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Met bijzondere focus op de betekenis voor de geïnterneerde persoon en het interneringsbeleid

WET 5 MEI 2014

In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 verscheen de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet 
zou op 1 januari 2016 in werking treden ter vervanging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare feiten (hierna: WBM). 

De inwerkingtreding werd later uitgesteld tot 1 juli 2016. Het werd wenselijk geacht de interneringswet vóór inwerkingtreding op 
een aantal punten vormelijk en inhoudelijk te repareren. Die reparatie werd gerealiseerd door ‘Potpourri III’, wet van 4 mei 2016 
houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. De inwer-
kingtreding van de meeste bepalingen van de wet is bepaald op 1 oktober 2016 (art. 250 van de Potporri III-wet). 

IN DE PRAKTIJK

Op 5 mei 2015 organiseerden die Keure en de Broeders van Liefde een succesvolle trefdag in Gent. Daar werd ook een nieuwe 
publicatie voorgesteld van de editors J. Casselman, R. De Rycke, en H. Heimans: “De nieuwe interneringswet en de zorg voor geïn-
terneerde personen in Vlaanderen” (uitgegeven bij die Keure). 

Exact 2 jaar later wil dezelfde werkgroep de nieuwe wetgeving onder de loep nemen. Diverse actoren met expertise en ervaring 
op het vlak van internering geven antwoorden op de vragen één jaar na de publicatie van de gewijzigde interneringswet.

Wat mag u verwachten van deze studienamiddag?

• De focus ligt op de betekenis van de nieuwe wetgeving voor de geïnterneerde persoon en op het interneringsbeleid als  
onderdeel van een ruimer plan.

• Er wordt op deze namiddag een reflectie op gang gebracht met de aanwezigen.
• Daarnaast wordt er een nieuw praktisch verslagboek voorgesteld. 

Brandend actueel en onmisbaar voor iedereen die professioneel met dit thema in aanraking komt …

Trefdag De nieuwe interneringswetgeving onder de loep, 5 mei 2017

 Vrijdag 5 mei 2017
 van 13u.30 tot 17u.30 (onthaal vanaf 13u.00 met koffie en thee)

 Vormingscentrum Guislain - Auditorium
 Jozef Guislainstraat 43 

9000 Gent 
 
Bereikbaarheid: 
• Zie: www.vormingscentrumguislain.be 
• Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
• Parking: ruime parking aan het vormingscentrum 
 
Meer info volgt bij bevestiging.

 Wij mikken met deze opleiding op een gevarieerd publiek van advocaten, artsen en gerechtspsychiaters, magistraten, zorgaan-
bieders, criminologen, mensen actief in het gevangeniswezen en justitiehuizen, hogescholen en universiteiten (sociaal werk/crimino-
logie/strafrecht/psychiatrische verpleegkunde - …), …

  Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies. 
 Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding voor magistraten en personeel.
 Andere aanwezigheidsattesten kunnen eenvoudig worden aangevraagd.



13u.00 – 13u.30: Onthaal met koffie en thee
13u.30 – 13u.50:  Inleiding door de voorzitter Henri Heimans, Ere-kamervoorzitter Hof van Beroep te Gent, Voorzitter CBM 

gevangenis Gent
13u.50 – 14u.10:  De interneringstrein is goed op gang gekomen maar de eindbestemming is nog veraf, Joris Casselman, 

Prof. em. KU Leuven 
14u.10 – 14u.50: Bespreking van de nieuwe wet, Peter Verpoorten, Advocaat
14u.50 – 15u.30: Copernicaanse (r)evolutie van het interneringsbeleid, Raf De Rycke, Ridder, Voorzitter Broeders van Liefde

15u.30 – 16u.00: Pauze met koffie, thee en gebak

16u.00 – 17u.30:  Panelgesprek met moderator Henri Heimans en volgende sprekers/actoren:
  • Toon Deschepper, Advocaat aan de balie te Gent, Lid vroegere CBM gevangenis Gent
  • Inge Jeandarme, Forensisch psychiater PC Asster en KeFor, OPZC Rekem 
  • Nelle Van Damme, Psycholoog Zorgteam, gevangenis Antwