor misbruiken aangezien psychiatrische patiënten makkelijke slachtoffers 
zijn omdat zij zelden weten over welke rechten ze beschikken. Daarnaast is er ook een 
zekere terughoudendheid vanwege de geesteszieke om met hun klachten naar buiten te 
komen omdat zij vrezen voor een vertroebelde relatie met hun zorgverlener. 
 
De dwangbehandeling bij geesteszieken is problematisch. Verscheidene internationale 
verdragen schrijven voor dat deze bij wet moet voorzien zijn. In België is dit echter niet het 
geval waardoor dit grote problemen met zich meebrengt. In de psychiatrie probeert men dit 
op te lossen door een beroep te doen op de Wet Patiëntenrechten maar bij beslissings- en 
handelingsbekwame geesteszieken biedt deze wet geen oplossing en heeft men als enig 
redmiddel de wettige verdediging en de noodtoestand. Toch moet men vaststellen dat de 
toepassingsvoorwaarden van deze rechtvaardigingsgronden zelden vervuld zijn waardoor ze 
zeer weinig aangewend kunnen worden. Zonder wettelijke kader is het niet werkbaar om 
geesteszieken adequaat te behandelen. Het is dan ook aangewezen dat de wetgever de 
dwangbehandeling wettelijk regelt, rekening houdend met de internationale normen en 
standaarden. 
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DEEL 2: Internering 

1 Algemeen 
Wanneer een pleger van een misdrijf lijdt aan een geestesziekte wordt deze uit het 
strafrecht gelicht en onderworpen aan een specifiek regime. Dit regime wordt geregeld in de 
wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, 
gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele feiten en wordt de internering 
genoemd. Dit is eigenlijk een wet die stoelt op de wet van 9 april 1930 aangezien er in 1964 
maar beperkte wijzigingen doorgevoerd werden.  
Internering is geen eigenlijke straf maar een beveiligingsmaatregel. Deze 
beveiligingsmaatregel heeft een dubbel doel: 
- het beschermen van de maatschappij tegen de geestesgestoorde delinquent 
- het behandelen van de geesteszieke met het oog op reïntegratie164 
Helaas moeten we vandaag de dag vaststellen dat er teveel nadruk wordt gelegd op het 
beschermen van de maatschappij en dat de geïnterneerde aan zijn lot overgelaten wordt. 
Een nieuwe wet moet dit evenwicht tussen de twee finaliteiten van de wet herstellen. Er is 
hoop dat deze wet ervoor kan zorgen dat er meer aandacht is voor de behandeling en 
begeleiding van de geïnterneerde maar zoals steeds zal men moeten afwachten of de 
nieuwe wet deze hoge verwachtingen kan inlossen. 
 

2 Toepassingsvoorwaarden van de Wet Bescherming 
Maatschappij 

2.1 Plegen van een strafbaar feit 

Als eerste voorwaarde voor de internering moet bewezen zijn dat de geestesgestoorde een 
strafbaar feit heeft gepleegd. Het gaat hier meer specifiek over een misdaad of wanbedrijf, 
strafbaar gesteld met een criminele of correctionele straf, met uitzondering van een politieke 
misdaad, een politiek wanbedrijf of een persdelict.165 Voor overtredingen en 
gecontraventionaliseerde wanbedrijven kan de internering niet bevolen worden.166 
 

2.2 Ontoerekeningsvatbaarheid 

Een tweede voorwaarde is dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar wordt geacht voor zijn 
daden. Dit betekent dat de verdachte geen ‘schuld’ heeft aan zijn daden omdat hij de 
draagwijdte ervan niet kon inschatten. Omdat het Belgische strafrecht een schuldstrafrecht 
is, kan men de ontoerekeningsvatbare verdachte niet straffen aangezien er geen schuld is.167 
 

                                            
164 S. DE VUYSERE, “Recht en Geestelijke Gezondheidszorg. Gerechtelijke psychiatrie en psychologie”, Panopticon 

1999, 599. 
165 Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij. 
166 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 40. 
167 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 40. 
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Wanneer de verdachte niet uit vrije wil heeft gehandeld kan men een beroep doen op twee 
wetteksten. De eerste is het befaamde artikel 71 Sw.: “Er is geen misdrijf, wanneer de 
beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het feit, in staat van krankzinnigheid was 
of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan.” 
Daarnaast is er ook nog artikel 1 van de Wet Bescherming Maatschappij dat zegt: “Wanneer 
er gronden zijn om aan te nemen dat de verdachte verkeert, hetzij in staat van 
krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die 
hem ongeschikt maakt voor het controleren van zijn daden…” 
 
Hieruit volgt dat wanneer de verdachte op het moment van zijn berechting niet meer 
geestesziek is, men dus een beroep kan doen op artikel 71 Sw., om zo een vrijspraak te 
bekomen. 
Is de verdachte echter nog steeds geestesziek dan kan men een beroep doen op de Wet 
Bescherming Maatschappij om de ontoerekeningsvatbare verdachte te interneren. 
Artikel 1 van de Wet Bescherming Maatschappij maakt onderscheid tussen drie vormen van 
psychiatrische stoornissen, namelijk krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis en 
zwakzinnigheid. 
Het volstaat niet dat de verdachte één van deze drie stoornissen heeft. De stoornis moet ook 
tot gevolg hebben dat de verdachte niet verantwoordelijk geacht kan worden voor zijn 
daden.168 
 
Krankzinnigheid 

Krankzinnigheid is een verouderde term die in de wet niet omschreven wordt. Het is enkel 
een juridisch begrip en wordt dus nergens teruggevonden in de psychiatrische 
classificatiesystemen. Uit de praktijk kan men afleiden dat het hier gaat over de ernstige 
psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld psychose, manisch of delirante melancholische 
depressies, schizofrenie, dementie…169 
 
Zwakzinnigheid 

Dit is het enige begrip dat ook een betekenis heeft in de moderne psychiatrie. Hun toestand 
wordt gekenmerkt door aangeboren of perinataal ontstane ontoereikende intellectuele 
vermogens. Het gaat hier over een categorie personen die verstandelijk een leeftijd hebben 
van onder de 18 jaar en een intelligentiequotiënt hebben van 70 of lager. Het voordeel is dat 
hun intelligentie en cognitieve functies met een behoorlijke graad van nauwkeurigheid 
kunnen gemeten worden.170 
 
Ernstige geestesstoornis 

Het derde begrip is zeer algemeen, moeilijk te definiëren en bovendien onbestaande in de 
psychiatrische nosologie. Met dit begrip worden personen bedoeld die zich omwille van hun 
                                            
168 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 40. 
169 H. HEIMANS en P. BRAD, Internering doorgelicht 2001-2002-2003, België versus USA, Nederland, Engeland en 

Canada, Gent, 2003, 4. 
170 P. COSYNS, “Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken”, in P. COSYNS EN J. CASSELMAN, Gerechtelijke 

Pschychiatrie, Leuven, Garant, 1999, 48. 
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psychiatrische stoornis abnormaal agressief of ernstig onverantwoord gedragen. Het is een 
residuaire groep waar alle persoonlijkheidsstoornissen onder vallen die niet onder 
krankzinnigheid of zwakzinnigheid thuishoren op voorwaarde dat deze gepaard gaan met 
agressief en onverantwoord gedrag. Het gaat hier onder meer over alcohol- en andere 
drugproblemen, seksuele stoornissen…171  
 

2.3 Sociale gevaarlijkheid 

De derde voorwaarde is dat de verdachte op het ogenblik van zijn proces, sociaal gevaarlijk 
moet zijn. Deze voorwaarde werd niet opgenomen in de wet, maar ontstond in de 
rechtspraak. De betekenis van het begrip in de rechtsbedeling verschilt sterk van dat in de 
psychiatrie. Waar het voor de rechter belangrijk is om de kans op recidive in te schatten, zal 
men in de psychiatrie meer kijken naar de kans op fysiek geweld die verband houdt met de 
geestesstoornis. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of de verdachte sociaal gevaarlijk is. 
Aangezien dit begrip subjectief wordt ingevuld kan men grote verschillen vaststellen in de 
beoordeling of een delinquent al dan niet gevaarlijk is. 
 

                                            
171 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 40. 
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3 Procedure 

3.1 Onderzoeksfase 

Bij een gerechtelijk vooronderzoek kan de onderzoeksrechter een psychiater aanstellen als 
deskundige wanneer hij vermoedt dat de verdachte zich op het ogenblik van de feiten 
bevindt in een staat van krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem 
ongeschikt maakt voor het controleren van zijn daden. Ook de procureur des Konings en de 
vonnisgerechten hebben de bevoegdheid om een deskundige aan te stellen.172 
De onderzoeksgerechten kunnen wanneer de wet voorlopige hechtenis van toepassing is, de 
verdachte in observatie stellen wanneer ze vermoeden dat de verdachte op het ogenblik van 
de feiten verkeerde in een toestand die omschreven is in artikel 1 Wet Bescherming 
Maatschappij. Deze inobservatiestelling gebeurt in een psychiatrische afdeling van een 
strafinrichting.173 De observatie heeft een termijn van 1 maand maar is wel verlengbaar met 
telkens 1 maand en dit tot een termijn van maximum 6 maanden.174 
Het verslag van de deskundige is niet bindend voor de rechter maar als hij er van af wil 
wijken moet de rechter dit wel motiveren. De rechter is zelfs niet verplicht om een 
deskundige aan te stellen en zou zonder aanstelling van een deskundige kunnen beslissen 
tot internering.175 
Alleszins moet de deskundige in zijn verslag beslissen tot toerekeningsvatbaar of 
ontoerekeningsvatbaar.  
 

3.2 Beslissingsfase 

De beslissing tot internering kan op twee manieren verlopen. De eerste manier is de 
beslissing tot internering door een rechtbank, ook wel de ‘gewone’ internering genoemd. In 
het merendeel van de gevallen wordt gebruik gemaakt van deze gewone internering.  
Het is niet alleen op het niveau van de vonnisgerechten dat deze beslissing genomen kan 
worden maar eveneens reeds in het stadium van het vooronderzoek.176 Het is dan de 
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling die de internering uitspreekt. De 
onderzoeksrechter daarentegen kan niet autonoom beslissen over een 
interneringsmaatregel. Indien hij beslist dat het aanhoudingsbevel moet uitgevoerd worden 
in een psychiatrische afdeling van een strafinrichting, moet de raadkamer dit binnen de vijf 
dagen bevestigen.177 Dit is historisch te verklaren, omdat men van mening was dat de 
onderzoeksrechter over zo ingrijpende zaken niet alleen kon beslissen. Sinds de hervorming 
van de raadkamer echter gebeurt de beslissing tot internering ook door een alleenzetelend 
rechter en is het onderscheid niet meer te verantwoorden. Daarbij komt ook nog dat de 
onderzoeksrechter een betere dossierkennis heeft dan de raadsheer in de raadkamer 
waardoor het aan te bevelen is om op dit punt een wetswijziging door te voeren. In de 
                                            
172 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 44. 
173 Art. 1 Wet Bescherming Maatschappij. 
174 Art. 6 Wet Bescherming Maatschappij. 
175 S. DE VUYSERE, “Wetgevende initiatieven inzake internering”, in D. VAN DAELE EN I. WELZENIS (ed.), Actuele 
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177 Art. 1, 4e lid Wet Bescherming Maatschappij. 
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nieuwe interneringswet wordt dit opgelost door ook aan de onderzoeksrechter de 
bevoegdheid te geven om tot de interneringsmaatregel te beslissen zonder dat hiervoor nog 
langer een bevestiging nodig is van de raadkamer.178 
In de procedure voor de onderzoeksgerechten en vonnisgerechten moet de verdachte altijd 
worden bijgestaan door een advocaat. Wanneer de verdachte zelf geen advocaat heeft 
aangeduid, krijgt hij een advocaat pro Deo die aangewezen wordt door de Voorzitter van de 
rechtbank.179 
 
Een tweede manier om tot internering over te gaan, is het ministerieel interneringsbevel of 
de administratieve internering. Deze manier van interneren is eerder ongewoon. Artikel 21 
Wet Bescherming Maatschappij wordt toegepast wanneer veroordeelden zich tijdens hun 
hechtenis in een staat van krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis of van zwakzinnigheid 
bevinden. Tegen de beslissing van de minister van Justitie staat geen beroep open. Indien 
de veroordeelde genezen is voordat zijn straf verstreken is, moet hij voor het verdere 
verloop van zijn straf terug naar de strafinrichting waar hij voordien verbleef.180 Wat er moet 
gebeuren indien zijn toestand niet verbeterd is, wordt niet vermeld in de wet. In een 
ministeriële omzendbrief werd gesteld dat pas na het verstrijken van de straftijd de CBM zijn 
bevoegdheid autonoom kan uitoefenen. Het probleem hier is dat de internering dus nooit 
door een rechter werd uitgesproken en dat de minister hier een al te grote bevoegdheid 
krijgt.181 
 
Er wordt enkel tot internering beslist wanneer de verdachte op het moment van de feiten en 
op het moment van de berechting ontoerekenbaar geacht wordt of wanneer de verdachte 
toerekenbaar was op het moment van de feiten, maar niet op het moment van de 
berechting. 
Wanneer de verdachte enkel ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten, maar 
terug bij zijn volle verstand op het moment van de berechting, zal er geen internering 
plaatsvinden en ook geen veroordeling. Hier zal de rechter moeten beslissen tot een 
buitenvervolgingstelling. Want als er geen schuld is, dan ook geen straf.182 
 

3.3 Uitvoeringsfase 

De uitvoering van de internering wordt geregeld door de Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij.183 Deze beslist over de invulling van de interneringsmaatregel en heeft zeer 
ruime bevoegdheden. Zo zal zij onder andere de instelling aanduiden waar de geïnterneerde 
moet verblijven. 
 
De internering is een maatregel van onbeperkte duur. Deze onbeperkte duur heeft 
aanleiding gegeven tot veel literatuur waarin men twee strekkingen kan onderscheiden. Een 

                                            
178 Art. 6 Wet Internering Geestesgestoorde. 
179 Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij. 
180 Art. 21, 3e lid Wet Bescherming Maatschappij. 
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deel van de specialisten vindt dat het onaanvaardbaar is dat er geen maximumtermijn is 
omdat de onbeperkte duur ten koste gaat van de rechtszekerheid van de geïnterneerde. 
Hierdoor wordt zijn rechtspositie verzwakt. Wanneer de maximumtermijn is afgelopen en de 
geïnterneerde nog niet klaar is voor zijn reïntegratie in de maatschappij, zou deze moeten 
opgenomen worden in het burgerlijk systeem van de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke. 
 
Een tweede strekking is van oordeel dat de onbeperkte duur gerechtvaardigd is omdat er in 
de Wet Bescherming Maatschappij nadruk gelegd wordt op het individu en minder op het 
gepleegde misdrijf. Hiertegenover staat dan dat aan de geïnterneerde een aantal 
waarborgen geboden wordt zoals een tegensprekelijk debat, heroverweging na een paar 
maanden, beroepsmogelijkheid, nieuwe expertises na drie jaar…184 
 
Omdat de internering van onbepaalde duur is, heeft de geïnterneerde het recht om elke 6 
maanden zijn invrijheidstelling te vragen aan de CBM.185 Wanneer de CBM beslist over de 
invrijheidstelling van de geïnterneerde, moet deze bijgestaan worden door een advocaat. De 
bijstand is verplicht dus indien de geïnterneerde zelf geen advocaat aangewezen heeft, zal 
hij een advocaat toegewezen krijgen door de voorzitter van de CBM. 
 

                                            
184 H. HEIMANS, “Is er nog hoop voor geïnterneerden?”, Orde dag 2001, 21. 
185 Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij. 



   47 

4 Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 

4.1 Bevoegdheid 

De bevoegdheid van de verschillende Commissies tot Bescherming van de Maatschappij 
wordt territoriaal bepaald.186 Wanneer je een misdrijf gepleegd hebt, val je onder de 
bevoegdheid van de CBM die bevoegd is voor de regio waar het misdrijf plaatsvond. 
Momenteel zijn er acht CsBM en een Hoge CBM. Deze zijn ingericht in de gevangenissen die 
een psychiatrische afdeling hebben.187 
 

4.2 Samenstelling 

4.2.1 De gewone Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 

De gewone CBM telt drie leden en is multidisciplinair samengesteld, zij bestaat uit een 
werkende of ere-magistraat die voorzitter is, een advocaat en een geneesheer. Voor elk van 
de leden zijn er een of meerdere plaatsvervangers die net zoals de leden benoemd worden 
voor een periode van drie jaar.188 
 

4.2.2 De Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 

De samenstelling van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij bestaat 
eveneens uit een werkende of ere-magistraat die voorzitter is, een advocaat en een 
geneesheer. Zij worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.189 Er is maar één Hoge CBM 
die zetelt in Brussel. Dit is geen permanent orgaan en zetelt alleen wanneer er over een 
hoger beroep moet beslist worden. 
 

4.3  Zittingen 

De zittingen vinden een- tot tweemaal per maand plaats. Er zijn heel wat partijen aanwezig 
op de zitting al hebben ze niet allemaal beslissingsrecht. Zo moet de procureur des Konings 
aanwezig zijn, net als de gevangenisdirecteur en de vertegenwoordigers van de Dienst 
Justitiehuizen. Deze instanties hebben echter geen beslissingrecht op de zitting, zij wonen de 
zitting bij en brengen verslag en advies uit aan de CBM. Het advies van de Dienst 
Justitiehuizen is niet wettelijk geregeld maar in de praktijk wordt er wel rekening gehouden 
met de bemerkingen van deze dienst. Ook de procureur des Konings mag een advies 
uitbrengen aan de commissie. 
De geïnterneerde moet op de zittingen waar een beslissing genomen wordt over zijn 
invrijheidstelling steeds bijgestaan worden door een advocaat om zijn belangen te 
verdedigen.190 
 

                                            
186 Hierna verkort CsBM. 
187 Art. 12 Wet Bescherming Maatschappij. 
188 Art. 12 Wet Bescherming Maatschappij. 
189 Art. 13 Wet Bescherming Maatschappij. 
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4.4 Beslissingen  

4.4.1 Aanwijzing van de instelling waar de internering zal 
plaatsvinden 

De CBM heeft de bevoegdheid om de inrichting aan te wijzen waar de internering zal 
plaatsvinden. Zij beschikt over drie mogelijkheden om de geïnterneerde te plaatsten. De 
Commissie kan de geïnterneerde plaatsen in een rijksinstelling, hem verwijzen naar een 
residentiële privé-instelling ofwel hem doorverwijzen naar een ambulante voorziening.191 
Wanneer de Commissie de geïnterneerde verwijst naar  een privé-instelling moet er voldaan 
zijn aan een aantal voorwaarden. Artikel 14 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt namelijk 
dat de inrichting waarnaar de geïnterneerde wordt verwezen geschikt moet zijn vanuit het 
oogpunt van veiligheid en verzorging. De verwijzing moet ook gebeuren om therapeutische 
redenen en bij een speciaal met reden omklede beslissing.192 
 

4.4.2 Invrijheidstelling op proef of voorgoed 

Elke zes maanden kan de geïnterneerde een verzoek tot invrijheidstelling indienen. Deze 
invrijheidstelling kan gebeuren op proef of voorgoed. Het verzoek gaat uit van de 
geïnterneerde of zijn advocaat of de procureur des Konings. De Commissie kan ook 
ambtshalve beslissen om de geïnterneerde in vrijheid te stellen.193 
 
De Commissie kan de invrijheidstelling enkel toestaan wanneer de geestestoestand van de 
geïnterneerde voldoende verbeterd is en de voorwaarden voor reclassering vervuld zijn.194 
Deze reclasseringsvoorwaarden zijn soms zo streng dat het voor de geïnterneerde bijna 
onmogelijk is om er aan te voldoen. 
Wanneer de Commissie een geïnterneerde vrijlaat op proef kan ze een aantal voorwaarden 
opleggen waaraan de geïnterneerde zich moet houden. Zo kan de Commissie de 
geïnterneerde opleggen om geen alcohol te drinken, werk te hebben, een woonplaats te 
hebben, het slachtoffer te vergoeden… De opvolging van deze voorwaarden wordt gedaan 
door justitieassistenten.  
 
Wanneer de Commissie beslist dat de geïnterneerde zijn behandeling moet ondergaan in een 
privé-instelling of in een ambulante voorziening dan wordt de geïnterneerde vrijgelaten op 
proef. Indien de geïnterneerde verplicht is om in de privé-instelling te verblijven, moeten de 
verzoeken met betrekking tot de toelating van verlof, uitgaanspermissie, ontslag… aan de 
Commissie worden gevraagd.195 
 
Een definitieve invrijheidstelling wordt bijna steeds voorafgegaan door een lange 
proefperiode van 3 of 5 jaar ook al is dit niet voorzien in de Wet Bescherming Maatschappij. 

                                            
191 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 50. 
192 Art. 14 Wet Bescherming Maatschappij. 
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Wanneer de proefperiode op zijn einde loopt, vindt automatisch de definitieve 
invrijheidstelling plaats.196  
 
Sinds de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, 
is de CBM verplicht om advies in te winnen bij een instelling die gespecialiseerd is in het 
begeleiden van seksuele delinquenten wanneer zij overweegt om een seksuele delinquent in 
vrijheid te stellen.197 
 

4.4.3 Herroeping van de invrijheidstelling op proef 

Indien de geïnterneerde één van de opgelegde voorwaarden niet naleeft, brengt de 
justitieassistent verslag uit aan de CBM. De CBM kan dan een brief schrijven om de 
geïnterneerde te motiveren en om hem aan te manen de voorwaarden strikter na te komen. 
Wanneer dit niet helpt of wanneer de geïnterneerde reeds herhaaldelijk heeft nagelaten om 
bepaalde voorwaarden op te volgen, kan hij worden opgeroepen op de zitting van de CBM. 
Hier kan de Voorzitter hem ter verantwoording roepen en hem aanmanen om de 
voorwaarden beter op te volgen. 
De justitieassistent moet verslag uitbrengen binnen de maand na de invrijheidstelling en 
telkens wanneer hij het nodig acht of wanneer de Commissie hem hierom verzoekt. Alleszins 
moet de justitieassistent ten minste om de 6 maanden verslag uitbrengen aan de Commissie. 
Wanneer de gedragingen of de geestestoestand van de op proef invrijheidgestelde een 
gevaar vormt voor de maatschappij, kan de procureur des Konings overgaan tot de 
vrijheidsberoving van de op proef invrijheidgestelde. Deze vrijheidsberoving vindt plaats in 
de psychiatrische annex van de gevangenis, waarna hij ter beschikking gesteld wordt van de 
CBM.198 De CBM zal dan op de eerstvolgende zitting de zaak behandelen.199 
 

4.4.4 Overbrenging naar een andere instelling 

Artikel 15 bepaalt dat de Commissie ambtshalve, op verzoek van de minister van Justitie, van 
de procureur des Konings of van de geïnterneerde of zijn advocaat kan beslissen over de 
overplaatsing naar een andere instelling. 
Indien er een dringende reden is kan de voorzitter van de CBM, meestal op advies van een 
geneesheer een tussentijdse beslissing nemen om de geïnterneerde over te plaatsen. Op de 
eerstvolgende zitting van de CBM wordt deze beslissing dan bekrachtigd of gewijzigd.200 
Deze voorzittersbeslissing is noodzakelijk om een soepel beleid mogelijk te maken en kort op 
de bal te kunnen spelen. Zo zal de Voorzitter kunnen inspelen op het vrijkomen van bedden 
in de psychiatrische centra. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn en er telkens gewacht moet 
worden op de eerstvolgende zitting van de CBM om een geïnterneerde te plaatsen in een 
instelling zou men vaak achter het net vissen omdat de vrije plaats al ingevuld zou zijn. 
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4.4.5 Beperkte vrijheid 

Net zoals voor gewone gedetineerden is het mogelijk voor een geïnterneerde om een 
beperkte vrijheid aan te vragen bij de CBM. Dit houdt in dat de geïnterneerde overdag buiten 
de instelling kan gaan werken of een opleiding volgen en ’s avonds terug komt naar de 
instelling waar hij verblijft.201 Dit is een goede manier om de geïnterneerde voor te bereiden 
op zijn nakende vrijlating. De CBM kan hier eventueel enkele voorwaarden aan koppelen. 
 

4.4.6 Uitgangspermissies 

Om zijn reclassering voor te bereiden is er een mogelijkheid voorzien voor de geïnterneerde 
om overdag werk of een huis te gaan zoeken. De Commissie kan de uitgangspermissie één 
of meerdere malen toestaan.202 Deze uitvoeringsmodaliteit is niet wettelijk geregeld maar 
werd door de CsBM in het leven geroepen.203 Meestal wordt de uitgangspermissie toegekend 
door de Voorzitter van de CBM door middel van een voorzittersbeslissing. Omdat de 
hoogdringendheid die vereist is voor de voorzittersbeslissing ruim geïnterpreteerd wordt, is 
er een flexibele toepassing mogelijk. 
 

4.4.7 Verlof 

De Commissie kan aan de geïnterneerde een verlof toestaan. Dit kan gaan van enkele dagen 
tot een langere periode. Redenen waarvoor de Commissie dit verlof toestaat is bijvoorbeeld 
het bezoeken van familie of vrienden. De langere verlofperiode wordt gebruikt om te testen 
of de geïnterneerde klaar is voor zijn reïntegratie in de maatschappij. Net zoals bij de 
invrijheidstelling kunnen er een aantal voorwaarden opgelegd worden tijdens het verlof die 
vergelijkbaar zijn met deze bij de invrijheidstelling. Zo kan het de geïnterneerde verboden 
worden om alcohol te consumeren, op openbare plaatsen te komen waar er alcohol 
geserveerd wordt, naar het buitenland te reizen…204 
Net zoals de uitgangspermissie is dit een modaliteit die door de CsBM in het leven geroepen 
is en dus geen rechtsgrond kent. Ze kan ook door middel van een voorzitterbeslissing 
toegekend worden.205 
 

4.4.8 Uitstel van beslissing 

Als de Commissie niet over voldoende gegevens beschikt om een beslissing te nemen, zal de 
geïnterneerde opnieuw moeten voorkomen op één van de volgende zittingen van de CBM. 
Zo kan er vermeden worden dat de beslissing direct 6 maanden uitgesteld wordt.206 
 

                                            
201 Art. 15 Wet Bescherming Maatschappij. 
202 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 52. 
203 Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2841/004, 8. 
204 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 52. 
205 Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2841/004, 8. 
206 J. CASSELMAN, “Internering: huidige situatie”, in J. CASSELMAN (ed.), Internering, Leuven, Garant, 1997, 52. 
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4.4.9 Aanstelling van een voorlopige bewindvoerder 

Indien de belangen van de geïnterneerde zulks vereisen kan de Commissie zelf een voorlopig 
bewindvoerder aanstellen of de vrederechter van de woonplaats van de geïnterneerde 
gelasten dit te doen.207 
 

4.4.10 Artikel 21: ministeriële internering van veroordeelden 

Wanneer een veroordeelde tijdens zijn gevangenisstraf geestesziek wordt, kan de minister 
van Justitie op eensluidend advies van de CBM, beslissen om de veroordeelde te interneren. 
Dit is de fameuze ‘staat 100’. Wanneer de geestestoestand voldoende verbeterd is voor het 
verstrijken van zijn opgelegde straf, keert de veroordeelde terug naar de penitentiaire 
instelling waar hij voorheen verbleef. Wanneer zijn straf echter verlopen is en hij zich nog 
steeds bevindt in staat van krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid, blijft 
hij geïnterneerd voor onbepaalde duur. Dit is een heikel punt aangezien de vrijheidsberoving 
hier niet werd bevolen door de rechterlijke macht maar door de uitvoerende macht. Dit 
wordt later uitvoeriger besproken bij de knelpunten. 
 

4.4.11 Kennisneming van verslagen en allerlei informatie 

Het is de taak van de Commissie om de toestand van de geïnterneerden op te volgen. 
Hiervoor kan zij zich eventueel begeven naar de plaats waar de internering plaatsvindt of dit 
opdragen aan een van haar leden.208 
De Commissie kan eveneens advies inwinnen van een geneesheer die door haar werd 
aangesteld. Ook het verslag van de geneesheer die door de geïnterneerde werd 
geraadpleegd wordt overgelegd aan de CBM.209 Dit komt echter zelden voor aangezien de 
geïnterneerde moet instaan voor de kosten van dit onderzoek. 
 

4.5 Rechtsmiddelen 

4.5.1 Verzet 

Tegen de beslissing tot invrijheidstelling of de beslissing tot herroeping ervan, kan het parket 
verzet aantekenen. Dit verzet heeft een schorsende werking en wordt ingesteld bij de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.210 
 

4.5.2 Hoger beroep 

Tegen de beslissingen die een inobservatiestelling of de internering gelasten of weigeren, 
staat er hoger beroep open volgens de gemeenrechtelijke regels.211 
 

                                            
207 Art. 29 Wet Bescherming Maatschappij. 
208 Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij. 
209 Art. 16 Wet Bescherming Maatschappij. 
210 Art. 19 Wet Bescherming Maatschappij. 
211 Art. 4 en 8 Wet Bescherming Maatschappij. 
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Binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot 
invrijheidstelling, kan de advocaat van de geïnterneerde hoger beroep instellen bij de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.212 
 

4.5.3 Cassatieberoep 

Niet alle beslissingen zijn vatbaar voor cassatieberoep. Enkel tegen de beslissingen met 
betrekking tot de invrijheidstelling van de geïnterneerde of tegen de herroeping van deze 
beslissing kan cassatieberoep ingesteld worden. Aan dit cassatieberoep zijn geen 
vormvereisten verbonden. De geïnterneerde moet ook geen beroep doen op een advocaat 
bij het Hof van Cassatie. 
 

4.6 Het zorgaanbod voor de geïnterneerde 

4.6.1 Penitentiaire instellingen 

In België wordt het merendeel van de geïnterneerdenpopulatie opgevangen in de 
psychiatrische afdeling van de gevangenissen, de zogenaamde ‘annexen’. Binnen de 
gevangenis is het behandelaanbod nochtans gering of zelfs onbestaande. Daarnaast is het 
bijna onmogelijk om in deze omgeving een therapeutische  vertrouwensrelatie op te bouwen 
die nodig is om de behandeling tot een goed einde te brengen. Toch blijft de psychiatrische 
aanwezigheid in de gevangenissen noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan 
crisissituaties.213 
Ook de Commissie Internering is van oordeel dat de gevangenis geen geschikte 
therapeutische omgeving is en dat zij dit ook niet moet worden. Zij moet wel de nodige 
zorgen verstrekken en de zorgverstrekking moet gelijkaardig zijn aan die van de vrije 
burger.214 
 
Niet alleen voor de gewone gedetineerde is de overbevolking van de gevangenissen 
problematisch, ook de geïnterneerden ondervinden hier ernstige nadelen door. Door het 
plaatsgebrek in de psychiatrische afdelingen worden zij samen op cel gestoken met gewone 
gedetineerden waardoor zij vaak het mikpunt worden van spot, pesterijen of 
mishandelingen. De grootste dupe van deze toestanden zijn de mentaal gehandicapte 
geïnterneerden. Zij kunnen zich nog minder dan de rest verweren tegen deze vernederingen. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat een gevangenis geen gunstig klimaat biedt voor een 
doeltreffende behandeling van geïnterneerden.215 
 
Naast de psychiatrische afdelingen in de gevangenis zijn er ook nog de instellingen van 
sociaal verweer. Deze instellingen ressorteren ook onder de bevoegdheid van de FOD 
Justitie. Het zijn bijzondere strafinrichtingen voor geïnterneerden waar het de bedoeling was 
                                            
212 Art. 19 bis Wet Bescherming Maatschappij. 
213 M. VANDENBROUCKE, “Recht en geestelijke gezondheidszorg. Forensische psychiatrie in ontwikkeling, UPC St.-

Kamillus Bierbeek, 2 april 2003”, Panopticon 2003, 398. 
214 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 74. 
215 H. HEIMANS en P. BRAD, Commissie tot bescherming van de Maatschappij te Gent: Internering doorgelicht 2001-

2002-2003, België versus USA, Nederland, Engeland en Canada, Gent, 2003, 9. 
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om hun een geïndividualiseerde behandeling te geven. Men zou verwachten dat de 
instellingen voor sociaal verweer  beter in staat zijn om de geïnterneerde de behandeling te 
geven die hij nodig heeft maar door een tekort aan gespecialiseerd personeel en een gebrek 
aan infrastructuur zijn deze doelstellingen nooit behaald. Als enige uitzondering kan hier de 
Waalse instelling voor sociaal verweer ‘Les Maronniers’ te Doornik aangehaald worden. Dit is 
deels te danken aan het feit dat deze instelling onder de bevoegdheid van het Waals 
departement van Volksgezondheid valt en niet langer onder de bevoegdheid van de FOD 
Justitie.216 Hierdoor moet deze instelling de kwaliteitsnormen halen van een psychiatrisch 
ziekenhuis die opgelegd werden door de FOD Volksgezondheid. 
In 2002 werd de Belgische Staat zelfs veroordeeld door de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik omdat zij niet voorzag in voldoende geschoold en bekwaam personeel.217 
 

4.6.2 Forensische Psychiatrische Eenheden 

In 2001 werden naar aanleiding van een geslaagd pilootproject de forensische eenheden 
opgericht. Dit zijn psychiatrische ziekenhuizen binnen de algemene psychiatrie die bereid zijn 
om geïnterneerden op te vangen. Hiervoor krijgen zij extra middelen aangeboden door de 
FOD Justitie.218 Op dit ogenblik zijn er drie gespecialiseerde forensische eenheden namelijk 
Sint Jan Baptist in Zelzate, het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in Bierbeek 
en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem. Deze forensische eenheden richten 
zich specifiek op medium security geïnterneerden en hun infrastructuur is hier ook op 
voorzien. Naast deze drie projecten die gefinancierd werden door de FOD Justitie, heeft ook 
de FOD Volksgezondheid zijn steentje bijgedragen. Volksgezondheid sloot een overeenkomst 
met vier Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen. Het gaat hier over het Openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis in Rekem, het Psychiatrisch Centrum Sint Jan Baptist in Zelzate, Les 
Morronniers in Doornik en Titeca in Brussel. In 2002 werden nog twee bijkomende 
afdelingen opgericht, namelijk een tweede afdeling in Titeca in Brussel en in het Universitair 
Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in Bierbeek. Het valt te betreuren dat Justitie en 
Volksgezondheid voor deze projecten geen partnerschap hebben afgesloten.219 
 
Begin 2006 besliste de toenmalige minister van Justitie Onkelinx om de subsidies voor de 
forensische psychiatrische eenheden gevoelig terug te schroeven met 1,5 miljoen euro. Ze 
baseerde haar beslissing op een vergelijking tussen de gemiddelde dagprijs voor een 
geïnterneerde in Vlaanderen en deze in Wallonië. De dagprijs in Vlaanderen was veel hoger 
dan deze in Wallonië maar dit is te wijten aan een totaal verschillende werkwijze in Wallonië 
en Vlaanderen.220 Omdat deze instellingen een grote hap uit het budget van Justitie namen, 

                                            
216 H. HEIMANS en P. BRAD, Commissie tot bescherming van de Maatschappij te Gent: Internering doorgelicht 2001-

2002-2003, België versus USA, Nederland, Engeland en Canada, Gent, 2003, 9-10. 
217 H. HEIMANS en P. BRAD, Commissie tot bescherming van de Maatschappij te Gent: Internering doorgelicht 2001-

2002-2003, België versus USA, Nederland, Engeland en Canada, Gent, 2003, 9-10. 
218 H. HEIMANS en P. BRAD, Commissie tot bescherming van de Maatschappij te Gent: Internering doorgelicht 2001-

2002-2003, België versus USA, Nederland, Engeland en Canada, Gent, 2003, 11. 
219 J. CASSELMAN, “Geïnterneerden in overbevolkte gevangenissen” in F. VERBRUGGEN, Strafrecht als roeping liber 

amicorum Lieven Dupont, I, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 321. 
220 H. TUBEX en F. JANSSENS, “Het debat geopend”, Orde dag 2006, 4-5. 
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besliste minister Onkelinx om de financiering terug te schroeven. Dit was een onverwachte 
beslissing aangezien de forensische psychiatrische eenheden een positieve evaluatie kregen 
van zowel het Internationaal Observatorium voor de Gevangenissen en in het rapport 
Cosyns, als van de Europese Commissie ter Preventie van Foltering en Mensonterende 
Behandeling en Bestraffing. 
Op deze beslissing kwam er veel kritiek, niet alleen van de personeelsleden van de 
forensische psychiatrische eenheden maar ook verschillende politieke partijen sprongen in de 
bres voor de geïnterneerden. De toenmalige minister van Volksgezondheid Demotte voelde 
zich gepasseerd omdat de interneringsproblematiek ook zijn bevoegdheid was en dit zou 
betekenen dat de FOD Volksgezondheid zou moeten opdraaien voor de besparingen bij de 
FOD Justitie. Het is nochtans vooral minister Demotte die tekort schoot op dit vlak. Al van bij 
de oprichting van de pilootprojecten had minister van Justitie Verwilghen duidelijk gemaakt 
dat de financiering van deze projecten geleidelijk moest overgaan naar de FOD 
Volksgezondheid.221 
 
Het vooruitzicht voor de geïnterneerden was op dat moment evenmin rooskleurig. Diegenen 
die opgevangen werden in de forensische eenheden zouden terug naar de overbevolkte 
gevangenissen verhuizen, waar ze opnieuw onbehandeld achter slot en grendel zouden 
gestoken worden. Uiteindelijk werd er een overeenkomst bereikt tussen de ministers van 
Begroting, Volksgezondheid en Justitie waardoor er genoeg geld kon vrijgemaakt worden om 
de bestaande forensische eenheden verder te zetten.222 
Deze commotie heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw Masterplan voor geïnterneerden in 
Vlaanderen. Dit Masterplan voorziet in de oprichting van twee specifieke inrichtingen voor 
gevaarlijke delinquenten in Gent en in Antwerpen.223 
 
In de huidige stand van zaken gebeurt de financiering van de Forensisch Psychiatrische 
Eenheden medium security in de psychiatrische ziekenhuizen te Bierbeek, Zelzate en Rekem 
sinds 1 januari 2007 volledig via Volksgezondheid. Enerzijds is er de structureel toegekende 
basisfinanciering verbonden aan 40 ziekenhuisbedden per site en anderzijds is er de 
aanvullende financiering voor de extra omkadering van de ziekenhuisbedden en voor de 
omkadering van de Forensisch Psychiatrische Verzorgingstehuizen en geïntegreerd wonen. 
Deze aanvullende financiering is geregeld in een jaarlijks te verlengen overeenkomst tussen 
de initiatiefnemers en de FOD Volksgezondheid. Omdat de bedragen van deze aanvullende 
subsidies niet gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex en omdat er ook geen rekening 
gehouden wordt met de anciënniteitsverhogingen van het personeel, lijden deze projecten 
opnieuw aan onderfinanciering.224 Voor deze aanvullende subsidies werd er nog steeds geen 
structureel kader uitbebouwd waardoor het jaar na jaar afwachten is of er genoeg financiële 
middelen vrijgemaakt kunnen worden. 
 

                                            
221 J. CASSELMAN, “Over het kind en het badwater. Het strafrechtelijk psychiatrisch deskundigenonderzoek en de 

gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg”, Orde dag 2006, 15. 
222 F. BUSSCHE, “humanisering van de interneringspraktijk eindelijk in zicht?”, UVV Info 2007, 31. 
223 H. TUBEX en F. JANSSENS, “Het debat geopend”, Orde dag 2006, 4-5. 
224 E-mail Koen Oosterlinck, jurist bij de Broeders van Liefde, 21 april 2009. 
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4.6.3 Psychiatrische ziekenhuizen 

Voor low en medium security geïnterneerden is het ook mogelijk om naar een Algemeen 
Psychiatrisch Ziekenhuis verwezen te worden door de CBM.225 In de praktijk is het moeilijk 
om medium security geïnterneerden te plaatsen in de algemene psychiatrische centra.  
 
Reeds in de loop van 1993 en 1994 werd een onderzoek gedaan naar de 
behandelingsmogelijkheden voor geïnterneerden in algemene psychiatrische ziekenhuizen.226 
Tijdens dit onderzoek werd gevraagd naar de problemen die zich voordeden bij de opname 
van geïnterneerden. Een aantal van de belangrijkste opmerkingen waren onder andere de 
negatieve ingesteldheid ten opzichte van geïnterneerden. De ziekenhuizen vreesden voor 
hun reputatie wanneer zij zouden beslissen tot een groter aantal opnames. Bij geen van de 
ziekenhuizen werd een uitbreiding van de forensische eenheid op enthousiasme onthaald. 
Ook de juridische aansprakelijkheid van de geneesheren en het ziekenhuis werd gezien als 
een afschrikking. Als derde punt werd het probleem van de betaling van de remgelden door 
de geïnterneerden zelf aangehaald. Ook wanneer het ministerie van Justitie de kosten moest 
dragen, namelijk bij de voortzetting van de internering, werden er problemen vastgesteld. 
Hier konden de betalingen soms twee tot drie jaar op zich laten wachten. Een vierde punt 
van kritiek was het gebrek aan recente informatie. Het ging zowel over een gebrek aan 
verslagen over het verloop van het verblijf in de gevangenis als over therapiegerichte 
verslagen. Vervolgens werd het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende CsBM 
aangeklaagd. Hierdoor moeten geïnterneerden met eenzelfde pathologie na het plegen van 
hetzelfde misdrijf op een verschillende manier behandeld worden. Daarbovenop waren de 
ziekenhuizen niet gediend met een al te grote bemoeizucht van de CsBM. 
Een laatste probleempunt heeft betrekking op de eigenschappen van geïnterneerden. Deze 
hebben immers nood aan een langdurige behandeling wat moeilijk in te passen is in het 
dynamisch opnamebeleid van de ziekenhuizen. Aangezien de meeste geïnterneerden daarbij 
ook chronische patiënten zijn die moeilijk of niet te behandelen zijn, zijn de psychiatrische 
ziekenhuizen zeer selectief in hun opnamebeleid. Dit is onder andere te verklaren door 
voorgaande negatieve ervaringen met geïnterneerden.227 Omdat de meeste psychiatrische 
verzorgingstehuizen moeten werken met wachtlijsten hebben zij dus keuze genoeg uit 
allerhande soorten patiënten. Wanneer zij moeten kiezen zullen de ‘gemakkelijke’ patiënten 
voorgaan op de geïnterneerden waardoor deze telkens een plaatsje achteruit schuiven.228 
 
Bovendien klagen de psychiatrische centra aan dat zij geen extra middelen ter beschikking 
krijgen voor de opvang van geïnterneerden en dat zij niet voldoende personeel en 
infrastructuur hebben om voor deze groep in een adequate opvang en behandeling te 
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voorzien. Zeker sinds de pilootprojecten waarbij bepaalde psychiatrische centra financiële 
ondersteuning krijgen om hun infrastructuur aan te passen en in extra personeel te voorzien, 
stonden de centra die deze bijkomende middelen niet kregen weigerachtig tegenover de 
opvang van geïnterneerden.229 
 

4.6.4 Ambulante voorzieningen 

Wanneer het niet noodzakelijk is om de geïnterneerde in de residentiële sector op te vangen, 
kan de CBM ook kiezen voor een ambulante behandeling. 
De ambulante behandeling moet gekaderd worden in het licht van de vrijheid op proef. Het 
is een vorm van ‘sociale voogdij’. De CBM legt de voorwaarden op waaraan de geïnterneerde 
die vrij is op proef zich moet houden.230 De justitieassistenten van de Dienst Justitiehuizen 
zijn bevoegd voor de begeleiding en de controle op de naleving van de voorwaarden. 
Zowel psychiaters in de private sector, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra 
Geestelijke Gezondheidszorg als projecten Beschut Wonen komen in aanmerking voor 
ambulante zorgverlening.231 
 

4.6.5 De nieuwe Forensische Psychiatrische Centra in Gent en 
Antwerpen 

Oorspronkelijk had de toenmalige minister van Justitie Onkelinx het voornemen om een 
groot forensisch psychiatrisch centrum op te richten in Antwerpen. In dit centrum zou er 
plaats zijn voor 400 geïnterneerden.  De Commissie Cosyns die opgericht was op haar 
verzoek had nochtans in zijn verslag erop gewezen dat het niet raadzaam was om een 
dergelijk grote inrichting op te richten en dat 250 geïnterneerden een maximum was.232 
Uiteindelijk kwam minister Onkelinx op haar plannen terug en besliste ze in de oprichting van 
twee nieuwe forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent. Deze oprichting werd 
reeds aangekondigd in februari 2006 toen het Masterplan voor geïnterneerden voorgesteld 
werd. In deze centra is plaats voor 390 geïnterneerden, namelijk 270 in Gent en 120 in 
Antwerpen. Zowel de high risk groep als de medium risk groep kunnen in deze nieuwe 
instellingen terecht.233 Deze instellingen moeten ervoor zorgen dat geïnterneerden niet meer 
in de gevangenis moeten verblijven. 
In het centrum in Gent zal er een afdeling voorzien worden die zich uitsluitend zal 
bezighouden met de observatie van de ‘moeilijke’ gevallen. Deze afdeling zal het in 1999 
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opgerichte maar nooit operationeel gemaakte Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch 
Observatiecentrum vervangen.234 
 
Ondertussen zijn de sites waar de centra moeten komen aangekocht en is de volgende stap 
de bouw van deze instellingen. Om de centra zo goed als mogelijk af te stemmen op de 
noden en behoeften van het personeel en de geïnterneerden is het noodzakelijk dat er 
spoedig een uitbater voor deze centra aangesteld wordt. Hiervoor dient eerst het lastenboek 
met de uitbatingsvoorwaarden opgesteld te worden zodat geïnteresseerden zich kandidaat 
kunnen stellen.235 Het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent is vragende partij om 
uitbater te worden maar zal pas een officiële aanvraag indienen wanneer de 
uitbatingsvoorwaarden bekend zijn.236 
 
Oorspronkelijk waren de Forensisch Psychiatrische Centra gepland voor eind 2010. Dit bleek 
echter niet realistisch en er werd een nieuwe planning opgesteld. Vandaag zit de realisatie 
van deze centra op schema en worden zij verwacht operationeel te zijn tegen oktober 
2012.237 
 

4.7 Verantwoordelijkheid therapeut 

Een van de redenen waarom psychiatrische centra weigerachtig staan tegenover de opname 
van geïnterneerden, is de juridische verantwoordelijkheid voor deze ‘speciale’ patiënten.  
De meerderheidsopvatting in de rechtspraak lijkt te aanvaarden dat de artsen en de 
psychiatrische centra enkel een middelenverbintenis aangaan. Bij een middelenverbintenis 
nemen de artsen en de psychiatrische centra enkel de verplichting op zich om de nodige 
inspanningen te leveren om het gewenste resultaat te bereiken. Het resultaat is dus niet 
gegarandeerd zoals wel het geval is bij een resultaatsverbintenis.  
Dit onderscheid is van groot belang aangezien de bewijslastverdeling verschillend is. Bij een 
inspanningsverbintenis rust de bewijslast volledig op de schuldeiser, deze zal het bestaan 
van de verbintenis moeten bewijzen evenals een fout of onzorgvuldigheid in hoofde van de 
schuldenaar. Bij de resultaatsverbintenis rust de bewijslast op de schuldenaar. De 
schuldeiser zal hier dus geen fout moeten bewijzen om de arts of het psychiatrisch 
ziekenhuis aansprakelijk te stellen.238 
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Voor bepaalde patiënten, namelijk de geesteszieken met een groterrisicoprofiel, glijdt de 
middelenverbintenis vrijwel af naar een resultaatsverbintenis. De rechtspraak is in deze 
gevallen veel strenger omdat er bij deze patiënten bijzondere omstandigheden aanwezig zijn 
die ertoe leiden dat de artsen en de psychiatrische ziekenhuizen hun toezicht en bewaking 
moeten verscherpen. In deze situatie zal hun aansprakelijkheid dus ook zwaarder 
doorwegen.239 
 
Men mag aannemen dat de geïnterneerden die door de CBM geplaatst worden in een 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis vallen onder de categorie met een  ‘groterrisicoprofiel’ 
waardoor de aansprakelijkheid van de artsen en ziekenhuizen dus inderdaad groter zal zijn 
dan bij gewone patiënten. Deze grotere aansprakelijkheid wordt bevestigd in de 
rechtspraak.240 Waar de bewijslast normaalgezien bij de schuldeiser ligt, ontstaat er nu een 
feitelijk vermoeden in het nadeel van de arts of het algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Zij 
zullen aansprakelijk geacht worden voor de door de geïnterneerde veroorzaakte schade. 
Hierdoor wordt de bewijslast in hoofde van de arts of het algemeen psychiatrisch ziekenhuis 
aanzienlijk verzwaard. Waar zij bij een middelenverbintenis niets dienden te bewijzen, 
moeten zij nu bewijzen dat zij geen fouten hebben gemaakt bij het toezicht en de bewaking 
van de geïnterneerde. 
Om het (gedeeltelijke) bewijs te leveren dat hij niet lichtzinnig te werk is gegaan, kan de arts 
aanvoeren dat hij een beroep heeft gedaan op de expertiseverslagen en adviezen van de 
gerechtsdeskundige om zijn beslissing te nemen.241 
 
Een ander nadeel dat gekoppeld is aan de aansprakelijkheid van de arts en het algemeen 
psychiatrisch ziekenhuis is de risicoverzwaring bij hun verzekering beroepsaansprakelijkheid. 
Zij zijn verplicht om deze verzwaring aan te geven aan hun verzekeraar. Dit zal in de meeste 
gevallen inhouden dat de premies van de verzekering beroepsaansprakelijkheid omhoog 
zullen gaan.242 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de terughoudendheid van de artsen en algemene psychiatrische 
ziekenhuizen terecht is. Niet alleen hebben zij hogere kosten omdat ze moeten voorzien in 
betere beveiliging en bewaking van de geïnterneerden, maar daarnaast stijgen ook de 
premies voor hun verzekering beroepsaansprakelijkheid. Zeker is dat zij zich op voorhand 
goed dienen te beraden over de eventuele opname van geïnterneerden. 
Toch kan men stellen dat deze aanpassingen niet onoverkomelijk zijn en dat op voorwaarde 
dat men voldoende voorzorgsmaatregelen treft een harmonieuze samenwerking tussen de 
algemene psychiatrische ziekenhuizen en Justitie mogelijk is. 
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5 Knelpunten van de huidige wetgeving 

5.1 Onderzoek 

5.1.1 Inobservatiestelling 

Hoewel de inobservatiestelling in de wet werd voorzien, werd zij nooit op een degelijke 
manier uitgebouwd en blijft zij tot op heden dode letter. Er werd nooit infrastructuur ter 
beschikking gesteld evenmin als degelijk opgeleid en gespecialiseerd personeel.243 Een 
grondig psychiatrisch onderzoek zit er dus niet in voor de verdachte. Als oplossing voor deze 
tekortkoming wordt in de praktijk door de rechter een psychiater aangesteld die een 
deskundigenonderzoek uitvoert.244 
In 1999 werd het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum in het leven 
geroepen.245 Het heeft tot 2001 geduurd voor er een Koninklijk Besluit uitgevaardigd werd 
om de personeelsformatie vast te stellen van het POKO.246 Nu zoveel jaar later is dit 
onderzoekscentrum nog altijd niet opgericht en zal dit ook niet meer gerealiseerd worden 
omdat het POKO ondertussen achterhaald is. En ook hier is het steeds hetzelfde verhaal. Er 
werd nooit geïnvesteerd in een degelijke omkadering van het project. 
 

5.1.2 Psychiatrisch deskundigenonderzoek 

Een vaak gehoorde commentaar is dat de deskundigen hun onderzoek niet grondig genoeg 
doen en vaak op basis van een gesprek van 10 minuten, waarin de meest absurde vragen 
gesteld worden, hun verslag opstellen. Een van de redenen daarvoor is ook dat de honoraria 
voor de gerechtsdeskundigen veel te laag zijn en ze daarom niet de tijd uittrekken die nodig 
is om een grondig verslag op te stellen. Dit gaat ten koste van de al precaire rechtspositie 
van de verdachte.  
Een ander probleem is dat er geen mogelijkheid wordt voorzien in het strafrecht voor een 
gedifferentieerde diagnose. De gerechtsdeskundige moet bij het psychiatrisch 
deskundigenonderzoek een absolute keuze maken zonder nuances te kunnen aanbrengen. 
Dit is in tegenstelling met Nederland waar er een “grijze zone” is, namelijk de ‘verminderde’ 
toerekeningsvatbaarheid.247 Hierdoor wordt het mogelijk om gemengde straffen op te leggen 
waardoor de veroordeelde een celstraf uitzit en nadien ook een psychiatrische behandeling 
krijgt. In België werd er reeds gepleit voor het invoeren van die verminderde 
toerekeningsvatbaarheid, maar tot op vandaag is de wetgever niet bereid gevonden om aan 
de absolute keuze tussen toerekenbaar of ontoerekenbaar te raken.248 
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5.1.3 Sociale gevaarlijkheid 

Het begrip sociale gevaarlijkheid wordt in de wet niet nader omschreven. Dit begrip werd 
door de rechtspraak gecreëerd en wordt door de verscheidene rechters anders ingevuld. 
Hierdoor is er weinig coherentie en heeft dit ook gevolgen voor de rechtszekerheid. Het is 
onmogelijk voor de verdachte om de uitspraak van de rechter te voorspellen. 
 
De Commissie Internering onder leiding van Jan Delva, die in 1996 opgericht werd door 
minister van Justitie Stefaan De Clerck, pleitte er dan ook voor om het begrip in de nieuwe 
wet te definiëren. Geneesheren-psychiaters en penalisten raken het immers niet eens over 
de invulling van het begrip gevaarlijkheid. Terwijl de eerste groep van oordeel is dat 
‘gevaarlijkheid’ buiten de psychiatrische diagnose valt omdat het eerder een ‘mening’ is, 
beweert de andere groep, namelijk de penalisten, dat zij zich niet kunnen uitspreken over de 
gevaarlijkheid zonder zich op een deskundigenverslag te baseren.249 
Die nieuwe wet is aan deze lacune in de wet van 1964 tegemoet gekomen en verduidelijkt 
wat men onder gevaar moet verstaan. Op die manier zal de verdachte meer rechtszekerheid 
hebben. 
 

5.2 Beslissing 

5.2.1 Gewone internering 

De vraag of men al dan niet geïnterneerd wordt, hangt grotendeels af van de CBM van het 
rechtsgebied waarin het (hoofd)misdrijf werd gepleegd. Deze beslissing verschilt sterk van 
Commissie tot Commissie waardoor er grote verschillen zijn in het gevolgde 
interneringsbeleid.  
Ook de ruime interpretatie van het materieel criterium voor de internering stelt vaak 
problemen. Zo komt het geregeld voor dat mensen voor zeer banale misdrijven geïnterneerd 
worden en jaren aan deze maatregel onderworpen blijven. Een oplossing zou zijn om een 
minimumstrafdrempel op te leggen zodat onbeduidende misdrijven niet kunnen leiden tot 
internering. Hier stelt zich namelijk een probleem betreffende de proportionaliteit van de 
straf. Voor een banaal feit worden zij jaren uit de maatschappij gesloten. Na herhaaldelijke 
pogingen om een invrijheidstelling op proef te krijgen, lopen ze telkens met hun neus tegen 
de deur. De geïnterneerde raakt op die manier ook volledig gedemotiveerd wat geen 
positieve invloed heeft op de prognose van zijn geestesstoornis. 
 

5.2.2 Ministerieel interneringsbevel 

Zoals eerder al aangehaald is het ministerieel interneringsbevel, beschreven in artikel 21 Wet 
Bescherming Maatschappij problematisch wanneer de geestestoestand van de veroordeelde 
geïnterneerde niet verbetert voor het einde van zijn straftijd. In dit geval blijft de 
veroordeelde geïnterneerde onder het toezicht van de CBM en wordt zijn oorspronkelijke 
straf omgezet in een maatregel van onbeperkte duur. Een struikelblok hierbij is dat de 
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beslissing tot internering niet genomen wordt door een rechter maar door de minister van 
Justitie. Dit is in strijd met artikel 6 van het EVRM dat het recht op een eerlijk proces 
waarborgt. Het recht op een eerlijk proces houdt onder meer in dat het mogelijk moet zijn 
om je geschil voor een rechterlijke instantie te brengen. Bij artikel 21 Wet Bescherming 
Maatschappij is dit echter niet het geval.250 
 
In de nieuwe interneringswet heeft men rekening gehouden met deze kritiek en is men 
afgestapt van het ministerieel interneringsbevel. Er worden heel wat artikelen gewijd aan de 
internering van een veroordeelde.251 Dit gebeurt niet langer door de minister van Justitie 
maar door de strafuitvoeringsrechtbanken. 
In de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke werd er een afdeling 3 ingevoegd. Deze 
afdeling is nog niet in werking getreden maar wordt uiterlijk op 1 maart 2013 van kracht. 
Om te voorkomen dat de geïnterneerde-veroordeelde op het einde van zijn straf in vrijheid 
gesteld wordt, voorziet de nieuwe interneringswet in een brug tussen de internering en de 
gedwongen opname. 
Het verzoek tot gedwongen opname gaat uit van de procureur en kan pas aan de 
vrederechter gericht worden wanneer de strafuitvoeringsrechtbank van oordeel is dat de 
geïnterneerde-veroordeelde ten gevolge van zijn geestesstoornis een ernstige bedreiging 
vormt voor andermans leven of integriteit.252 Opgemerkt dient te worden dat het hier enkel 
gaat om een gevaar voor ‘andermans’ leven of integriteit en niet voor zijn eigen gezondheid 
of veiligheid. Indien dit het geval is kan de gewone procedure wel steeds aangevat worden. 
Binnen de 6 maanden voor het verstrijken van de straf moet de gevangenisdirecteur een 
advies betreffende de geestesstoornis opstellen en adviseren of deze geestesstoornis een 
bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.253 
Het vonnis is uitvoerbaar bij het verstrijken van de vrijheidsbenemende straf of straffen.254 
 

5.3 Uitvoering 

5.3.1 Samenstelling van de CsBM 

Vaak werd kritiek geleverd op de verenigbaarheid van het voorzitterschap van de CBM en 
een vroegere loopbaan als onderzoeksrechter of parketmagistraat. De Commissie Internering 
is ook van oordeel dat deze taak uitsluitend aan een zetelende en nog steeds werkende 
magistraat moet toevertrouwd worden.255 HEIMANS voegt daar nog aan toe dat moet worden 
voorzien in een voltijds magistraat per Commissie en dat de werklast van elke CBM grondig 
moet worden herzien.256 
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Ook de rol van de advocaat werd in vraag gesteld evenals de deskundigheid van de leden 
van de CsBM.257 De Commissie Internering is van mening dat de aanwezigheid van een 
advocaat overbodig geworden is nu de geïnterneerde sinds de wet van 1964 verplicht wordt 
bijgestaan door een advocaat bij de verschijningen voor de CBM. Daarnaast is de assesor-
advocaat ook niet het best geplaatst om de belangen van de geïnterneerde te verdedigen. 
Ter vervanging van de advocaat stelt de Commissie Internering de toevoeging van een 
“assessor inzake sociale reïntegratie” voor. Deze moet de geïnterneerde begeleiden met zijn 
reïntegratie in de maatschappij.258 Deze kritieken gelden eveneens voor de Hoge Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij. De assessor-advocaat is hier eveneens overbodig en 
zou beter vervangen worden door een ‘assessor inzake sociale reïntegratie’ die minstens 10 
jaar ervaring heeft in de sociale reïntegratie van delinquenten.259 
 
Een ander punt van kritiek is dat de wet niet bepaalt dat de geneesheer die zetelt in de CBM 
een psychiater moet zijn. 
 
Vroeger was er vaak kritiek op het feit dat de CsBM waren samengesteld uit bejaarde 
juristen en dokters die een bezigheidstherapie nodig hadden en zich het lot van de 
geïnterneerden niet echt aantrokken. Ondertussen waait er een nieuwe wind en is er een 
verjonging doorgevoerd in de CsBM.  
 

5.3.2 Werkwijze van de CsBM 

Omdat er geen onderling overleg is tussen de verschillende Commissies is er een groot 
verschil wat betreft de werkwijze. Een gezamenlijk beleid zou wenselijk zijn. Maar niet alleen 
een onderling overleg tussen de verschillende CsBM is noodzakelijk, ook georganiseerd 
overleg met andere bevoegde actoren zoals het gevangeniswezen, de rechterlijke organisatie 
en de verzorgingssector naar analogie met de voorwaardelijke invrijheidstelling strekt tot 
aanbeveling.260 
Een van de redenen waarom de werkwijze zo verschillend is, is het grote verschil in het 
aantal geïnterneerden die onder de bevoegdheid van de Commissies valt.261 
 
Omdat het ministerie van Justitie nooit voorzien heeft in voldoende middelen voor de 
uitbouw van de secretariaten van de CsBM hebben deze hun opdracht nooit naar behoren 
kunnen uitoefenen. Hierdoor kampen zij met een tekort aan (voldoende opgeleid) 
personeel.262 
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Om een actief beleid te kunnen voeren op gebied van sociale reïntegratie moeten er 
permanente contacten onderhouden worden met de verschillende diensten zoals 
bijvoorbeeld de justitiehuizen, de psychosociale penitentiaire diensten, ambulante 
voorzieningen, de psychiatrische instellingen, de diensten van slachtofferonthaal, de diverse 
uitvoeringsdiensten van de parketten, enz.263 
 
Toch is er hier en daar ook een positieve evolutie vast te stellen. Sommige voorzitters die 
zich het lot van de geïnterneerden oprecht aantrekken (Voorzitter Heimans van de CBM Gent 
is hier een uitstekend voorbeeld van) zijn er in geslaagd om de oorspronkelijk vierkant 
draaiende CsBM te laten lopen als een geoliede machine. Zij doen dit door de slecht 
georganiseerde CsBM op een praetoriaanse en creatieve wijze te leiden. 
 

5.3.3 Begeleidingsmogelijkheden 

De overheid heeft nooit de moeite gedaan om te voorzien in een degelijke begeleiding en 
behandeling van geïnterneerden. De situatie in de rijksinstellingen is schrijnend en laat te 
wensen over. Zo is er een tekort aan maatschappelijk assistenten , psychiaters, psychologen 
en psychiatrisch personeel. Het CPT heeft België nochtans herhaaldelijk vermaand voor dit 
tekort aan voorzieningen. 
De geïnterneerden die het geluk hebben dat ze geplaatst werden in een residentiële privé-
instelling zijn er beter aan toe.264 Ze krijgen in deze instelling tenminste een aangepaste 
behandeling en begeleiding. Het probleem is alleen dat de instellingen die bereid zijn om 
geïnterneerden op te vangen hiervoor geen extra middelen ter beschikking krijgen van de 
overheid. De oprichting van de Forensische Psychiatrische Eenheden was alleszins een stap 
in de goede richting al zijn er ook negatieve gevolgen aan deze projecten. De instellingen 
waar geen dergelijk project loopt zijn nu minder bereid om geïnterneerden op te vangen dan 
daarvoor het geval was.265 
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6 Besluit 
Over het algemeen kan men stellen dat de Wet Bescherming Maatschappij geen slechte wet 
is. Het grootste probleem bij deze wet is echter dat er nooit voldoende financiële middelen 
werden voorzien om de uitvoering mogelijk te maken. Geïnterneerden zijn in de Belgische 
politiek nooit populair geweest en zullen het wellicht ook nooit worden. Enkel wanneer er 
een incident in de media kwam, waren een aantal ministers bereid om hun nek uit te steken 
en een extra inspanning te leveren voor deze kwetsbare groep. Spijtig genoeg werden deze 
inspanningen terug op een laag pitje gezet van zodra de mediabelangstelling overgewaaid 
was. Hierdoor zijn er weinig structurele maatregelen genomen om de toestand in de 
Belgische gevangenissen te verbeteren voor geïnterneerden. Nochtans werd België voor 
deze wantoestanden herhaaldelijk op de vingers getikt door het CPT.  
Bij de oprichting van de Forensische Psychiatrische Eenheden is een deel van de 
geïnterneerdenpopulatie gebaat maar de geïnterneerden die de zorgen en begeleiding het 
hardst nodig hebben vallen hier telkens uit de boot. Het kan niet genoeg benadrukt worden 
dat er op dit vlak blijvende inspanningen moeten geleverd worden. 
Maar ook in het reguliere zorgcircuit stuiten geïnterneerden op veel tegenstand en 
vooroordelen. Het is aan de overheid om te zorgen dat deze mensen de kansen krijgen die 
ze verdienen. 
 
Hoewel de Wet Bescherming Maatschappij een relatief goede wet is, was ze toch aan 
vernieuwing toe. Deze is er gekomen met de nieuwe interneringswet waardoor er weer hoop 
is dat er verbetering komt voor geesteszieke delinquenten. Of deze verbetering er effectief 
zal komen valt af te wachten, maar ondertussen zijn er toch al een aantal initiatieven 
opgestart. Zo is de oprichting van de Forensische Psychiatrische Centra in Antwerpen en 
Gent zeker en vast een stap in de goede richting. Toch moet erover gewaakt worden dat 
deze centra geen nieuwe gevangenissen worden.  
Maar ook bij dit project verloopt niet alles zonder problemen. Door het talmen van de FOD 
Justitie en de FOD Volksgezondheid heeft het project alweer enige vertraging opgelopen. 
Toch zijn de vooruitzichten positief en mag men eind 2012 de ingebruikname van de centra 
verwachten. 
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DEEL 3: Gedwongen opname 

1 Algemeen 
In onze prestatiegerichte maatschappij krijgen steeds meer mensen te kampen met 
psychische problemen. Voor deze mensen biedt de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 
een oplossing wanneer zij een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving en wanneer ze 
zich niet vrijwillig willen laten opnemen. 
De oude Krankzinnigenwet werd vervangen door de Wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke en de Wet van 18 juli 1991 betreffende de 
bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand 
geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.266 De filosofie die schuilt achter deze 
wetswijzigingen is tweeledig. Ten eerste wou de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 
voorzien in een aangepaste behandeling van de geesteszieke en ten tweede werd gestreefd 
naar een minimale beperking van de vrijheid en dit in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de Raad van Europa. 
Dit rapport zal enkel handelen over de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke aangezien 
een bespreking van de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen 
van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk 
onbekwaam zijn die te beheren ons te ver zou leiden. 
De Wet Bescherming Persoon Geesteszieke hanteert vier belangrijke basisprincipes: 
 
- de gedwongen opname kan enkel bevolen worden door een gemotiveerd vonnis; 
- de patiënt moet altijd kunnen genieten van de procedurele waarborgen van de wet; 
- de gedwongen opname wordt verbonden aan tijdsbeperkingen; 
- en zowel vóór, tijdens, als na de opname moeten de fundamentele rechten van de 

patiënt gewaarborgd blijven.267 
 
Sinds de wetswijziging van 16 oktober 2006 is het niet langer de vrederechter die bevoegd is 
voor de gedwongen opname bij minderjarigen maar de jeugdrechter. Hierna wordt de 
gedwongen opname van meerderjarigen behandeld. Enkel wanneer het nodig is, zal er een 
onderscheid gemaakt worden tussen minderjarigen en meerderjarigen. 
 

2 Toepassingsvoorwaarden van de Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke 

Artikel 2 van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke bepaalt de materiële voorwaarden 
van de gedwongen opname. Deze voorwaarden zijn cumulatief en moeten beperkend 
geïnterpreteerd worden. 
 
                                            
266 Krankzinnigenwet van 18 juni 1850, BS 21 juni 1850, 1.850.061.850; Wet van 18 juli 1991 betreffende de 

bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of 
gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, BS 26 juli 1991, 16.553. 

267 S. DE MEUTER, “De Maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 
statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 43. 
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2.1 Geestesziekte 

Het begrip geesteszieke wordt in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke niet nauwkeurig 
omschreven, ook in de voorbereidende werken wordt er geen definitie gegeven. Dit is een 
bewuste keuze geweest van de wetgever aangezien het een begrip is dat steeds evolueert 
en waar er dus enige flexibiliteit nodig is. Hierdoor heeft de vrederechter de bevoegdheid 
gekregen om geval per geval te evalueren aan de hand van feitelijke en geneeskundige 
gegevens waarna hij een beslissing kan nemen.268  
 
SWENNEN omschrijft de geesteszieke met een functioneel criterium: “de afwezigheid  van een 
zelfstandig beoordelingsvermogen en besef van zelfs de meest elementaire daden.” 269 
Hieruit kan men afleiden dat bijvoorbeeld ook zwakzinnigen en geestelijk achterlijken onder 
de wet vallen ook al zijn deze medisch gezien niet ‘ziek’.270 
 
De wet vermeldt in artikel 2 daarentegen wel wat niet als geestesziekte kan worden 
beschouwd: “De onaangepastheid aan de zedelijke, maatschappelijke, religieuze, politieke of 
andere waarden mag op zichzelf niet als een geestesziekte worden beschouwd.’”271 
 

2.2 Gevaar voor zichzelf of voor anderen 

Er is gevaar wanneer de geesteszieke zijn eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar 
brengt of wanneer hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven en integriteit.272 
 
Volgens SWENNEN betekent gevaar: “de mogelijkheid, de kans, dat uit gegeven 
omstandigheden onheil, ongeluk of nadeel kan voortkomen.” 
Uit de praktijk kan men vaststellen dat het gevaar meestal beoordeeld wordt op basis van de 
voorgeschiedenis van de zieke of op basis van de gestelde diagnose.273 
 
Indien de geesteszieke zijn gezondheid in gevaar brengt moet er cumulatief voldaan zijn aan 
nog een andere voorwaarde. Enkel indien hij ook zijn veiligheid in gevaar brengt kan hij 
gedwongen opgenomen worden. Dit gevaarcriterium moet restrictief geïnterpreteerd 
worden.274 SWENNEN is van oordeel dat de wetgever beter een bestwilcriterium zou invoeren 
waardoor het mogelijk zou worden om geesteszieken op te nemen wanneer deze niet meer 
geschikt zijn om zelf te oordelen over hun gezondheid en behandeling.275 

                                            
268 A. KOHL, “La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux” in M.- T. 

MEULDERS – KLEIN, Protection des malades mentaux et incapacité des majeurs: Le droit belge après les 
reformes, Diegem, Kluwer éditions juridiques, 1996, 32; F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-
Oxford, Intersentia, 2008, 91-92. 

269 F. SWENNEN, “De materiële voorwaarden voor dwangopname van een psychiatrische patiënt”, T. Gez. 1996-97, 
288, noot onder Vred. Borgerhout 16 februari 1995. 

270 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 92. 
271 Art. 2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
272 Art. 2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke.  
273 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 93. 
274 Vred. Gent, (III) 11 december 1997, T. Gez. 1999-2000, 229. 
275 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 94. 
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2.3 Causaal verband tussen geestesziekte en gevaar 

Alleen wanneer het gevaar veroorzaakt wordt door de geestesziekte zal de patiënt 
gedwongen kunnen opgenomen worden.276 Wanneer er geen causaal verband is tussen de 
geestesziekte en het gevaar zal men geen beroep kunnen doen op de Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke ook al heeft de betrokkene een geestesziekte. 
 

2.4 De toestand moet de opname vereisen 

Indien de toestand van de zieke geen opname zou vereisen, zou de genomen maatregel niet 
proportioneel zijn.277 Het is daarbij niet vereist dat de dwangopname noodzakelijk is, het 
volstaat dat ze een zeker nut heeft.278 
 

2.5 Geen andere geschikte behandeling 

Enkel indien er geen andere optie meer is dan een gedwongen opname is de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke van toepassing. De dwangopname is dus subsidiair ten 
aanzien van de vrijwillige ambulante of residentiële behandeling.279 
 
Wanneer de geesteszieke bereid is om zich vrijwillig te laten behandelen impliceert dit dat er 
geen toepassing kan gemaakt worden van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Daar 
vloeit direct uit voort dat de patiënt ook zelf kan beslissen om de behandeling stop te zetten, 
zelfs na een negatief advies van zijn behandelende arts. 
Voor de vrederechter is het dus belangrijk om de situatie juist in te schatten. Wanneer 
vaststaat dat de patiënt zich vrijwillig zal laten behandelen, is de vrederechter niet meer 
bevoegd.280 Het is aan de vrederechter om na advies van de geneesheer te beslissen in 
hoeverre de patiënt zich ook daadwerkelijk zal laten behandelen. 
 

                                            
276 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 94. 
277 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 95. 
278 F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2001, 83. 
279 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 95. 
280 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 36. 
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3 Procedure 

3.1 Behandeling in een ziekenhuis 

3.1.1 Observatieperiode 

3.1.1.1 Verzoekschrift 

De gedwongen opname wordt ingeleid bij verzoekschrift gericht aan de vrederechter die 
bevoegd is om kennis te nemen van de zaak indien het een meerderjarige betreft of in geval 
van een minderjarige, aan de jeugdrechter. De procedure verloopt op tegenspraak. Dit is 
belangrijk om de rechten van de patiënt te vrijwaren. 
Aangezien het niet mogelijk is om de procedure door middel van een mondeling verzoek te 
starten, moet het verzoek dus steeds schriftelijk gebeuren.281 
De verschillende bepalingen die het verzoekschrift op straffe van nietigheid moet vermelden 
staan opgesomd in artikel 5 van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke van 26 juni 
1990: 
 
- de dag, de maand en het jaar; 
- de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats van de verzoeker, alsook de graad 

van verwantschap, of de aard van de betrekkingen die er bestaan tussen de verzoeker 
en de persoon wiens plaatsing ter observatie wordt gevraagd; 

- het onderwerp van de vordering en in het kort de gronden ervan; 
- de naam, de voornaam, de verblijfplaats van de zieke of bij gebreke daarvan de plaats 

waar hij zich bevindt; 
- de aanwijzing van de rechter die er kennis moet van nemen.282 
 
Gelet op art. 861 Ger. W. gaat het hier echter om een relatieve nietigheid die alleen kan 
worden ingeroepen ingeval van belangenschade.283 Dit impliceert dat de rechter de 
nietigheid niet ambtshalve kan opwerpen maar dat dit dient te gebeuren door de partij wiens 
belangen geschaad zijn. 
 
Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid ondertekend worden door de verzoeker of 
zijn advocaat.284 De tussenkomst van een advocaat is echter niet verplicht in deze procedure. 
Er stelt zich een probleem wanneer het verzoekschrift per fax verzonden wordt aangezien er 
dan geen originele handtekening op het verzoekschrift vermeld staat en volgens artikel 5 van 
de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is dit voorgeschreven op straffe van nietigheid.285 

                                            
281 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 89. 
282 Art. 5 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
283 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 90. 
284 M.J. VAN VLASSELAER, “De procedurele aspecten van de wet van 26 juni 1990, met betrekking tot de persoon 

van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1992, 152. 

285 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  
2007, 89. 
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Gelet op art. 862 § 1, 2° Ger. W. gaat het hier niet over een relatieve nietigheid maar over 
een absolute nietigheid. De rechter zal de nietigheid dus ambtshalve moeten opwerpen en er 
zal geen belangenschade moeten bewezen worden. 
 
Voor zover dit mogelijk is, vermeldt het verzoekschrift bovendien de plaats en datum van 
geboorte van de zieke evenals, in voorkomend geval, de naam, de voornaam, de woonplaats 
en de hoedanigheid van zijn wettelijk vertegenwoordiger.286 
 
3.1.1.2 Omstandig geneeskundig verslag 

Bij het ingediende verzoekschrift dient een omstandig geneeskundig verslag gevoegd te 
worden en dit op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vordering. Dit verslag is 
noodzakelijk om de vrederechter een verantwoorde beslissing tot dwangopname te laten 
nemen.287 Er wordt dus verondersteld dat de vrederechter een zeker medisch inzicht heeft. 
Met ‘omstandig’ wordt bedoeld dat het meer is dan een geneeskundige verklaring, attest, 
certificaat of getuigschrift, het mag  dus geen routineattest zijn. Het gaat hier om een 
verslag op basis van een geneeskundig onderzoek dat aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen.288 De geneesheer mag zich niet baseren op medische informatie waarover hij reeds 
beschikte, die hem door een collega ter beschikking werd gesteld of die hij verkregen heeft 
door verklaringen van de patiënt.289 
Volgens artikel 5 §2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke moet het verslag opgesteld zijn 
op basis van een onderzoek van ten hoogste 15 dagen oud.290  
Dit betekent dat het verslag moet gedateerd zijn om te kunnen nagaan of aan deze vereiste 
voldaan is. 
 
Het verslag moet de gezondheidstoestand van de persoon wiens opname ter observatie 
wordt gevraagd beschrijven, evenals de symptomen van de ziekte.291 
De geneesheer heeft de mogelijkheid om een modelverslag te gebruiken maar dit moet dan 
wel zorgvuldig ingevuld worden. Hij mag zich niet beperken tot het vermelden van algemene 
en vage termen.292 
Men gaat ervan uit dat het onderzoek van de patiënt moet gebeuren met een vrije en 
geïnformeerde toestemming. Wanneer de zieke weigert, stelt er zich dus een probleem. In 
deze situatie is er een verschil tussen de wilsbekwame en de wilsonbekwame zieke. Men 
moet er rekening mee houden dat een geesteszieke niet automatisch wilsonbekwaam is. 

                                            
286 Art. 5 § 1, laatste lid Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
287 M. DE BOODT, “Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging”, Similes 2006, 8-13. 
288 P. SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 60. 
289 Rb. Turnhout 22 november 2004, T. Vred. 2005, 440. 
290 P. SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 63. 
291 M.J. VAN VLASSELAER, “De procedurale aspecten van de wet van 26 juni 1990, met betrekking tot de persoon 

van de geesteszieke”, in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1992, 153. 

292 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  
2007, 20. 
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Indien de patiënt wilsbekwaam is, kan men niets doen en beslist de patiënt zelf of hij al dan 
niet toestemt met een onderzoek. Indien hij weigert, is hier dan ook geen plaatsvervangende 
toestemming mogelijk.293 
Men kan zich de vraag stellen of het mogelijk is om een plaatsvervangende toestemming te 
krijgen op grond van artikel 14 Wet Patiëntenrechten indien de zieke wilsonbekwaam is. Hier 
kan men stellen dat dit niet het geval is aangezien artikel 14 Wet Patiëntenrechten een 
onderzoek in het belang van de patiënt impliceert en niet, zoals bij de gedwongen opname, 
een onderzoek in het belang van een derde. 
Dit is een lacune in de wet aangezien deze geen oplossingen biedt indien de geesteszieke 
het onderzoek weigert.294 Het verbod op dwang op de persoon is immers een algemeen 
rechtsbeginsel en dus niet toegelaten.295 
 
De wetgever heeft geen eisen gesteld ten aanzien van de deskundigheid van de opsteller 
van het verslag. Men wou aan het eerste verslag geen te zwaar gewicht meegeven, hoewel 
dit niet abnormaal zou zijn gezien de consequenties die het verslag met zich meebrengt.296 
 
Het internationaal recht is het evenwel niet eens met deze zienswijze. Zo bepaalt 
Aanbeveling 2004 (10) dat het opstellen van een verslag voor een gedwongen opname een 
zekere bekwaamheid en ervaring van de arts vereist.297 Toch is deze omschrijving vaag 
aangezien het moeilijk is om bekwaamheid en ervaring te controleren. De European 
Federation of Professional Psychologists Associations is dan ook van mening dat deze 
begrippen moeilijk te meten zijn en dat het onderzoek moet gebeuren door 
beroepsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg.298 Hier denkt 
het EFPA aan psychiaters en klinisch psychologen.299 Nochtans gaf het Comité van Ministers 
in de toelichting bij de Aanbeveling 2004 (10) aan dat de voorkeur uitgaat naar een 
psychiater tenzij dit niet mogelijk is door reden van spoedeisendheid.300 
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Ook het Europees Comité ter Preventie van Onmenselijke Behandeling en Bestraffing is 
nochtans van mening dat het verslag best door een psychiater kan opgesteld worden gezien 
de grote impact van een gedwongen maatregel.301 
 
In artikel 5 §2 van de wet zijn er wel een aantal onverenigbaarheden opgenomen. De 
overtredingen hiervan worden ook strafrechtelijk gesanctioneerd. 
Het verslag mag niet opgemaakt zijn door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is 
van de zieke of van de verzoeker, noch door een geneesheer die verbonden is aan de 
psychiatrische dienst waar de zieke verblijft.302 De arts moet volledig onafhankelijk en 
onpartijdig kunnen oordelen.303 De behandelende arts wordt niet opgenomen in de lijst van 
onverenigbaarheden. Deze keuze van de wetgever wordt sterk bekritiseerd in de rechtsleer. 
Ook de rechtspraak is van oordeel dat de behandelende arts niet de best geplaatste arts is 
om het omstandig geneeskundig verslag op te stellen omdat deze niet kan zorgen voor de 
nodige objectiviteit.304 
In spoedeisende gevallen heeft de procureur des Konings geen geneeskundig verslag nodig, 
maar volstaat het om medisch advies in te winnen bij een door hem aangewezen 
geneesheer. Indien de procureur des Konings optreedt op verzoek van een belanghebbende 
dient deze hem in het bezit te stellen van een omstandig geneeskundig verslag. De wet 
vermeldt geen onverenigbaarheden zoals bij het niet spoedeisende omstandig geneeskundig 
verslag. NYS is echter van mening dat, gelet op het ernstig karakter van de opname, de 
onverenigbaarheden uit artikel 5 § 2 lid 2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke hier 
eveneens van toepassing zijn. Toch zal dit gezien de spoedeisendheid niet altijd mogelijk 
zijn.305 
Het medisch advies moet schriftelijk gebeuren maar hoeft niet gedetailleerd te zijn zoals het 
omstandig geneeskundig verslag.306 Het medisch advies zal dus in de meeste gevallen kort 
en bondig zijn. 
Onder spoedeisend verstaat men dat er echt geen andere uitweg is dan de zieke via de 
procureur des Konings direct te laten opnemen in een psychiatrische instelling. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij zelfmoordpogingen of bedreigingen naar andere personen toe. 
 
3.1.1.3  Bevoegdheid 

De gedwongen opname behoort tot de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter voor wat 
meerderjarigen betreft. Dit volgt uit artikel 5 §1 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke en 
artikel 594/15° Ger. W. 

                                            
301 Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité Européen pour 
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Sinds de wet van 13 juni 2006 is ten aanzien van minderjarigen de jeugdrechter bevoegd in 
plaats van de vrederechter, deze wet is in werking getreden op 16 oktober 2006.307  
 
In artikel 44 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wordt de 
territoriale bevoegdheid van de jeugdrechter geregeld.308 
 
De territoriale bevoegdheid van de vrederechter wordt vastgelegd in artikel 627/6° Ger. W. 
Het is de vrederechter van de plaats waar de zieke wordt verzorgd of geplaatst die in eerste 
instantie bevoegd is. In tweede instantie is de vrederechter van de plaats waar de zieke zich 
bevindt bevoegd.309 Ook nadien blijft deze vrederechter bevoegd, al bevindt de zieke zich 
ondertussen ergens anders, behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel 7 §5 Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke.310 
Indien de territoriale onbevoegdheid van de vrederechter duidelijk is, verwijst deze de 
vordering binnen 24 uren na de indiening van het verzoekschrift naar de bevoegde 
vrederechter.311 De griffier moet het dossier van rechtspleging overzenden naar de bevoegde 
vrederechter.  
Voor de vrederechter is het moeilijk om binnen deze korte termijn zijn bevoegdheid te 
bevestigen. Het is bijna onmogelijk om op 24 uur na te gaan of de zieke ook daadwerkelijk 
binnen zijn kanton verblijft, woont of zich bevindt.312 
 
3.1.1.4 Bijstand aan de zieke 

De zieke wordt steeds bijgestaan door een advocaat en als hij dit wenst ook door een 
vertrouwenspersoon. De zieke kan deze persoon zelf kiezen maar is niet verplicht om iemand 
aan te duiden. Daarnaast kan hij ook rekenen op de bijstand van een psychiater. Duidt de 
zieke geen psychiater aan dan gebeurt dit door de vrederechter.313 
De advocaat wordt door de vrederechter ambtshalve aangeduid. In principe zou de 
vrederechter de stafhouder of het bureau van consultatie en verdediging moeten verzoeken 
om een advocaat toe te wijzen. In de praktijk echter, zal de griffier zelf een advocaat 
contacteren om de zieke bij te staan.314  
De geesteszieke wordt via een gerechtsbrief op de hoogte gebracht van de 
persoonsidentificerende gegevens van de advocaat. Indien de zieke niet akkoord gaat met 
de toegewezen advocaat kan hij nog steeds een advocaat naar keuze raadplegen waarna de 
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aangestelde advocaat zich moet terugtrekken.315 Aangezien de bijstand van een advocaat 
verplicht is, volgt hier logischerwijze ook uit dat de zieke geen verstek kan laten gaan. Zelfs 
al is de zieke niet in persoon aanwezig, hij zal steeds vertegenwoordigd worden door de 
aangewezen advocaat die zijn belangen verdedigt. 
Voor de zieke die geen advocaat kan betalen is er voorzien in juridische 
tweedelijnsbijstand.316 Artikel 1 § 2 van het K.B. van 18 december 2003 tot vaststelling van 
de voorwaarden van de volledige en gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische 
tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand heeft een weerlegbaar vermoeden ingevoerd: “de 
geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, behoudens 
tegenbewijs, wordt beschouwd als een persoon wiens inkomsten onvoldoende zijn.” De 
geesteszieke geniet dus een kosteloze rechtsbijstand, tenzij bewezen wordt dat hij 
voldoende vermogend is.317 
 
De Raad van de Orde kan een disciplinaire sanctie opleggen aan de advocaat die tijdig werd 
verwittigd maar niet komt opdagen op de zitting. Gelet op artikel 446 Ger. W., is het de 
plicht van de advocaat om bijstand te verlenen aan de zieke.318 
 
3.1.1.5 Bezoek van de vrederechter aan de geesteszieke 

De vrederechter moet binnen de 24 uur na indiening van het verzoekschrift de dag en het 
uur bepalen van zijn bezoek aan de zieke. 
De beschikking dagbepaling  wordt opgemaakt door de griffier of door iemand van het 
griffiepersoneel en wordt ondertekend door de vrederechter. Deze beschikking dagbepaling 
vermeldt de dag, het uur en de plaats van het bezoek van de vrederechter, de naam van de 
aangeduide advocaat en van de geneesheer-psychiater. 
Indien het nodig is, bepaalt de vrederechter de zitting zelfs op een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag. 
 
Na de beschikking dagbepaling wordt er een kennisgeving en oproeping verstuurd naar alle 
betrokken partijen. Ook de kansspelcommissie wordt op de hoogte gebracht van het verzoek 
tot gedwongen opname. Dit is ingevoerd door het Koninklijk Besluit van 15 december 2004 
betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt 
verboden of ontzegd, in werking getreden op 10 april 2005.319 
Normaal gezien moet er tussen de kennisgeving en oproeping van de betrokken partijen en 
het bezoek van de vrederechter aan de zieke, een termijn van 8 dagen gerespecteerd 
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worden. In de praktijk echter volgen de kennisgeving en oproeping en het bezoek elkaar 
veel sneller op. 
 
3.1.1.6 Duur van de observatieperiode 

De observatieperiode duurt maximaal 40 dagen en gebeurt onder toezicht van de procureur 
des Konings. Over de vraag of de vrederechter enig appreciatierecht heeft om een kortere 
termijn op te leggen zijn de meningen verdeeld.320 Volgens de letter van de wet zou de 
vrederechter eventueel een kortere termijn kunnen opleggen, maar als men rekening houdt 
met de geest van de wet is het de bedoeling dat er effectief een termijn van 40 dagen 
opgelegd wordt. De vrederechter kan ook niet ambtshalve optreden om de observatieperiode 
vroegtijdig te beëindigen. 
De observatieperiode is bedoeld om te voorkomen dat een zieke direct voor een lange 
termijn wordt opgenomen. In deze eerste fase moet de zieke grondig onderzocht worden 
zodat de geneesheer een objectief verslag kan opstellen waaruit de noodzaak voor een 
verder verblijf blijkt. 
Het is dus in het belang van de zieke dat de observatieperiode 40 dagen duurt. Op een 
kortere periode kan de geneesheer immers niet de nodige onderzoeken doen om te beslissen 
tot een verder verblijf. Zelfs bij een observatieperiode van 40 dagen heeft de geneesheer 
maar 25 dagen om de patiënt te onderzoeken. Het geneeskundig verslag voor het verder 
verblijf moet namelijk 15 dagen voor het verstrijken van de observatieperiode door de 
directeur van de instelling naar de vrederechter gestuurd worden.321 In de praktijk wordt de 
termijn van 40 dagen steeds gerespecteerd door de vrederechter. 
 
3.1.1.7 Einde van de observatieperiode 

De observatieperiode kan op verschillende manieren beëindigd worden: ofwel door het 
verlopen van de wettelijk voorziene termijn, ofwel door een beslissing tot vroegtijdige 
beëindiging, genomen tijdens de observatieperiode. 
De beslissing tot vroegtijdige beëindiging kan genomen worden door de vrederechter op 
verzoek van de zieke of een andere belanghebbende. De vrederechter kan niet ambtshalve 
overgaan tot deze beslissing.322 
Soms wordt de beslissing tot vroegtijdige beëindiging ook genomen door de procureur des 
Konings. Dit is het geval in het kader van de spoedprocedure.  
De procureur des Konings is slechts bevoegd zolang de vrederechter zich nog niet heeft 
uitgesproken over de beschermingsmaatregel.323 
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Het is niet omdat de procureur de betrokkene in vrijheid heeft gesteld dat de procedure voor 
de vrederechter op zijn einde loopt. Het kan dus zijn dat de vrederechter alsnog beslist om 
de betrokkene in observatie te stellen. 
Een andere mogelijkheid is dat de geneesheer-diensthoofd door een eenvoudige beslissing 
op basis van een gemotiveerd verslag de zieke in vrijheid stelt. 
Tegen de vroegtijdige beëindiging van de observatieperiode is geen verhaal mogelijk. Indien 
er bezwaar is tegen deze beëindiging kan er alleen een nieuw verzoekschrift ingediend 
worden.324 
 
3.1.1.8 Spoedprocedure 

In gevallen van hoogdringendheid heeft de wet voorzien in een spoedprocedure. In principe 
zou deze procedure alleen in uitzonderlijke gevallen mogen toegepast worden maar uit de 
praktijk is gebleken dat de spoedprocedure frequenter voorkomt dan de normale 
rechtspleging.325 
De procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich bevindt, is belast met het 
aanwijzen van een psychiatrische instelling.326 
De spoedprocedure kan op twee manieren een aanvang nemen. Ofwel kan de procureur 
ambtshalve optreden, ofwel op schriftelijk verzoek van een belanghebbende.  
Onder 'hoogdringendheid' verstaat men een toestand waarin maatregelen zich onmiddellijk 
opdringen.327  
Men moet ook een onderscheid maken tussen hoogdringendheid en extreme 
hoogdringendheid. In dit laatste geval zal het advies of het geneeskundig verslag van de 
geneesheer niet afgewacht worden. In deze situatie neemt de procureur des Konings een 
beslissing op basis van zijn politionele bevoegdheid. 
 

3.1.2 Verder verblijf 

Aangezien de zieke niet kan onderworpen worden aan opeenvolgende observatieperiodes 
volgt er een volgende fase van verder verblijf.328 De procedure tot verder verblijf is een 
nieuwe procedure, waarvan de inleidende akte het omstandig geneeskundig verslag is, 
opgemaakt door de geneesheer-diensthoofd.329 
Het verder verblijf mag maximaal 2 jaar duren en wordt uitgesproken door de rechter.330 Het 
is de rechter die de opneming ter observatie heeft bevolen die ook bevoegd is voor de 
maatregel tot verder verblijf. Dit staat niet uitdrukkelijk in de wet, maar er wordt van 
uitgegaan dat dit evident is. Nochtans ontstaan hieromtrent soms bevoegdheidsconflicten.  
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De maatregel tot verder verblijf kan steeds hernieuwd worden. In artikel 13 Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke wordt voor de procedure verwezen naar de artikelen 7 
en 8 van de wet. Hieruit volgt dat de procedure die geldt voor de opneming ter observatie 
ook dient gevolgd te worden voor het verder verblijf. 
 
3.1.2.1 Doel van het verder verblijf 

Het doel van het verder verblijf is de zieke na de observatieperiode verplicht in de instelling 
te laten verblijven om hem verder te behandelen en te bewaken. Deze formulering doet 
denken aan een gevangenisstraf, maar aangezien de zieke daadwerkelijk een gevaar voor 
zichzelf of voor anderen vormt, is het ook noodzakelijk om hem te bewaken. Naast de 
behandeling, is het de taak van het verzorgend personeel van de psychiatrische instelling om 
de zieken te bewaken. 
Bij de behandeling moet men rekening houden met de beperkte duur van de maatregel tot 
verder verblijf.331 
 
3.1.2.2 Het omstandig verslag 

Het is de geneesheer-diensthoofd die het omstandig verslag opstelt voor de maatregel tot 
verder verblijf. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de zware verantwoordelijkheid van het 
opstellen van het verslag slechts bij één persoon berust. Het is nochtans de bedoeling dat 
het verslag uitgaat van een pluridisciplinair team.332  
Bij het verder verblijf wordt de term ‘medisch’ weggelaten in de wettekst omdat ook de 
sociale omstandigheden moeten worden nagegaan. In tegenstelling tot het verslag dat 
opgesteld wordt voor de opneming ter observatie moet hier geen voorafgaand medisch 
onderzoek gebeuren. Aangezien de zieke tijdens de observatieperiode dient bewaakt, 
grondig onderzocht en behandeld te worden is het niet nodig dat er een voorafgaand 
medisch onderzoek gebeurt. Het is op basis van de informatie die tijdens de 
observatieperiode verzameld wordt dat het verslag opgemaakt wordt.333 
Na het opstellen van het verslag door de geneesheer-diensthoofd, ligt de 
verantwoordelijkheid volledig bij de directeur van de instelling. Deze moet ervoor zorgen dat 
het verslag tijdig bij de vrederechter geraakt. De directeur heeft hier dus een zeker 
appreciatierecht of de zieke al dan niet moet opgenomen blijven. Indien hij vindt dat dit niet 
meer noodzakelijk is, wordt de zieke na het verstrijken van de observatieperiode in vrijheid 
gesteld, zelfs indien de geneesheer-diensthoofd hiervoor een negatief advies had gegeven.334 
Door het indienen van het verslag dat tot verder verblijf leidt, wordt de directeur, de 
instelling of de geneesheer-diensthoofd geen partij in de procedure. Dit betekent onder 
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andere dat ze geen hoger beroep kunnen instellen tegen de beslissing van de 
vrederechter.335 
Het verslag moet worden ingediend 15 dagen voor het verstrijken van de observatieperiode. 
Dit betekent dat de geneesheer maar 25 dagen heeft om de zieke te observeren. 
Een minpunt van de minimumtermijn van 15 dagen voor het verstrijken van de 
observatieperiode is dat de zieke in positieve, al dan niet in negatieve zin kan evolueren. Het 
verslag kan op dat moment niet meer aangepast worden. In het geval dat de zieke in 
positieve zin evolueert stellen er zich geen problemen aangezien er dan een beroep kan 
gedaan worden op artikel 12 van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Evolueert de 
zieke echter in negatieve zin, dan moet de geneesheer de gewone procedure terug opstarten 
ofwel de hoogdringendheid inroepen en de spoedprocedure opstarten. 
 
Volgens BOGAERTS echter kan het verslag later nog aangevuld worden met actuele gegevens 
en is het dus niet nodig om de procedure opnieuw op te starten.336 Vanuit proceseconomisch 
oogpunt kan deze stelling alleen maar bijgetreden worden zodat een eenvoudige aanvulling 
van het verslag volstaat. 
 
Ook in de rechtspraak hanteren ze de termijn van 15 dagen niet zo strikt. De enige vereiste 
is dat er een verslag is voor het einde van de observatieperiode. Enkel indien het verslag 
nadien wordt afgeleverd vervalt de procedure en zal er een nieuwe procedure moeten 
opgestart worden. SWENNEN deelt eveneens deze mening.337 
 
Indien de zieke dit wenst, kan hij een bijkomend schriftelijk advies laten opstellen door een 
geneesheer van zijn keuze. Als de verslagen elkaar tegenspreken is de vrederechter verplicht 
om een tegensprekelijke confrontatie tussen beide geneesheren te organiseren. De advocaat 
van de zieke is bij deze confrontatie aanwezig.338 
 
3.1.2.3 Begin, duur en verlenging van het verder verblijf 

Wanneer de vrederechter het verzoek tot verder verblijf inwilligt, moet hij de duur ervan 
vaststellen. De vrederechter mag voor maximaal 2 jaar verlengen en kan ook een kortere 
termijn vaststellen. In de praktijk gebeurt dit zelden omdat veel patiënten een dreiging nodig 
hebben om stipt naar de ambulante behandeling te komen. Vanaf het moment dat ze niet 
meer komen opdagen kunnen ze direct worden opgenomen. Veel patiënten bevinden zich in 
een goede toestand op het moment dat het verder verblijf afloopt, maar komen uiteindelijk 
weer in de psychiatrie terecht omdat ze weigeren hun medicatie te nemen. Als ze worden 
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vrijgelaten tijdens de periode van verder verblijf zijn ze nog steeds verplicht om hun 
medicatie stipt te nemen gezien de dreiging van de gedwongen opname. 
Indien blijkt dat de patiënt beter evolueert dan vooropgesteld, is het nog altijd mogelijk om 
het verder verblijf vroegtijdig te beëindigen. 
 
3.1.2.4 Modaliteiten van het verder verblijf 

Deze modaliteiten zijn in eerste instantie bedoeld om het strenge regime van de verzorging 
te kunnen aanpassen aan de noden van de psychiatrische patiënt.339 
De arts kreeg via de wet de mogelijkheid om de strenge behandelingsschema’s te 
versoepelen gedurende het verder verblijf. 
 
Het verblijf buiten de dienst 

Indien de geneesheer het verder verblijf niet meer noodzakelijk acht, kan hij beslissen dat de 
zieke voor een beperkte duur alleen of onder begeleiding de instelling kan verlaten. Het is 
ook mogelijk dat de zieke slechts deeltijds wordt opgenomen, namelijk overdag of ’s nachts. 
Op deze manier is het mogelijk dat de zieke beroepsarbeid verricht. 
Deze versoepeling van de maatregel tot verder verblijf gebeurt onder het gezag en de 
verantwoordelijkheid van de geneesheer. Deze faciliteit heeft echter geen enkele juridische 
draagwijdte en kan dus geen effect hebben op de maatregel tot verder verblijf zelf.340 
 
De nazorg 

Bij de nazorg wordt het regime van de geesteszieke versoepeld gedurende de periode van 
verder verblijf, en dit buiten de instelling. Dit heeft tot doel de zieke voor te bereiden op een 
invrijheidsstelling. Tijdens de nazorg blijft wel het verder verblijf van kracht, wat als voordeel 
heeft dat de zieke onmiddellijk kan worden opgenomen van zodra er iets misloopt.341 
Aan de nazorg zijn een aantal voorwaarden gekoppeld: 
 
- de instemming van de verpleegde is noodzakelijk; 

- de nazorg kan enkel plaatsvinden tijdens de duur van het verder verblijf; 

- de nazorg mag de maximumduur van 1 jaar niet overschrijden; 

- alles aangaande het verblijf van de zieke, zijn geneeskundige behandeling of zijn verdere 
maatschappelijke hulpverlening moet op voorhand geregeld zijn.342 

Voor de nazorg is er geen gerechtelijke procedure. Zij komt tot stand door een gemotiveerd 
verslag van de geneesheer-diensthoofd, die zijn beslissing te kennen geeft aan de zieke en 
aan de directeur van de instelling. De vrederechter kan dus niet over de nazorg beslissen.343 

                                            
339 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 

statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 81. 
340 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 

statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 81. 
341 M. DE BOODT, “Patiënten zonder behandeling”, Similes 2004, 25-28. 
342 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 31. 



   79 

 
Overbrenging naar een andere dienst 

Als blijkt dat er een meer geschikte behandeling voorhanden is in een andere psychiatrische 
instelling, dan wordt de zieke overgebracht naar de geschikte instelling. Hierbij moet men 
wel rekening houden met een aantal voorwaarden. 
Deze maatregel moet een meer geschikte behandeling voor de zieke beogen en mag dus 
niet gebruikt worden omdat er in een andere instelling plaatsen vrij zijn. 
Het is ook mogelijk dat de zieke naar een strenger regime overgebracht wordt. Daarom  is 
het belangrijk dat de zieke of een derde verzet kan aantekenen tegen deze beslissing. Een 
minpunt aan deze wet is dat de vrederechter of de procureur des Konings niet ambtshalve 
verzet kunnen aantekenen. 
Het is de geneesheer-diensthoofd die deze beslissing neemt in samenspraak met de 
geneesheer-diensthoofd van de instelling waarnaar de zieke zal overgebracht worden. Het 
verzoek gaat uit van de geneesheer-dienshoofd, een belanghebbende waaronder ook de 
zieke wordt verstaan, of een bevoegd medisch inspecteur van de psychiatrische dienst.344 
 
3.1.2.5 Einde van het verder verblijf 

Er zijn verschillende mogelijkheden die leiden tot het einde van het verder verblijf: 
 
- door het verstrijken van de termijn van verder verblijf die maximaal 2 jaar kan bedragen 

tenzij er een verlenging is; 
 
- een verzet tegen de beslissing van de geneesheer-diensthoofd 

De geneesheer-diensthoofd kan op eigen initiatief of op verzoek van een 
belanghebbende verzet aantekenen tegen de beslissing van verder verblijf. De 
geneesheer-diensthoofd kan dan in een gemotiveerd verslag een einde maken aan de 
maatregel tot verder verblijf. De beslissing waarmee aan de beschermingsmaatregel een 
einde wordt gemaakt, is onmiddellijk uitvoerbaar.345 De geneesheer-diensthoofd moet 
zijn beslissing meedelen aan de zieke, de procureur des Konings en aan de directeur van 
de instelling.346 De vrederechter behandelt dit verzoek op tegenspraak dus is artikel 1025 
Ger. W. met betrekking tot de procedure op eenzijdig verzoekschrift hier niet van 
toepassing;347 

 
- de maatregel tot verder verblijf wordt ook automatisch opgeheven wanneer de 

geneesheer-diensthoofd de nazorg doet eindigen omdat dit niet meer noodzakelijk is 
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gezien de toestand van de zieke;348 
Indien de nazorg binnen het jaar niet opnieuw wordt omgezet in een wederopneming, 
vervalt de maatregel tot verder verblijf automatisch.349 

 
- door het toevertrouwen van de in vrijheid gestelde zieke aan een ander persoon dan zijn 

wettelijk vertegenwoordiger 
Wanneer het verder verblijf beëindigd wordt, wordt het hoederecht van de 
minderjarige350 of de onbekwaamverklaarde, in hun eigen belang, toevertrouwd aan een 
ander persoon dan zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
Het initiatief gaat uit van de geneesheer-diensthoofd of van enig andere belanghebbende 
en kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren.351 

 
In de wet werd een mogelijkheid voorzien tot verzet ten voordele van de persoon die om de 
opneming ter observatie heeft verzocht. Binnen de 5 dagen na de kennisgeving, moet de 
procedure inzake verzet door een verzoekschrift aanhangig worden gemaakt bij de 
vrederechter. Het verzet werkt niet schorsend, aangezien de beslissing van de geneesheer 
onmiddellijk wordt uitgevoerd.352 
 
3.1.2.6 Herziening van het verder verblijf 

Wanneer het verder verblijf definitief is, kan de vrederechter ambtshalve, op verzoek van de 
zieke of van enig belanghebbende, op elk moment tot herziening overgaan.353 Dit verzoek 
kan schriftelijk of mondeling gebeuren.354 
De procedure van herziening kan enkel gevoerd worden wanneer er geen rechtsmiddelen 
meer openstaan.  
De geneesheer moet dit verzoek wel steunen door middel van een verklaring. Deze 
verklaring moet niet omstandig zijn waardoor een eenvoudige beschrijving van de 
gezondheidstoestand van de betrokkene volstaat. Er worden ook geen hoge eisen gesteld 
aan de verklaring, ze moet niet gemotiveerd zijn en het is ook niet noodzakelijk dat ze 
opgemaakt is door een psychiater.355 Het is evident dat dit om een geneesheer gaat van 
buiten de instelling aangezien de behandelende geneesheer de behandeling te allen tijde zelf 
kan stopzetten.356 
Indien er een verzoek tot herziening is ingediend, wordt diegene die de opname verzocht 
had, opgeroepen bij gerechtsbrief. 

                                            
348 Art 19 § 2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
349 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 37. 
350 Hieronder verstaat men ook de verlengd minderjarige. 
351 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 42. 
352 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 

statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 87. 
353 Vred. Sint-Truiden 7 maart 2001, T. Vred. 2005, 438. 
354 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 47. 
355 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 104. 
356 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 104. 
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De beslissing van de vrederechter wordt op tegenspraak genomen. 
 
Artikel 22, 3e lid Wet Bescherming Persoon Geesteszieke verwijst naar artikel 20 met 
betrekking tot de tussenkomst van een advocaat. Deze is verplicht en de stafhouder van de 
orde van advocaten zal van ambtswege een advocaat aanstellen. De geesteszieke kan ook 
hier een beroep doen op een advocaat naar keuze, weze het dan wel dat hij zelf voor de 
kosten zal opdraaien. 
Hoewel er in artikel 22 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke nergens naar artikel 7 en 8 
Wet Persoon Geesteszieke verwezen wordt, mag men er toch van uitgaan dat deze artikelen 
ook hier toepassing zullen vinden en dat de vrederechter een bezoek moet brengen aan de 
zieke en dat hij de zaak behandelt in de raadkamer.357 
 
De vrederechter die beslist heeft tot het verder verblijf zal ook bevoegd zijn om kennis te 
nemen van de herziening tenzij de zieke werd overgeplaatst naar een andere instelling die 
onder de bevoegdheid valt van een andere vrederechter. In geval van overplaatsing zendt 
de vrederechter het dossier naar de vrederechter die bevoegd is voor het kanton waar de 
zieke werd geplaatst.358 
 
3.1.2.7 De behandeling van de geesteszieke 

In de wet wordt op geen enkele plaats een regeling voor de medische behandeling van de 
geesteszieke voorzien. Behandeling impliceert hier niet alleen de opsluiting van de zieke, dit 
is slechts een onderdeel ervan. De Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is in tegenstelling 
van wat men op het eerste gezicht zou denken geen wet op de dwangbehandeling.359 
Anderzijds is de afwezigheid van een andere geschikte behandeling één van de voorwaarden 
voor de gedwongen opname. Hieruit volgt dus dat de gedwongen opname kan beschouwd 
worden als een instrument om de geesteszieke te behandelen. Verscheidene artikelen 
hebben het ook over een behandeling dus kan men stellen dat de wetgever weldegelijk voor 
ogen had dat de zieke moest behandeld worden tijdens zijn verblijf in de psychiatrische 
instelling.360 
Bij de opneming ter observatie of het verder verblijf is er geen beperking van de juridische 
bekwaamheid. Door de vrijheidsberoving zijn er natuurlijk een paar feitelijke beperkingen. Zo 
kan de zieke niet zelf kiezen in welke psychiatrische dienst hij zal worden opgenomen en 
daaruit volgt dat hij ook een beperkte keuze heeft van behandelende psychiater. 
De rechten van de zieke moeten wel gevrijwaard worden, zo moeten de rechten van de 
patiënt tegen wie een beschermingsmaatregel werd genomen op gelijke wijze gerespecteerd 

                                            
357 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 104-105. 
358 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 105. 
359 P. SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 72. 
360 Advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende “gedwongen behandeling bij gedwongen opname” Raadgevend 

comité voor Bio-ethiek, 13. 
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worden als die van de vrijwillig opgenomen patiënt.361 Deze problematiek werd reeds eerder 
behandeld in Deel 1: Geesteszieken en hun rechten. 
 

3.2 Verpleging in een gezin 

Zoals bij de behandeling in een ziekenhuis zijn ook hier twee fasen te onderscheiden. De 
eerste fase is een observatiefase die maximum 40 dagen mag duren en de tweede fase is de 
periode van verder verblijf die de 2 jaar niet mag overschrijden, maar die wel hernieuwbaar 
is.362 De reden waarom een patiënt eerder in een gezin dan in een ziekenhuis wordt 
opgenomen werd in de parlementaire voorbereidingen verduidelijkt. Een patiënt kan namelijk 
gevaarlijk zijn wanneer hij buiten een bepaald milieu wordt geplaatst, terwijl hij totaal 
ongevaarlijk kan zijn wanneer hij in een beschermd milieu wordt opgevangen.363 
 
Het begrip gezin moet ruim uitgelegd worden. Niet alleen het gezin met bloed- en 
aanverwanten valt onder dit begrip, maar ook de gezinsvervangende tehuizen vallen 
hieronder.364 Een tehuis dat niet zelf gekozen werd door de zieke en dat onbekend is voor 
hem kan niet aanzien worden als een gezin op grond van artikel 23 Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke.365 
In dit gezin wordt één persoon aangesteld die instaat voor de bewaking van de patiënt en 
één geneesheer die de verantwoordelijkheid draagt. De aangestelde persoon die zijn 
bewakingsplicht niet naleeft, kan niet gestraft worden, in tegenstelling tot de geneesheer die 
wel strafrechtelijk kan gesanctioneerd worden indien hij de patiënt niet behandelt. 
De verantwoordelijke arts moet de patiënt op geregelde tijdstippen ontvangen of bezoeken. 
Minstens eenmaal per jaar moet hij een verslag opmaken voor de vrederechter waarin hij 
verklaart dat hij de nodige zorgen verstrekt heeft.366 
 
Ook de vrederechter moet minstens eenmaal per jaar de zieke gaan opzoeken in het gezin. 
De verpleging in een gezin werd in de parlementaire voorbereidingen op de eerste plaats 
gezet omdat ze dit de belangrijkste mogelijkheid achtten. De verpleging in een gezin was de 
regel, de behandeling in een ziekenhuis de uitzondering.367 Uit de praktijk is reeds gebleken 
dat de behandeling in een ziekenhuis veel meer voorkomt dan de verpleging in een gezin. 
 

                                            
361 P. SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 72. 
362 M.J. VAN VLASSELAER, “De procedurale aspecten van de wet van 26 juni 1990, met betrekking tot de persoon van 

de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1992, 178. 

363 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 
statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 90. 

364 M. DE BOODT, “Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging”, Similes 2006, 8-13. 
365 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 47. 
366 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 
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Parlementaire voorbereiding – Krachtlijnen en eerste bilan” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de 
(geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 5. 
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3.2.1 Opneming ter observatie in een gezin 

De procedure van de verpleging in een gezin is gelijklopend aan de procedure van 
behandeling in een ziekenhuis. Iedere belanghebbende kan een verzoekschrift indienen bij 
de vrederechter, vergezeld van een omstandig geneeskundig verslag dat niet ouder mag zijn 
dan 15 dagen. 
De vrederechter wijst ambtshalve een advocaat aan die de zieke bijstaat in de procedure. 
Binnen de 24 uur bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek  aan de zieke 
en van de zitting.368 
In principe wordt de zitting in raadkamer behandeld, tenzij de zieke of zijn advocaat vraagt 
om een openbare zitting. 
Op de zitting worden alle partijen gehoord, waarna de vrederechter binnen de 10 dagen na 
de indiening van het verzoekschrift uitspraak doet bij een omstandig gemotiveerd vonnis in 
openbare zitting. 
De verpleging in een gezin is niet geschikt voor alle geesteszieke patiënten. De voorwaarde 
is dat het enkel mogelijk is indien de toestand van de geesteszieke en de omstandigheden 
de verpleging in een gezin toelaten.369  
Het is dus niet mogelijk om de geesteszieke in een gezin te plaatsen via de procedure bij 
hoogdringendheid. Enkel een verzoekschrift bij de vrederechter kan leiden tot de verpleging 
in een gezin.370 
 

3.2.2 Verder verblijf in een gezin 

Als de toestand van de zieke van die aard is dat het verder verblijf in het gezin noodzakelijk 
is, zendt de behandelende geneesheer ten minste 15 dagen voor het verstrijken van de 
termijn van 40 dagen een omstandig verslag dat de noodzaak van het verblijf bevestigt. 
Het verslag wordt verzonden naar de vrederechter die de beschermingsmaatregel bevolen 
heeft.371  
De duur van het verder verblijf is maximaal 2 jaar, maar deze termijn is wel  onbeperkt 
hernieuwbaar. Ook bij het verder verblijf moet de behandelende geneesheer de zieke op 
regelmatige tijdstippen ontvangen of bezoeken. De geneesheer moet de vrederechter 
jaarlijks op de hoogte houden van de verstrekte behandelingen en de noodzaak om de 
maatregel te handhaven.372 
Ook de vrederechter moet minstens éénmaal per jaar de zieke bezoeken. Het is de 
vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt die dit bezoek moet doen en niet de 
vrederechter die de maatregel genomen heeft. “Dit volgt uit artikel 35 Wet Bescherming 
Persoon Geesteszieke waarin staat dat indien de zieke in een ander kanton wordt geplaatst 
ten gevolge van een beslissing tot verder verblijf of een definitieve beslissing van 
                                            
368 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 53. 
369 Art. 23 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
370 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 47. 
371 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 60. 
372 M.J. VAN VLASSELAER, “De procedurale aspecten van de wet van 26 juni 1990, met betrekking tot de persoon van 

de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Deurne, Kluwer 
rechtswetenschappen, 1992, 180. 
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overbrenging, de vrederechter het dossier doorstuurt aan zijn collega van het kanton waar 
de zieke naar verwezen wordt. De laatstgenoemde vrederechter wordt bevoegd.”373 
 

3.2.3 Herziening of opheffing verblijf in een gezin 

De herziening of opheffing van het verblijf in een gezin gebeurt bijvoorbeeld wanneer zou 
blijken dat de persoon die belast is met de bewaking van de zieke zijn taak niet naar 
behoren uitvoert, indien de behandelende geneesheer zijn wettelijke verplichtingen niet zou 
nakomen, of wanneer de maatregel niet langer nodig is voor de zieke. 
De zaak kan ambtshalve door de vrederechter worden ingeleid, door de zieke zelf of door 
iedere andere belanghebbende. De inleidende partij zal bij zijn verzoek een geneeskundige 
verklaring moeten voegen waaruit blijkt dat de opheffing of herziening wenselijk is.374 
De zaak kan zowel mondeling als schriftelijk aanhangig gemaakt worden.375 
 

3.2.4 Einde van verder verblijf in een gezin 

Als de maatregel niet meer geschikt is, kan de vrederechter op advies van de behandelende 
geneesheer beslissen om ofwel de maatregel te wijzigen, ofwel de opneming ter observatie 
in een psychiatrische dienst te bevelen. 
De vrederechter kan op elk moment de maatregel herzien en dit op verzoek van de zieke of 
enig belanghebbende.376  
 

3.2.5 Ambtshalve wijziging van de maatregel door de vrederechter 

De vrederechter kan ambtshalve het initiatief nemen om de genomen maatregel te wijzigen, 
of de zieke opnieuw in observatie laten nemen in een psychiatrische instelling. Hij kan dit 
doen na het ingewonnen advies van de geneesheer, of na ontvangst van het jaarverslag 
waarin het advies vermeld staat.377 
Onder wijzigen verstaat men bijvoorbeeld het overplaatsen van de zieke naar een ander 
gezin, de aanduiding van een andere geneesheer, enz. 
 

                                            
373 Art. 35 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
374 Art. 26 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
375 S. DE MEUTER, “De maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke” in G. BAETEMAN, Het nieuwe 
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377 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 70. 
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3.3 Rechtsmiddelen 

3.3.1 Verzet 

Verzet is nooit mogelijk in de procedure gedwongen opname aangezien de zieke nooit 
verstek kan laten gaan. Hij is immers steeds vertegenwoordigd door een advocaat die 
ambtshalve is aangeduid door de vrederechter. 
Het is evenwel mogelijk dat één van de andere partijen verstek laat gaan. De wet heeft 
echter niet voorzien in de mogelijkheid om verzet aan te tekenen in de observatieperiode 
omdat dit alleen in het nadeel van de zieke zou zijn aangezien dit de procedure vertraagt.378 
Er is wel verzet mogelijk tegen de beslissing om het verder verblijf niet verder te zetten. Dit 
is mogelijk binnen de vijf dagen na de toezending van de aangetekende brief waarin hem 
wordt meegedeeld dat de geneesheer-diensthoofd het verder verblijf niet langer nodig acht 
en dit bij verzoekschrift gericht tot de bevoegde rechter.379 
 

3.3.2 Hoger beroep 

Alle partijen kunnen hoger beroep aantekenen tegen vonnissen van de vrederechter binnen 
een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan. Ook de minderjarige 
zieke is bekwaam om dit te doen.  
Aangezien de vonnissen van de vrederechter uitvoerbaar zijn bij voorraad, heeft het hoger 
beroep geen schorsende werking.380 
Er is één uitzondering op het principe dat men altijd hoger beroep kan aantekenen. Indien 
de observatieperiode vroegtijdig wordt beëindigd door de vrederechter, is deze beslissing 
niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. 
De advocaat van de zieke kan eigenmachtig beroep instellen, zelfs tegen de wil van de zieke. 
Dit is een afwijking van het gemeen recht, die verantwoord is met het oog op een betere 
bescherming van de zieke. Hierdoor wordt de advocaat uiteraard geen partij in het geding. 
Tegen de maatregelen van louter inwendige aard, zoals de beslissingen van de vrederechter 
die de datum van verhoor of van de zitting bepalen, is geen hoger beroep mogelijk.381 
Het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, die de datum van de zitting bepaalt en de zaak toewijst aan 
een kamer met drie rechters. Aangezien artikel 1056 Ger. W. van toepassing is, kan het 
hoger beroep ook ingesteld worden door middel van een gerechtsdeurwaarderexploot en 
zelfs bij conclusie in geval van een incidenteel beroep.382 De procureur des Konings en de 
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zieke, bijgestaan door een advocaat en door de geneesheer-psychiater van zijn keuze, 
worden gehoord.383 De vertrouwenspersoon van de zieke moet niet worden gehoord.384 
De rechtbank van eerste aanleg van het gebied waarin het vredegerecht is gelegen en waar 
de uitspraak waartegen men hoger beroep instelt, werd gedaan, is territoriaal bevoegd. 
De zaak wordt in de raadkamer behandeld, tenzij de zieke of zijn advocaat vragen om een 
openbare terechtzitting.385 
 
Het hoger beroep moet gemotiveerd zijn en heeft devolutieve werking.386 
 
De zieke wordt bijgestaan door een advocaat of geneesheer-psychiater die wordt aangesteld 
door de rechtbank. Meestal zal dit diegene zijn die de zieke heeft bijgestaan in eerste aanleg 
tenzij er redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld wanneer de verstandhouding ernstig 
verstoord is tussen de advocaat en zijn cliënt.387 
 

3.3.3 Cassatie 

De termijn om zich in cassatie te voorzien is één maand vanaf de kennisgeving van het 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg of het arrest van het hof van beroep.388 Gezien 
de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke niet afwijkt van het artikel 1080 Ger.W., is de 
bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie verplicht. Het cassatieberoep heeft geen 
schorsende werking.389 
 

3.4 Algemene bepalingen 

Iedere geesteszieke moet behandeld worden met eerbiediging van zijn vrijheid van mening, 
van zijn godsdienstige en filosofische overtuiging en op zulke wijze dat zijn lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zijn sociale gezinscontacten alsmede zijn culturele ontplooiing in de 
hand worden gewerkt.390 Dit impliceert dat onaangepastheid aan de zedelijke, 
maatschappelijke, religieuze, politieke of andere waarden, op zichzelf niet als geestesziekte 
mag worden beschouwd.391 
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Brieven van en aan de zieke mogen niet geopend, ingehouden of vernietigd worden. Ook 
voor verzoekschriften of de klachten van de zieke, die gericht zijn aan gerechtelijke of 
administratieve overheden geldt dezelfde regel.392 
De zieke is vrij om zijn advocaat, de door hem gekozen geneesheer, zijn 
vertrouwenspersoon of iedere andere persoon te ontvangen. Bij dit bezoek moet men wel 
rekening houden met het huishoudelijk reglement van de instelling. Indien er op medisch 
vlak contra-indicaties zijn voor dit bezoek, kan dit geweigerd worden.393 
De procureur des Konings en de vrederechter houden toezicht op de naleving van de wet in 
de psychiatrische diensten. De procureur des Konings en de vrederechter van de plaats waar 
de psychiatrische dienst gelegen is, zijn bevoegd. 
Ook de geneesheren – inspecteurs – psychiaters van de overheid oefenen controle uit op de 
naleving van de wet in de psychiatrische diensten. De magistraten en de geneesheren die 
hiertoe opdracht hebben gekregen van de bevoegde overheden, alsmede de deskundigen 
aangewezen door de rechtbank, hebben toegang tot de psychiatrische diensten; zij kunnen 
zich de registers en alle stukken die zij nodig hebben voor het volbrengen van hun taak, 
doen voorleggen.394 
De procureur des Konings van het arrondissement en de vrederechter van de plaats waar de 
psychiatrische instelling gelegen is, moeten minstens éénmaal per jaar op een niet nader 
bepaalde dag en zonder voorafgaande publiciteit de instellingen bezoeken.395 
 

3.5 Strafbepalingen 

In artikel 37 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke worden de strafbepalingen opgesomd 
voor bepaalde overtredingen van de wet. 
Indien de overtredingen gepleegd werden met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, worden de straffen verhoogd. 
Indien de geneesheer-dienshoofd een overtreding begaat, kan de vrederechter op grond van 
een bijzondere motivering, een verbod opleggen om de functie van diensthoofd van een 
psychiatrische dienst te vervullen en dit voor een duur van 6 maanden tot 2 jaar.396 

                                            
392 Art 32 § 2 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
393 Art. 32 § 2, 2e lid Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
394 Art 33 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 
395 Art 8 Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 26 juli 1991, 16.631. 
396 Art 37 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. 



   88 

4 Knelpunten van de huidige wetgeving 

4.1 Gedwongen medisch verslag 

Aangezien de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke niets bepaalt over de wijze waarop het 
onderzoek van de zieke moet verlopen moet men terug grijpen naar de Wet 
Patiëntenrechten. Deze bepaalt dat niemand zonder zijn voorafgaande toestemming aan een 
medisch onderzoek onderworpen kan worden. Deze regel wordt ook bevestigd in artikel 5 
van de Biogeneeskunde Conventie. 
Dit maakt het soms moeilijk om een zieke te laten opnemen. Wanneer de zieke door zijn 
geestesziekte niet in staat is om zijn toestemming te geven en dus wilsonbekwaam is, is het 
ook niet mogelijk om een plaatsvervangende toestemming te geven. Deze 
plaatsvervangende toestemming is alleen mogelijk wanneer het medisch onderzoek in het 
direct belang is van de zieke. Voor de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is dit niet het 
geval.397  
 
De vrederechter lost dit in de praktijk op door het aanstellen van een deskundige. In 
tegenstelling tot het bezoek van de vrederechter dat aangekondigd wordt met een 
gerechtsbrief,  kan het bezoek van de deskundige op een onaangekondigd moment 
gebeuren. Daarnaast is het onderzoek bij een dwangopname geen onderzoek aan het 
lichaam maar enkel een gesprek met de geesteszieke. Aan de hand van dit gesprek kan de 
geneesheer dan beslissen of een dwangopname noodzakelijk is. In de meeste gevallen zal 
de geesteszieke niet weigeren om een gesprek te voeren met de geneesheer, maar deze 
toestemming gebeurt meestal uit onwetendheid. 
Hier blijft het probleem mijns inziens dat de geesteszieke geen geïnformeerde toestemming 
geeft. Veel mensen zien een medisch onderzoek enkel als een onderzoek aan het lichaam. 
Wanneer de arts geen stethoscoop of andere instrumenten bovenhaalt, zijn ze zich van geen 
kwaad bewust ook al worden ze in wezen aan een medisch onderzoek onderworpen.398 
 

4.2 Middelengebruikers 

De Wet Bescherming Persoon Geesteszieke vindt geen toepassing op middelengebruikers.399 
Het is noodzakelijk dat er ook een geestesziekte aanwezig is. In veel gevallen zullen er 
psychiatrische symptomen zijn die vaak het gevolg of de oorzaak zijn van het 
middelengebruik.400 In de praktijk gebeurt het echter frequent dat middelengebruikers 
worden opgenomen ondanks de afwezigheid van een geestesziekte. Vrederechters zien dit 
door de vingers omdat er soms geen andere uitweg is voor de verslaafde en zijn omgeving. 
Op 20 december 2007 heeft Gerolf Annemans een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van 
de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 

                                            
397 U. VAN DEN PLAS, Geesteszieken, onuitg., opleiding rechterlijke orde 2006, 6. 
398 Interview met Mevrouw Rita Van Malderen, vrederechter eerste kanton Aalst. 
399 Vred. Jumet 9 mei 2000, T.B.B.R. 2000, 462; P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, 

Leuven-Voorburg, Acco, 2004, 272. 
400 K. ROTTHIER, Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt, Brugge, die keure,  

2007, 15. 
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Dit wetsvoorstel houdt in dat het toepassingsgebied uitgebreid wordt naar 
middelengebruikers. Dit voorstel is ondertussen al meerdere malen ingediend maar is nog 
nooit op de agenda geraakt. Deze wetswijziging zou voor veel middelengebruikers en vooral 
ook voor hun omgeving een oplossing kunnen bieden voor de vele problemen die een 
verslaving met zich meebrengt. 
 

4.3 Spoedprocedure 

Volgens artikel 9 van de wet moet de procureur des Konings binnen de 24 uur de 
vrederechter op de hoogte stellen van de door hem getroffen maatregel. Hij moet ook een 
verzoekschrift indienen bij de vrederechter om de gewone procedure op te starten. Indien de 
procureur des Konings dit te laat of niet doet, vervalt de maatregel.401 
Er stelt zich een probleem wanneer de procureur zijn beslissing neemt aan de vooravond van 
het weekend of tijdens het weekend. De procureur kan onmogelijk het verzoekschrift binnen 
de 24 uur indienen gezien de sluitingstijden van de griffie. 
Bij het opstellen van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 wou men deze leemte in de wet 
wegwerken en stelde men dat indien de termijn van 24 uur verstrijkt op een zaterdag, een 
zondag of een wettelijke feestdag, de vervaldag verschoven wordt naar de eerstvolgende 
werkdag.402 Dit is strijdig met artikel 9 van de wet en aangezien een Koninklijk Besluit de wet 
niet kan wijzigen is artikel 7, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 irrelevant.403 
 
Zoals reeds eerder aangehaald is de spoedprocedure de regel geworden en wordt er weinig 
gebruik gemaakt van de gewone procedure. In de rechtsleer wordt er dan ook kritiek 
geleverd op het feit dat het parket hier de bovenhand lijkt te krijgen. Daardoor wordt de 
procedure tot gedwongen opname vooral gebruikt om de maatschappij te beschermen in 
plaats van de geesteszieke. Het advies van de geneesheer die door de procureur wordt 
aangesteld zijn vaak oppervlakkig en kort. Aangezien de aansprakelijkheid van de 
geneesheer in het gedrang kan komen zal deze er meestal voor kiezen om de zieke te laten 
opnemen.404 

                                            
401 M. VERRYCKEN, “De Krankzinnigenwet en haar vervanging door de wetten van 26 juni 1990 en 18 juli 1991. 

Parlementaire voorbereiding – Krachtlijnen en eerste bilan” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de 
(geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992 20-21. 

402 Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke, BS 26 juli 1991, 16.631. 

403 M. VERRYCKEN, “De Krankzinnigenwet en haar vervanging door de wetten van 26 juni 1990 en 18 juli 1991. 
Parlementaire voorbereiding – Krachtlijnen en eerste bilan” in G. BAETEMAN, Het nieuwe statuut van de 
(geestes)zieken, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, 21. 

404 C. DE STOOP, “Dwangmaatregelen in de psychiatrie. Onweerstaanbare dwang”, Knack, 19 maart 2008, 28. 
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5 Besluit 
De Wet Bescherming Persoon Geesteszieke vertoont zeker een aantal tekorten. Toch kan 
men vaststellen dat deze problemen bij de uitvoering van de wet niet onoverkomelijk zijn. 
Dit komt vooral door de vindingrijkheid van de vrederechters die de procedurele tekorten 
van de wet op een creatieve manier oplossen. Hoewel dit goed werkbaar is, zou het beter 
zijn mocht de wetgever aan deze tekorten een wettelijke oplossing bieden. Dit komt de 
rechtszekerheid zeker ten goede. 
 
Eén van de grootste tekortkoming die niet door de vrederechters kan opgelost worden, is 
zonder twijfel de afwezigheid van een regeling voor de dwangbehandeling. De wet bepaalt 
nochtans uitdrukkelijk dat de geesteszieke tijdens zijn opname moet behandeld worden. Dit 
zorgt in de praktijk voor heel wat problemen. Het is aan de wetgever om hiervoor zo snel 
mogelijk een passende wettelijke regeling op te stellen. 
 
Toch verdient de behandeling van de geesteszieke ook een positieve kritiek. Zo is er bij de 
maatregel van verder verblijf een soepele regeling mogelijk omdat er verschillende 
uitvoeringsmodaliteiten zijn. Ook het einde van het verder verblijf gebeurt flexibel. Zo kan de 
geneesheer-diensthoofd beslissen dat het verder verblijf niet meer noodzakelijk is zonder de 
tussenkomst van de vrederechter. Op die manier kan voor elke patiënt een op maat gemaakt 
verder verblijf opgemaakt worden. 
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DEEL 4: Internering en gedwongen opname 

1 Algemeen 
In deel twee en drie werden de procedures van de internering en de gedwongen opname 
besproken. In dit vierde deel is het de bedoeling om na te gaan in hoeverre deze wetten in 
de praktijk werden gerealiseerd. Zo worden er een aantal belangrijke items uitgelicht die 
verder uitgediept zullen worden. Ook wordt er vooruitgeblikt op de nieuwe interneringswet 
en wordt er gekeken in hoeverre deze de pijnpunten van de Wet Bescherming Maatschappij 
kan remediëren. Daarnaast wordt er ook nagegaan of het wenselijk is om de Wet 
Bescherming Maatschappij af te schaffen. 
 

2 Realisatie van de Wet Bescherming Maatschappij 

2.1 Het psychiatrisch deskundigenonderzoek 

2.1.1 Huidige situatie 

Een pijnpunt in de Wet Bescherming Maatschappij is het psychiatrisch 
deskundigenonderzoek. De objectieve criteria voor de psychiater-deskundige of de bepaling 
van het begrip worden niet voorzien in het wetboek van strafvordering. De wetgever heeft 
enkel de rol en de functie van de deskundige bepaald. Daarnaast dient ook te worden 
opgemerkt dat de wet geen voorbehoud heeft gemaakt voor geneesheren-specialisten in de 
psychiatrie en eveneens geen klinische ervaring met delinquenten vereist van de deskundige. 
Dit brengt met zich mee dat ook een niet-psychiatrisch geschoolde geneesheer een 
psychiatrisch deskundigenverslag mag afleveren. Dit is ten zeerste te betreuren als men 
rekening houdt met de draagwijdte die dit verslag kan hebben voor de verdachte. 
Maar zelfs in de gevallen dat er een psychiater-deskundige aangesteld wordt, kan men nog 
niet zeker zijn van zijn deskundigheid. In de universitaire opleiding wordt er nauwelijks 
aandacht besteed aan de forensische psychiatrie.405 Omdat de universitaire opleiding hier 
duidelijk tekort schoot, heeft de forensisch psychiatrische sector zelf het initiatief in handen 
genomen met de oprichting van een postgraduaat forensische psychiatrie en psychologie.406 
Deze opleiding gebeurt in samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Antwerpen, 
Brussel, Gent en Leuven) en duurt twee jaar. Na het vervolledigen van de opleiding bekomt 
de psychiater of psycholoog een universitair postgraduaat getuigschrift dat gebruikt kan 
worden als theoretische basis voor de erkenning als forensische psychiater of psycholoog.407 
 
In de huidige Wet Bescherming Maatschappij is de rechter ten gronde niet verplicht om een 
voorafgaand psychiatrisch deskundigenonderzoek te bevelen. Dit draagt niet bij tot een 
verantwoorde beslissing over de internering. Een voorafgaand psychiatrisch 
deskundigenonderzoek is zowel in het belang van de geïnterneerde als in het belang van de 

                                            
405 P. COSYNS, “Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken” in P. COSYNS EN J. CASSELMAN, Gerechtelijke 

Psychiatrie, Antwerpen-Apeldoorn, Garant; 1999, 42. 
406 De eerste cyclus liep van 1998-2000. 
407 C. DILLEN, “Het kalf is bijna verdronken”, panopticon 2001, 539; C. DILLEN, “Zinvolheid van nieuwe richtlijn en 

initiatieven rond internering. Het standpunt van een psychiatrisch-forensisch deskundige”, Orde dag  2001, 52. 
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maatschappij aan te raden. Men kan van een rechter immers niet verwachten dat hij thuis is 
in de medische diagnostiek. Daarom is het raadzaam voor de rechter om zich op een 
psychiatrisch deskundigenverslag te baseren voor het nemen van zijn beslissing.408 
 
Het deskundigenverslag verschilt in veel opzichten van een gewoon psychiatrisch verslag. Zo 
zal de psychiater-deskundige aandacht moeten hebben voor de verstaanbaarheid van zijn 
verslag. Het moet zo opgesteld zijn dat de gebruikte terminologie eveneens duidelijk is voor 
niet-medici zoals rechters en advocaten.409 Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde 
term te vervangen dan dient deze term uitgelegd te worden. 
De psychiater-deskundige kan zich niet beperken tot het stellen van een diagnose of een 
besluittrekking in zijn verslag. De aanstellingsopdracht specificeert dat hij een met redenen 
omkleed verlag moet opmaken van zijn bevindingen.410 Dit impliceert een uitgebreid verslag 
waarin niet alleen medische aspecten aan bod komen maar eveneens aandacht wordt 
besteed aan de sociale achtergrond van de verdachte, zijn biografische 
ontwikkelingsgeschiedenis, de feiten, enz. 
 
De grootste reden waarom er een tekort is aan gerechtspsychiaters is zonder twijfel de 
ontoereikende vergoeding. Deze materie werd oorspronkelijk geregeld door het Koninklijk 
Besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken.411 Ondertussen is dit K.B. vervangen door het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.412 Dit K.B. werd reeds 
vernietigd door een arrest van de Raad van State van 17 december 2008, zodat men weer 
een beroep moet doen op het oude Koninklijk Besluit van 1950. 
 
Daarbij komt ook dat de betaling lange tijd op zich laat wachten. Niet alleen vergt een 
psychiatrisch deskundigenonderzoek veel tijd en toewijding, ook de verantwoordelijkheid van 
de psychiater komt in het gedrang. Hier staat bijna niets tegenover. Geen wonder dat de 
psychiaters niet snel geneigd zijn om opdrachten uit te voeren voor Justitie. 
Naast de financiële hindernissen zijn er ook de praktische beslommeringen. Zo is de 
communicatie uitgaande van de gevangenis ondermaats. Soms zit de psychiater meer dan 
een uur te wachten omdat de gedetineerde juist wandeling heeft of omdat hij die dag naar 
de raadkamer overgebracht is. Wanneer de psychiater er dan in slaagt om de gedetineerde 
te spreken, gebeurt dit in een zeer kleine ruimte die allesbehalve geschikt is om een 
psychiatrisch deskundigenonderzoek te doen. Daarbij komt ook nog dat het voor de 
psychiater niet toegestaan is om een draagbare computer of ander onderzoeksmateriaal te 
gebruiken. Rekening houdend met het huidige digitale tijdperk is dit onbegrijpelijk. Hoe kan 

                                            
408 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 62. 
409 P. COSYNS, “Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken” in P. COSYNS EN J. CASSELMAN, Gerechtelijke 

Psychiatrie, Antwerpen-Apeldoorn, Garant; 1999, 59. 
410 P. COSYNS, “Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken” in P. COSYNS EN J. CASSELMAN, Gerechtelijke 

Psychiatrie, Antwerpen-Apeldoorn, Garant; 1999, 59. 
411 Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 

BS 30 december 1950, 1.950.122.806. 
412 Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, BS 25 

mei 2007, 28.209. 
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men van een psychiater immers verwachten dat hij een grondig onderzoek uitvoert wanneer 
hij geen beroep kan doen op alle bestaande onderzoeksmethoden en middelen. Bijna alle 
testen zijn nu geautomatiseerd dus het gebruik van een draagbare computer is onontbeerlijk 
voor een grondige expertise.413 Dit vergemakkelijkt het werk van de psychiater geenszins en 
het is dan ook moeilijk om op deze manier gemotiveerd te blijven werken voor Justitie. 
 

2.1.2 Aanbevelingen van de Commissie Internering 

De Commissie Internering formuleerde in haar eindverslag drie aanbevelingen betreffende 
de mogelijke vormen van het deskundigenonderzoek: 
- het psychiatrisch deskundigenonderzoek door een aangestelde psychiater-deskundige 

voor duidelijke en ernstige psychiatrische stoornissen 
- het multidisciplinair psychiatrisch onderzoek is aanbevolen wanneer een meer grondige 

analyse van de persoonlijkheid van de verdachte nodig is. Hier zal men niet alleen het 
medisch aspect onderzoeken maar eveneens het psychologisch en sociaal aspect. 

- de inobservatiestelling door het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum 
is enkel vereist in een beperkt aantal gevallen, namelijk wanneer vaststaat dat intensief 
onderzoek in een residentiële setting noodzakelijk is.414 

 

2.1.3 Nieuwe Wet Internering Geestesgestoorde 

De nieuwe wet van 21 april 2007 komt tegemoet aan een aantal opmerkingen met 
betrekking tot het deskundigenonderzoek. Zo wordt er voorzien dat het mogelijk is om een 
deskundige aan te stellen waardoor de inobservatiestelling niet meer de enige mogelijkheid 
is. En heeft men impliciet ook het multidisciplinair deskundigenonderzoek ingevoerd.415 
Het psychiatrisch deskundigenonderzoek werd ook verplicht gemaakt in de nieuwe 
interneringswet. Op zich kan men deze wijziging alleen maar toejuichen maar nog voor de 
wet in werking getreden is, kan men al vrezen voor nieuwe problemen. Vandaag de dag zijn 
er nog amper gerechtspsychiaters en wanneer er een verplicht onderzoek nodig is, zal men 
juist meer deskundigen nodig hebben. Ook worden er een aantal nieuwe verplichtingen 
opgelegd aan de gerechtspsychiater zoals bijvoorbeeld het opstellen van een 
behandelingsadvies. Voor deze bijkomende taken worden de deskundigen echter niet extra 
vergoed. Hoewel er al een probleem was met de lage honorering van de 
gerechtsdeskundigen heeft men het probleem hier verre van opgelost. Het tekort aan 
gerechtspsychiaters is een oud zeer maar justitie negeert dit probleem.416 
 

                                            
413 Interview met de Heer Geert De Bruecker, psychiater Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods te Lede en 

gerechtspsychiater. 
414 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 50. 
415 H. HEIMANS, “Is er opnieuw hoop voor geïnterneerden?”, Fatik 2007, 12. 
416 C. DILLEN, “de nieuwe interneringswet is doodsteek voor gerechtspsychiatrie in België”, De juristenkrant, 27 

februari 2008, 10. 
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2.2 De inobservatiestelling 

2.2.1 Huidige situatie 

De mogelijkheid tot inobservatiestelling van de geesteszieke werd reeds voorzien in de Wet 
tot Bescherming van de Maatschappij van 1930. Ook na de wetswijziging van 1964 bleef 
deze mogelijkheid behouden in de nieuwe wet. Artikel 14 Wet Bescherming Maatschappij 
bepaalt namelijk dat de CBM die zich moet uitspreken over de plaatsing van de geesteszieke 
delinquent vooraf advies kan inwinnen bij het oriëntatiecentrum dat door de Koning zal 
worden ingesteld. Het heeft vijfendertig jaar geduurd voor er een Koninklijk Besluit kwam 
voor de oprichting van het POKO.417 In dit KB kan men terug vinden dat het “Penitentiair 
Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum, belast met de behandeling van dit soort 
delinquenten onmiddellijk moet worden opgericht”. De oprichting van POKO was een stap in 
de goede richting maar tien jaar later moeten we vaststellen dat dit centrum nog steeds niet 
operationeel is. Hoewel het budget reeds jaren wordt ingeschreven in de begroting komt er 
geen schot in de zaak en kan men nog steeds geen beroep doen op dit centrum.418 
 
Artikel 1 Wet Bescherming Maatschappij legt een aantal voorwaarden op waaraan de 
inobservatiestelling moet voldoen: 
- zij is afhankelijk gesteld van een aanhoudingsbevel; 
- de onderzoeksgerechten en vonnisgerechten mogen haar bevelen; 
- de onderzoeksrechter kan daartoe slechts overgaan wanneer hij een aanhoudingsbevel 

verleent. Hij kan geen inobservatiestelling meer bevelen in de loop van het onderzoek; 
- zij maakt een hechtingstitel uit, los van het aanhoudingsbevel die beide maandelijks 

moeten bevestigd worden; 
- zij kan alleen worden uitgevoerd in de strafinrichtingen die over een psychiatrische 

afdeling beschikken; 
- zij mag de duur van 6 maanden niet overschrijden 
- zij kan in alle fasen van de procedure bevolen worden, hetzij van ambtswege, hetzij op 

verzoek van het openbaar ministerie, de verdachte of zijn advocaat; 
- de afwijzing van het verzoek tot inobservatiestelling is vatbaat voor hoger beroep.419 
 
Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de inobservatiestelling een ingewikkeld en log 
instrument is waardoor ze zelden gebruikt wordt. Ook de materiële en personele middelen 
zijn ontoereikend wat ertoe leidt dat de inobservatiestelling weinig kans heeft op slagen. 
 

2.2.2 Aanbevelingen van de Commissie Internering 

Omdat de huidige inobservatiestelling in onbruik geraakt is, heeft de Commissie Internering 
een aantal voorstellen geformuleerd. 

                                            
417 KB van 19 april 1999 tot instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum met het 

statuut van Wetenschappelijke inrichting van de Staat, BS 8 mei 1999, 16.035. 
418 H. TUBEX, internering: vooruitgang aan het tempo van de processie van Echternach, Ad Rem 2004, 41. 
419 Art. 1 Wet Bescherming Maatschappij; MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de 

werkzaamheden, s.l., 1999, 51. 
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Zo is zij van oordeel dat de inobservatiestelling nuttig is en dat zij geenszins moet worden 
afgeschaft. Toch wijst zij er wel op dat ze anders moet worden georganiseerd. In het 
eindverslag pleit ze daarom voor een ander concept van de inobservatiestelling. Zo zou zij 
slechts een modaliteit mogen zijn van het psychiatrisch deskundigenonderzoek en niet meer 
van het aanhoudingsbevel zoals dit nu het geval is en moet de inobservatiestelling enkel 
bevolen worden in een beperkt aantal ‘moeilijke gevallen’. Daarnaast moet het volgens de 
Commissie Internering mogelijk zijn voor de onderzoeksrechter om in elke stand van het 
onderzoek een inobservatiestelling te bevelen en dit zonder de tussenkomst van de 
raadkamer. Dit is een logische redenering aangezien de onderzoeksrechter het best zicht 
heeft op de noodzakelijkheid van een deskundigenonderzoek. 
Het hoger beroep tegen de inobservatiestelling dat nu bepaald is in artikel 4 Wet 
Bescherming Maatschappij zou moeten worden afgeschaft en de observatie moet 
onmiddellijk uitgevoerd worden.420 
 
Deze inobservatiestelling zal door het POKO kunnen gebeuren voor de verdachten die in 
voorhechtenis genomen zijn. Maar zelfs als het POKO operationeel zou zijn verwacht men in 
de praktijk van een gerechtelijk onderzoek nog veel moeilijkheden. Hier kan men denken aan 
volgende situaties: 
- omdat de betrokkene maandelijks voor de raadkamer en/of de kamer van 

inbeschuldigingstelling moet verschijnen, moet hij worden overgebracht waardoor de 
observatie telkens voor enkele dagen onderbroken wordt; 

- tijdens het gerechtelijk onderzoek moet de betrokkene ter beschikking blijven van de 
gerechtelijke overheden en dit ten behoeve van de noden van het onderzoek, hier kan 
men denken aan verhoren, wedersamenstellingen, confrontaties, enz. De vraag is hoe dit 
te combineren is met een verblijf in het POKO. 

- wat gebeurt er indien de voorlopige hechtenis wordt opgeheven tijdens de periode van 
observatie in het POKO? 

- om de voorhechtenis niet nodeloos lang te rekken zal het POKO een snelle afhandeling 
van de observaties moeten garanderen.421 

 
Anno 2009 is er geen hoop meer dat het POKO ooit nog operationeel zal worden. Met de 
nieuwe interneringswet in het vooruitzicht is dit centrum ondertussen achterhaald en is er 
een voorstel om deze taak over te laten aan het nieuwe forensisch centrum dat gepland is in 
Gent. In dit centrum zal er een speciale afdeling voorzien worden die zich enkel zal 
bezighouden met de observatie van personen waarbij men een geestesstoornis vermoedt. 
De moeilijkheden die verwacht werken bij het gebruik van het POKO zijn eveneens te 
verwachten bij de inobservatiestelling in het nieuw forensisch centrum in Gent. 
 
De Commissie Internering is ook een voorstander van de inobservatiestelling in een 
particuliere of openbare instelling. Het probleem is dan echter dat de voorhechtenis niet in 
een arresthuis zal worden uitgevoerd. Dit brengt problemen met zich mee met betrekking tot 
de veiligheid. Toch moeten deze problemen niet onoverkomelijk zijn aangezien er nu reeds 

                                            
420 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 52. 
421 H. HEIMANS, “Is er nog hoop voor geïnterneerden?”, Orde dag 2001, 14. 
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een soortgelijke regel bestaat die toelaat dat een gedetineerde overgebracht wordt naar een 
ziekenhuis wanneer hij aangepaste medische verzorging nodig heeft.422 
 

2.2.3 Nieuwe Wet Internering Geestesgestoorde 

In de nieuwe wet werd gehoor gegeven aan de voorstellen van de Commissie Internering 
wat betreft de loskoppeling van de observatie van de voorlopige hechtenis. Voortaan zal de 
inobservatiestelling een modaliteit zijn van het deskundigenonderzoek en niet meer van de 
voorlopige hechtenis.423 
De inobservatiestelling kan enkel opgelegd worden wanneer de verdachte ook onder de 
voorlopige hechteniswet valt van 20 juli 1990.424 Dit betekent dat de onderzoeksgerechten 
maandelijks moeten beslissen of de aanhouding nog noodzakelijk is. Wanneer er beslist 
wordt dat het niet meer noodzakelijk is om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden 
zal ook de inobservatiestelling op zijn einde lopen. In de praktijk kan men echter verwachten 
dat de onderzoeksgerechten niet geneigd zullen zijn om te beslissen dat de voorlopige 
hechtenis opgeheven mag worden zolang er geen deskundigenverslag is. In dit verslag 
wordt er immers de gevaarlijkheid van de verdachte beoordeeld, wat belangrijk is voor het al 
dan niet handhaven van de voorlopige hechtenis. Hier kan men dus verwachten dat de 
onderzoeksgerechten de kat uit de boom zullen kijken tot ze kunnen beschikken over het 
deskundigenverslag.425 
Daarnaast heeft de wetgever de inobservatiestelling van de verdachte alleen voorzien in de 
psychiatrische afdelingen van gevangenissen. Hierdoor zal de observatie in de nieuwe wet 
net zoals in de Wet Bescherming Maatschappij dode letter blijven. De gevangenissen hebben 
immers noch de klinische infrastructuur, noch het geschoold personeel om deze observaties 
tot een goed einde te brengen.426 
De nieuwe maximumduur van de observatie is vier maanden.  
 

2.3 De behandeling van de geïnterneerde 

2.3.1 Huidige situatie 

Zoals reeds eerder aangehaald werd de behandeling van de geïnterneerde voor politici nooit 
als een prioriteit gezien. De overheid is op het vlak van behandeling van de geïnterneerde 
duidelijk tekort geschoten en nalatig geweest. Pas nadat België herhaaldelijk op de vingers 
getikt werd door het CPT, besloot minister van justitie Marc Verwilghen tot de oprichting van 
drie forensische pilootprojecten. Veel geïnterneerden krijgen echter nooit de kans om door te 
stromen naar deze forensische eenheden en verblijven lange tijd in een instelling van sociaal 
verweer of een psychiatrische afdeling van de gevangenis. De behandelingsvoorzieningen in 

                                            
422 Art. 98 van het Koninklijk Besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement op de Strafinrichtingen, 

BS 25 mei 1965, 1.965.052.101; MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de 
werkzaamheden, s.l., 1999, 53. 

423 J. GOETHALS EN L. ROBERT, “Een nieuwe interneringswet”, Fatik 2007, 8. 
424 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 10 augustus 1990, 15.580. 
425 A. DE CLERCK EN W. VAN STEENBRUGGE, “Het wetsontwerp internering: het lijden eindelijk verlicht?”, Fatik  2007, 

19. 
426 H. HEIMANS, “Is er opnieuw hoop voor geïnterneerden?”, Fatik 2007, 12. 
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deze instellingen van sociaal verweer en de psychiatrische afdelingen zijn lamentabel en zelfs 
meestal onbestaande. Als er al voorzien wordt in een behandeling van de geïnterneerden 
dan is dat enkel de toediening van medicatie. De therapeutische behandeling van de 
geesteszieke delinquenten werd nooit uitgebouwd omdat de overheid nooit middelen 
vrijgemaakt heeft om medische en wetenschappelijk verantwoorde voorzieningen in te 
richten. Hoewel deze schrijnende situatie al ontelbare keren werd aangeklaagd, is er tot op 
vandaag weinig veranderd. Een groot deel van de geïnterneerden zit nog altijd weg te 
kwijnen in de gevangenis zonder enige aangepaste behandeling. De kans op een vrijlating 
wordt voor hen dag na dag kleiner door het gebrek aan enige therapeutische begeleiding. 
 

2.3.2 Aanbevelingen van de Commissie Internering 

De Commissie Internering is van oordeel dat elke geïnterneerde de meest geschikte 
behandeling moet krijgen. Deze behandeling kan zowel plaatsvinden in een residentieel 
milieu als in een privaat of openbaar psychiatrisch ziekenhuis.427 De Commissie wijst er ook 
nog op dat een nieuwe wet niet veel verbetering zal brengen wanneer de overheid nalaat om 
voldoende middelen vrij te maken om ze naar behoren uit te voeren. Zij is tevens van 
oordeel dat de behandeling van geïnterneerden toevertrouwd moet worden aan de ministers 
van Volksgezondheid, Gezondheidsbeleid en Sociale zaken en niet langer aan de minister van 
Justitie. Dit moet gebeuren in een goed omschreven samenwerkingsakkoord. De minister 
van Justitie zal dan enkel nog instaan voor de controle over de geïnterneerde.428 
 

2.3.3 Nieuwe Wet Internering Geestesgestoorde 

Ook met de nieuwe interneringswet heeft de wetgever een kans laten voorbijgaan om de 
behandeling van de geïnterneerde te verzekeren. Hoewel in artikel 2 bepaald wordt dat:  
“De internering van personen met een geestesstoornis een veiligheidsmaatregel is, die 
tegelijkertijd ertoe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de 
geïnterneerde de zorgen worden verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn 
reïntegratie in de maatschappij”  heeft de wetgever nagelaten om de behandeling van 
geïnterneerden wettelijk te regelen. Wanneer dan ook geen middelen vrijgemaakt worden 
voor de uitvoering van de nieuwe wet dreigt ook deze wet enkel een theoretisch bestaan te 
leiden. 
 

2.4 Rechtspositie in de Wet Bescherming Maatschappij 

Door de wetswijziging van 10 februari 1998 werd de rechtspositie van de geïnterneerde 
gevoelig verbeterd.429 Waar het tot dan alleen voor het openbaar ministerie mogelijk was om 
hoger beroep in te stellen tegen een beslissing tot invrijheidstelling op proef of definitief, 

                                            
427 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 76. 
428 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 74. 
429 Wet 10 februari 1998 tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de 

abnormalen en de gewoontemisdadigers teneinde de advocaat van de geïnterneerde het recht toe te kennen 
beroep in te stellen tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die een 
verzoek om invrijheidstelling afwijst, BS 18 maart 1998, 07.616. 
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werd het toen ook mogelijk voor de advocaat van de geïnterneerde om beroep aan te 
tekenen tegen een afwijzing van zijn verzoek tot invrijheidstelling. 
 
In de Wet Bescherming Maatschappij werd niet voorzien in een tegensprekelijk debat over 
de geestesstoornis van de verdachte wanneer deze niet aan een inobservatiestelling 
onderworpen wordt. 
In artikel 7 van de nieuwe interneringswet wordt aan deze lacune in de Wet Bescherming 
Maatschappij tegemoet gekomen. Artikel 7 wet internering geestesgestoorde bepaalt 
immers: “De persoon die aan een psychiatrisch deskundigenonderzoek wordt onderworpen 
kan aan de gerechtelijke deskundigen schriftelijk alle voor het deskundigenonderzoek 
dienstige inlichtingen van de arts van zijn keuze overzenden. Deze arts wordt op de hoogte 
gebracht van de doelstellingen van het psychiatrisch deskundigenonderzoek.” 
Daarnaast wordt er in het tweede lid van artikel 7 wet internering geestesgestoorde ook 
bepaald dat ”De gerechtelijke deskundigen zich uitspreken over deze inlichtingen alvorens 
hun conclusies te formuleren en voegen deze inlichtingen toe aan hun verslag.”  Hier heeft 
de wetgever rekening gehouden met het eindverslag van de Commissie Internering. 
 
Zoals reeds eerder besproken is er geen voorafgaand psychiatrisch deskundigenonderzoek 
vereist voor de beslissing tot internering.430 Hierdoor wordt de rechtspositie van de 
geïnterneerde danig verzwakt als men rekening houdt met de zware gevolgen die de 
interneringsmaatregel met zich meebrengt. Gelukkig is de nieuwe interneringswet aan deze 
lacune in de Wet Bescherming Maatschappij tegemoet gekomen door het voorafgaand 
psychiatrisch deskundigenonderzoek verplicht te stellen.431 
 
De rechtspositie van de geïnterneerde-veroordeelde laat te wensen over. De veroordeelde 
wordt namelijk geïnterneerd op basis van een bestuurlijke beslissing in plaats van een 
rechterlijke beslissing. In de nieuwe wet wordt dit opgelost doordat de beslissing tot 
internering genomen wordt door de strafuitvoeringsrechtbanken. 
 
Uit de praktijk kan men vaststellen dat het meestal advocaten-stagiairs zijn die de 
geïnterneerde verdedigen. Deze stagiairs hebben meestal te weinig beroepservaring om het 
hoofd te bieden aan deze ‘moeilijke cliënten’. Een ander probleem dat door verscheidene 
CsBM naar voor werd gebracht is dat sommige pro Deo advocaten optreden loco een andere 
pro Deo advocaat. Aangezien deze loco pro Deo advocaat het dossier pas op de dag van de 
zitting inkijkt, is het ook onmogelijk om op een goed voorbereide manier de belangen van de 
geïnterneerde te behartigen.432 
 

                                            
430 Supra Deel 4: 2.1 Het psychiatrisch deskundigenonderzoek. 
431 Art. 8 § 2 Wet Internering Geestesgestoorde. 
432 MINISTERIE VAN JUSTITIE, De Commissie Internering. Eindverslag van de werkzaamheden, s.l., 1999, 84. 
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3 Realisatie van de Wet Persoon Geesteszieke 

3.1 Omstandig geneeskundig verslag 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat het verslag 
voor de opname van een geesteszieke moet voldoen aan de vereiste van objectiviteit.433 
Wanneer dit niet het geval is, is de dwangopname niet rechtmatig en is er dus een 
schending van artikel 5.1 e EVRM. 
De wetgever heeft geprobeerd om aan deze vereiste te voldoen door enkele 
onverenigbaarheden op te nemen in de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Zo kan het 
verslag niet opgemaakt worden door een bloed- of aanverwant en door een geneesheer die 
verbonden is met het ziekenhuis waar de geesteszieke verblijft. Toch heeft de wetgever 
geen voorbehoud gemaakt voor wat betreft de behandelende arts van de geesteszieke. Deze 
lacune zorgde voor heel wat kritiek in de rechtsleer.434 Deze is van mening dat de 
behandelende geneesheer niet de vereiste objectiviteit kan waarborgen. Ook in de 
rechtspraak is men de mening toegedaan dat het omstandig geneeskundig verslag niet van 
de hand van de behandelende geneesheer mag komen.435 
Niet alleen de objectiviteit stelt hier een probleem maar ook de vertrouwensrelatie tussen 
arts en patiënt komt danig onder druk te staan. De patiënt zal immers niet meer geneigd zijn 
om vertrouwelijke informatie aan zijn arts mee te delen en zich psychologisch afschermen uit 
vrees voor eventuele dwangmaatregelen.436 
 
Er zijn ook een aantal problemen met betrekking tot de toestemming van de geesteszieke 
voor het medisch onderzoek. De patiëntenrechtenwet vereist een voorafgaande 
geïnformeerde toestemming voor het onderzoek. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. 
 
Het is aan te raden dat de wetgever de behandelende arts ook zou opnemen in de lijst van 
onverenigbaarheden. Dit zou leiden tot meer objectiviteit van het omstandig geneeskundig 
verslag. 
 

3.2 Opneming ter observatie 

Bij de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke zijn er geen noemenswaardige problemen met 
de inobservatiestelling. Ze mag maximaal veertig dagen duren en tijdens deze periode wordt 
de geesteszieke grondig onderzocht. De geneesheer-diensthoofd stelt een verslag op voor de 
vrederechter. Deze kan dan aan de hand van het omstandig verslag beslissen of een verdere 
opname van de geesteszieke nog steeds vereist is. 

                                            
433 EHRM, Winterwerp v. The Netherlands, § 39. 
434 NYS, H., “De bescherming van de persoon van de geesteszieke, aanvullende beschouwingen”, R.W., 1991-

1992, 358-359. 
435 Vred. Roeselare 10 maart 1999, R.W. 1999-2000, 567, noot H. NYS. 
436 H. NYS, “De bescherming van de persoon van de geesteszieke. Enkele medischrechtelijke problemen” in P. 

SENAEVE (ed.), Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen-Apeldoorn, 1999, 66. 
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Het verslag wordt de facto opgemaakt door een pluridisciplinair team. Hierdoor wordt 
willekeur bijna volledig uitgesloten en kan de geesteszieke rekenen op een doordachte  en 
goed onderbouwde verslaggeving van de artsen. 
 
Het argument dat de zorgverlener bij de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke geen stok 
achter de deur zou hebben is onjuist. Net zoals bij de invrijheidstelling op proef in de Wet 
Bescherming Maatschappij, is het mogelijk om een verder verblijf te gelasten en dit aan te 
passen aan de noden van de geesteszieke. Zo is het mogelijk om de geesteszieke meer 
vrijheid te geven wanneer zijn toestand dit toelaat. Loopt er iets fout tijdens de periode van 
verder verblijf dan kan de geesteszieke direct terug opgenomen worden in de instelling. 
 

3.3 Rechtspositie in de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke 

De wetgever heeft zijn best gedaan om de rechtspositie van de geesteszieke in de Wet 
Bescherming Persoon Geesteszieke veilig te stellen. Een van de voorbeelden hiervan is dat 
de geesteszieke in de procedure steeds bijgestaan wordt door een advocaat. Dit komt zijn 
rechtspositie zeker en vast ten goede. Daarnaast mag hij ook een beroep doen op een arts 
naar keuze voor een tweede advies. Dit recht is nochtans eerder theoretisch aangezien de 
geesteszieke deze arts zelf zal moeten betalen. In dit opzicht zou het wenselijk zijn om de 
kosten van het tweede advies op te nemen in de nomenclatuur van medische prestaties. 
 
Het recht op een vertrouwenspersoon werd ook wettelijk geregeld maar net als het tweede 
advies van de arts naar keuze is dit eerder een theoretische waarborg die alleen bestaat op 
papier. Veel patiënten hebben immers niemand die deze taak op zich wil nemen en staan er 
helemaal alleen voor. 
 
Omdat de Wet Patiëntenrechten ook volledig van toepassing is op de geesteszieken die 
onderworpen zijn aan een dwangopname, kan de patiënt een beroep doen op heel wat 
rechten. Zo is het steeds mogelijk om klacht in te dienen bij een ombudsdienst of kan hij een 
beroep doen op zijn recht om bij elke tussenkomst van een beroepsbeoefenaar zijn vrije en 
geïnformeerde toestemming te geven. Deze toestemming moet ook gegeven worden voor 
het medisch onderzoek dat voorafgaand aan de opname dient uitgevoerd te worden. In de 
praktijk zal de patiënt nochtans zelden duidelijk geïnformeerd het onderzoek ondergaan.  
Ook de verdere behandeling van de zieke moet gebeuren met inachtneming van artikel 8 § 1 
Wet Patiëntenrechten. Maar in de psychiatrie is het een illusie om te denken dat voor elke 
behandeling ook de vrije en geïnformeerde toestemming gevraagd wordt. Sommige artsen 
vinden het immers onverantwoord om bepaalde psychische pathologieën niet te behandelen 
en geven de patiënt soms onder dwang medicatie. Voor deze dwangbehandeling bestaat nog 
steeds geen wettelijke basis. Nochtans is deze noodzakelijk om verdere misbruiken in de 
psychiatrie tegen te gaan en te voorkomen. Toch zijn er ook tegenstanders van een 
wettelijke regeling. Patiëntenrechtenorganisaties vinden dat het zelfbeschikkingsrecht van de 
zieke moet primeren.437 
                                            
437 C. DE STOOP, “Dwangmaatregelen in de psychiatrie. Onweerstaanbare dwang”, Knack, 19 maart 2008, 28. 
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Toch kan het op deze manier niet verder. Omdat er geen wettelijke normen bestaan, zijn de 
geesteszieke patiënten onderhevig aan willekeur en misbruiken. 
 

4 Voorstel tot afschaffing van de Wet Bescherming 
Maatschappij 

Het idee om de Wet Bescherming Maatschappij af te schaffen is niet nieuw. Reeds in 1985 
werd er zowel in de Kamer als in de Senaat een wetvoorstel ingediend respectievelijk door 
de heren Dierickx en Daras en de heer Vaes.438 Deze pleitten ervoor om de Wet Bescherming 
Maatschappij af te schaffen omdat er een tekort was aan financiële middelen en omkadering 
voor de geïnterneerden. Deze wetsvoorstellen zijn er nooit doorgekomen en zijn vervallen 
verklaard door de ontbinding van de kamers. 
 
Ondertussen werd er in 1987 door de Liga voor de Mensenrechten en de Nationale 
Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg een advies uitgebracht dat ook pleitte voor de 
afschaffing van de interneringsmaatregel. In dit advies worden er een aantal zaken 
aangeduid die foutlopen met de internering namelijk: 
- De internering wordt voor teveel zaken toegepast en de duur is onbeperkt. Hierdoor is er 

een probleem wat betreft de proportionaliteit tussen misdrijf en straf; 
- De psychiatrische expertise op grond waarvan wordt geïnterneerd is oppervlakkig en 

stereotiep; 
- De Commissies tot Bescherming van de Maatschappij hebben geen gemeenschappelijk 

beleid; 
- Er is geen therapeutische begeleiding in de staatsinstellingen en er zijn wantoestanden 

op gebied van taal; 
- De voorwaardelijke invrijheidstelling op proef zou moeten worden afgeschaft.439  
 
In 1987 ondernamen de heren Dierickx en Vaes een nieuwe poging tot het indienen van het 
wetsvoorstel in de senaat en dit op 15 maart 1988. Het wetsvoorstel luidde net zoals de 
twee voorgaande: “De wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en de gewoontemisdadigers, zoals gewijzigd door de wet van 1 juli 1964, wordt 
opgeheven.” 440 
Dierickx en Vaes waren van mening dat de Wet Bescherming Maatschappij niet uitgevoerd 
werd dus dat ze daarom beter afgeschaft kon worden. Hierbij baseerden ze zich onder 

                                            
438 Voorstel van wet tot afschaffing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen en de gewoontemisdadigers, zoals gewijzigd door de wet van 1 juli 1964, Gedr. St., Kamer, Zitting 
1985-1986, 29 november 1985, nr. 8-1; Voorstel van wet tot afschaffing van de wet van 9 april 1930 tot 
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439 X., “Dossier “Rechten van de patiënt”” samengesteld en uitgegeven door de werkgroep kollokatie van de 
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440 Voorstel van wet tot afschaffing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en de gewoontemisdadigers, zoals gewijzigd door de wet van 1 juli 1964, Gedr. St., Senaat, B.Z. 
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andere op de vele klachten uitgaande van geïnterneerden bij het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. 
Daarnaast haalden ze zes punten van kritiek aan die grotendeels gelijklopend zijn met de 
knelpunten uit het advies van de Liga voor de Mensenrechten en de Nationale Vereniging 
voor Geestelijke Gezondheidszorg. Maar ook dit voorstel is er nooit doorgekomen en is 
vervallen door de ontbinding van de kamers. 
 
Eenentwintig jaar later kan men alleen maar vaststellen dat de situatie nog niet veel 
verbeterd is. Ook in 2009 zijn deze kritieken spijtig genoeg nog van toepassing. De vraag is 
nu of deze wet afgeschaft moet worden dan wel een ‘upgrade’ nodig heeft.  
De wetgever was er niet voor te vinden om de Wet Bescherming Maatschappij af te schaffen 
en heeft er voor gekozen om een nieuwe interneringswet op te stellen. Maar of deze wet alle 
problemen zal kunnen oplossen is nog maar de vraag. Het tekort aan 
behandelingsmogelijkheden is een van de kritieken waar de wetgever ook bij de nieuwe wet 
tekort geschoten is. De uitvoering op het vlak van behandeling hangt terug af van de 
goodwill van de rechters in de strafuitvoeringsrechtbanken aangezien er geen wettelijke 
garanties zijn dat er voorzien wordt in een adequate behandeling. 
 
Toch zijn er ook heel wat tegenstanders om de Wet Bescherming Maatschappij af te 
schaffen. Deze zijn van mening dat een delinquente geesteszieke niet op dezelfde manier 
mag behandeld worden als een niet-delinquente geesteszieke. Hier is natuurlijk ook begrip 
voor op te brengen. Zo zullen de slachtoffers zich beter begrepen voelen en een groter 
rechtvaardigheidsgevoel hebben wanneer de dader van een delict onder het strafrecht valt. 
Hier dient opgemerkt te worden dat het toch aan te raden is om de interneringsmaatregel te 
beperken tot bijvoorbeeld alleen zware geweldsdelicten tegen fysieke personen. Zo gaat men 
ook vermijden dat de geïnterneerden een groot onevenredigheidgevoel ervaren tussen hun 
‘straf’ en het gepleegde misdrijf. 
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5 Besluit 
Wanneer we kijken naar de realisatie van de Wet Bescherming Maatschappij moet men 
vaststellen dat deze te wensen overlaat. Omdat er zoveel belangrijke punten van de wet 
nooit verwezenlijkt zijn, is het dan ook niet aangewezen om deze wet zoals zij nu is te 
behouden. Een nieuwe interneringswet was dan ook een noodzaak. Hoewel er zelfs voor de 
inwerkingtreding van deze nieuwe wet al een aantal punten van kritiek zijn, kan men alleen 
maar hopen dat er meer middelen ter beschikking gesteld zullen worden en dat men geleerd 
heeft uit de fouten die bij de Wet Bescherming Maatschappij gemaakt zijn. Voorts moet men 
blijven werken aan de versteviging van de rechtspositie van de geïnterneerde. Deze 
personen moeten goed op de hoogte gebracht worden van hun rechten. Alleen het feit dat 
zij bijgestaan worden door een advocaat is niet voldoende. Met het verdedigen van 
geïnterneerden valt er immers geen groot geld te verdienen waardoor de 
vertegenwoordiging vaak te wensen overlaat. 
 
In tegenstelling tot de realisatie van de Wet Bescherming Maatschappij is de realisatie van 
de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke beter geslaagd. Ook de rechtspositie van de 
gedwongen opgenomen geesteszieke is aanvaardbaar. Dit neemt echter niet weg dat men 
steeds alert moet blijven en moet blijven werken aan een verbetering van deze rechtpositie. 
Het welslagen van de gedwongen opname is vooral te danken aan een flexibele toepassing 
van de wet door de vrederechters maar dit heeft ook een keerzijde. Door deze praetoriaanse 
praktijk krijgt de geesteszieke af te rekenen met een groter gevoel van rechtsonzekerheid. 
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Algemeen Besluit 
1 Stigma 
De geesteszieke delinquent krijgt af te rekenen met heel wat vooroordelen. Niet alleen krijgt 
hij de stigmatiserende stempel van ‘psychiatrische patiënt’ maar daarnaast is hij ook nog 
eens een delinquent. Door deze meervoudige stigmatisatie is het voor deze geesteszieken 
nog moeilijker om zich te reïntegreren in de maatschappij omdat zij van weinig mensen het 
nodige ‘krediet’ krijgen. 
Ook de opvang in psychiatrische ziekenhuizen verloopt niet altijd even gemakkelijk omdat de 
geesteszieke delinquenten vaak als ‘gevaarlijk’ beschouwd worden. Toch is er vaak weinig 
verschil tussen de geïnterneerde en de niet-delinquente psychiatrische patiënt.441 
 
Internationaal onderzoek wees uit dat onze samenleving psychiatrische patiënten vaak als 
gevaarlijk en onvoorspelbaar omschreven.442 Wanneer deze patiënt dan ook nog een misdrijf 
gepleegd heeft, zal deze perceptie zeker niet in de positieve zin veranderen. 
De gevolgen van het stigma zijn dan ook hallucinant. Geesteszieken zijn het slachtoffer van 
sociale uitsluiting, discriminatie en zelfstigmatisering. Zo zijn mensen minder geneigd om een 
persoon met psychische problemen op te nemen in hun vriendenkring, aan te nemen als 
werknemer of te aanvaarden als onderwijzer voor hun kinderen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat heel wat geesteszieken op zichzelf zijn en vereenzamen. Dit brengt met 
zich mee dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen. Wanneer ze er niet in slagen om werk 
te vinden, komen ze in armoede terecht wat dan weer leidt tot marginalisatie.443 Een tekort 
aan sociale contacten heeft ook een negatieve invloed op de prognose van hun geestesziekte 
waardoor ze in een straatje zonder einde terechtkomen. 
Het hoeft niet gezegd dat de factor delinquent hier geen gunstige invloed op heeft. 
Geïnterneerden moeten om kans te maken op een invrijheidstelling op proef of een 
definitieve invrijheidstelling bovendien een reïntegratiedossier opstellen waarin zij onder 
andere moeten bewijzen dat ze een woonst en werk hebben. Voor geïnterneerden is het 
vaak een zeer moeilijke opdracht. 
 
Omdat geesteszieken zo vaak negatieve reacties krijgen van hun omgeving gaan zij op den 
duur zelf mee in deze neerwaartse spiraal omdat ze de negatieve stereotypen over 
psychiatrische patiënten zelf gaan geloven. Dit komt hun herstel niet ten goede en kan er 
zelfs toe leiden dat hun geestesziekte verergert.444 
 

                                            
441 J. CASSELMAN, “Geïnterneerden in overbevolkte gevangenissen” in F. VERBRUGGEN, Strafrecht als roeping liber 

amicorum Lieven Dupont, I, Leuven, Universitaire Pers, 2005, 325. 
442 A. PLOOY, “Stigma en stigmabestrijding”, 22 mei 2007, 

http://www.kenniscentrumrehabilitatie.nl/herstel/tekst/stigma/stigmastigmabestrijding.htm. 
443 A. PLOOY, “Stigma en stigmabestrijding”, 22 mei 2007, 

http://www.kenniscentrumrehabilitatie.nl/herstel/tekst/stigma/stigmastigmabestrijding.htm. 
444 A. PLOOY, “Stigma en stigmabestrijding”, 22 mei 2007, 

http://www.kenniscentrumrehabilitatie.nl/herstel/tekst/stigma/stigmastigmabestrijding.htm. 
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Voor geesteszieke delinquenten is het bijna onmogelijk om tegen al deze vooroordelen op te 
boksen. In dat opzicht zou het beter zijn om de interneringsmaatregel af te schaffen en de 
geesteszieke delinquent onder het burgerlijk recht te laten ressorteren waardoor dan toch de 
stempel ‘crimineel’ wegvalt. 
 

2 Recht op behandeling 
Hoewel de meeste auteurs en de Commissie Internering het erover eens zijn dat de 
gevangenis geen geschikte plaats is voor een therapeutische begeleiding, zijn zij van oordeel 
dat geïnterneerden toch recht hebben op een geschikte behandeling. Dit is een 
tegenstrijdige stelling aangezien een groot aantal geïnterneerden nog steeds in de 
gevangenis verblijft. Deze geesteszieke delinquenten geraken meestal niet binnen in het 
reguliere zorgcircuit omdat zij te gevaarlijk zijn en de psychiatrische instellingen niet bereid 
zijn om dit risico te nemen. Hierdoor komt deze kwetsbare groep echter in een vicieuze cirkel 
terecht. Omdat zij geen of een minimale behandeling krijgen gaat hun geestestoestand er 
niet op vooruit wat dan weer de kans op een plaats in het regulier zorgcircuit hypothekeert. 
 
Nochtans is iedereen het erover eens dat geïnterneerden net zoals andere burgers recht 
hebben op een adequate en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg. Zo stelde de 
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen in haar advies dat de beschikbaarheid, de 
inhoud en de modaliteiten van deze geestelijke gezondheidszorg niet mag verschillen van 
deze die aangeboden wordt aan de andere burgers. Daarnaast moet de forensisch-
psychiatrische zorg er op gericht zijn een zo normaal mogelijke levenssituatie en 
levensperspectief na te streven voor de geïnterneerde. Bij deze verwezenlijking moet er wel 
rekening gehouden worden met de openbare veiligheid en met de fysieke integriteit van de 
geïnterneerden.445 
 
In een psychiatrisch ziekenhuis worden de patiënten veel beter opgevolgd en begeleid dan in 
de penitentiaire instellingen. Er is voldoende personeel en aangepaste infrastructuur die het 
mogelijk maakt om de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Voor 
deze behandeling en begeleiding hebben de geesteszieke patiënten het recht op een 
geïnformeerde  en vrije toestemming. 
 
In dit opzicht schiet de Wet Bescherming Maatschappij schromelijk tekort en zou het beter 
zijn om een systeem in te voeren waar de behandeling van de geesteszieke op de voorgrond 
komt zoals bij de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke. Niettemin mag men niet uit het 
oog verliezen dat deze overgang niet zonder slag of stoot zal kunnen gebeuren. Er zou 
vooraf minstens een grondig onderzoek moeten gebeuren naar de noden van de huidige 
psychiatrische centra en een ruime periode moeten voorzien worden voor de aanwerving van 
nieuw psychiatrisch geschoold personeel zodat dit met de nodige omzichtigheid kan 
gebeuren. 
 

                                            
445 CARITAS VERBOND DER VERZORGINGSINSTELLINGEN, De forensisch-psychiatrische patiënt in Vlaanderen. Tussen 2 

stoelen: zorg & justitie, s.l.n.d., 2005, 7-8. 
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3 Partnerschap tussen Justitie en Volksgezondheid 
Zoals reeds eerder aangehaald is het van belang dat er een samenwerking komt tussen 
Justitie en Volksgezondheid. Het is opvallend dat deze twee overheidsdiensten bij de 
pilootprojecten volledig naast elkaar handelen terwijl ze op dat vlak dezelfde doelen 
nastreven. Tot op vandaag is er geen structurele financiering van de forensische 
pilootprojecten en is het elk jaar bang afwachten of de Federale Overheidsdiensten Justitie 
en Volksgezondheid nog genoeg geld vinden voor het voortzetten van deze projecten. 
De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen adviseert dat Volksgezondheid de kosten 
voor de behandeling en dus de geestelijke gezondheidszorg op zich neemt, terwijl Justitie 
moet instaan voor de kosten van de beveiliging en bewaking van de geïnterneerden. Om 
deze samenwerking vlot te laten verlopen is het aangewezen om een globaal beleidsplan op 
te stellen.446 
Maar niet alleen op federaal niveau is er samenwerking nodig, ook de gewestelijke en 
gemeenschapsoverheden moeten hun steentje bijdragen.447 Er bestaat reeds een 
samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de FOD Justitie, namelijk het 
samenwerkingsakkoord over de begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten.448 
 
Ook was de Commissie Internering van mening dat de Federale Overheidsdiensten Justitie 
en Volksgezondheid moesten samenwerken en benadrukte dat de instellingen van sociaal 
verweer die onder de bevoegdheid vielen van het Waals Gewest een veel betere beoordeling 
kregen. Dit is te verklaren door de hogere eisen waaraan de instellingen moeten voldoen 
wanneer zij onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid vallen. In dat geval 
moeten zij immers voldoen aan alle kwaliteitseisen die ook vereist zijn voor de particuliere en 
openbare psychiatrische centra. 
 

4 Infrastructuur en personeelsbezetting 
Het is duidelijk dat zowel de Wet Bescherming Maatschappij als de Wet Internering 
Geestesgestoorde pas kan slagen wanneer de overheid voorziet in voldoende middelen en 
infrastructuur. 
 
Wanneer men pleit voor een betere begeleiding en opvolging van geïnterneerden moet men 
er ook rekening mee houden dat het reguliere zorgcircuit bijkomende middelen en 
infrastructuur nodig heeft om de extra geesteszieken op te vangen. Daar komt nog bij dat ze 
verhoogde veiligheidsmaatregelen zullen moeten treffen voor de beveiliging van de 
‘gevaarlijke’ geesteszieke delinquenten.  

                                            
446 CARITAS VERBOND DER VERZORGINGSINSTELLINGEN, De forensisch-psychiatrische patiënt in Vlaanderen. Tussen 2 

stoelen: zorg & justitie, s.l.n.d., 2005, 8. 
447 Advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen betreffende de uitbouw van een forensisch 

zorgtraject in de geestelijke gezonheidszorg (GGZ) voor de behandeling en begeleiding van de geïnterneerde, 
Brussel, 14 oktober 2004. 

448 Decr. 2 maart 1999 houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de 
federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel 
misbruik, BS 11 september 1999, 34.022. 
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Naast een uitbreiding van de infrastructuur zal er ook meer personeel moeten aangeworven 
worden. Het bestaande personeel zal bijscholing nodig hebben want de zorg voor 
forensische patiënten blijft een aparte maar leerrijke ervaring en kan niet gebeuren zonder 
de nodige motivatie. Omdat dit personeel aan veel voorwaarden moet voldoen, is het niet 
makkelijk te vinden. Zelfs in de reguliere sector is er een tekort aan verplegend personeel.  
Omdat er in een forensische eenheid per shift minstens één man aanwezig moet zijn om 
veiligheidsredenen, is de vraag naar mannelijke verzorgers groot terwijl het aanbod zeer 
klein is.449 
Hoe dan ook zal de overheid een inspanning moeten leveren om de nodige infrastructuur te 
voorzien en het geschikte personeel te vinden. 
 

5 Voorstellen de lege ferenda 
De gedwongen opname scoort op vele punten beter dan de internering. Enkele belangrijke 
punten daarbij zijn de inobservatiestelling en de behandeling van de geesteszieken. 
 
Maar ook de gedwongen opname is niet vrij van kritiek. Opvallend is dat het bij deze wet 
vooral procedurele aspecten zijn die een probleem vormen terwijl de uitvoering al bij al vlot 
verloopt. Deze procedurele problemen zouden bovendien grotendeels op te lossen zijn door 
een aantal kleine aanpassingen in de wet.  
Bij de uitvoering van de wet kan men vaststellen dat de vrederechters de wet met de nodige 
flexibiliteit toepassen. Hier moet men echter opletten dat de rechtspositie van de 
geesteszieke niet verzwakt wordt door een al te grote flexibiliteit van de rechterlijke macht. 
Daarom is het wenselijk dat de wetgever acht slaat op deze tekortkomingen in de procedure 
en hieraan zo snel mogelijk verhelpt. 
 
Bij de internering daarentegen situeren de problemen zich vooral op het vlak van de 
uitvoering van de wet. En zelfs al heeft de nieuwe interneringswet aan een aantal 
knelpunten van de oude Wet Bescherming Maatschappij verholpen, toch dreigt men in 
hetzelfde scenario terecht te komen wanneer er niet genoeg financiële middelen ter 
beschikking gesteld worden. 
 
Bij de vergelijking tussen de twee systemen is het duidelijk dat de Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke het beste scoort. De vraag is natuurlijk of dit evengoed zou werken voor 
geesteszieken die daarbij ook een misdrijf begaan hebben. Hier kan men bijvoorbeeld 
denken aan de slachtoffers die met een gevoel van onrecht achterblijven wanneer de dader 
‘ongestraft’ verder gaat met zijn leven. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de twee 
wetten een verschillende finaliteit nastreven. 
Toch is de situatie zoals die vandaag is evenmin houdbaar. Door de overbevolking in de 
gevangenissen worden geïnterneerden samen op cel gezet met de ‘gewone’ gedetineerden. 
Zonder aangepaste therapeutische voorzieningen en zonder enige behandeling zitten zij 
jarenlang weg te kwijnen. 

                                            
449 M. DE CLERCQ, “Uitdagingen in de forensische psychiatrie vanuit een medium-riskbehandelingsperspectief”, 

Orde dag 2006, 30. 
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Daarom worden hier een aantal voorstellen de lege ferenda geformuleerd. De ideale 
oplossing zou een combinatie van de twee systemen zijn. Hierin moet men een trapsgewijze 
opbouw voorzien van het zorgaanbod. De high risk geïnterneerden worden opgevangen in 
instellingen gelijkaardig aan reguliere psychiatrische centra maar met een verscherpt 
toezicht. De medium risk geïnterneerden horen thuis in de reeds bestaande forensische 
eenheden van psychiatrische centra zoals Zelzate, Rekem en Bierbeek. Deze forensische 
eenheden moeten ook gevoelig uitgebreid worden om alle geïnterneerden te kunnen 
behandelen en begeleiden. De low risk geïnterneerden krijgen het minste weerstand in de 
reguliere zorgsector en zouden zonder problemen moeten kunnen aansluiten bij de reeds 
bestaande initiatieven.  
Bij deze trapsgewijze opbouw moet men ervoor zorgen dat er genoeg schakels zijn tussen de 
verschillende niveaus zodat er een vlotte doorstroom mogelijk is en de geïnterneerde 
effectief uitzicht krijgt op een definitieve invrijheidstelling. De haalbaarheid van een 
definitieve invrijheidstelling zal ervoor zorgen dat de geïnterneerde gemotiveerd zal zijn om 
de nodige inspanningen te doen om zijn reclasseringsdossier in orde te krijgen. 
 
De interneringsmaatregel mag dus zeker en vast niet volledig verdwijnen. Zo is het 
belangrijk dat de geïnterneerden zorgvuldig opgevolgd worden door de 
strafuitvoeringsrechtbanken. Een goed en sluitend reclasseringsplan blijft een van de 
belangrijkste zaken om de geïnterneerde definitief in vrijheid te stellen. Hier moet men 
aanvaarden dat men geen morele heiligheid mag verwachten van de geïnterneerde en dus 
haalbare voorwaarden moet opleggen. 
 
Voor de verwezenlijking van deze combinatie van de Wet Bescherming Maatschappij en de 
Wet Bescherming Persoon Geesteszieke is er helaas nog een grote mentaliteitswijziging 
nodig, niet alleen bij justitie maar ook in de zorgsector. Toch stemt dit tot nadenken zodat 
geesteszieke delinquenten in onze welvarende maatschappij ook een menswaardig bestaan 
krijgen. 
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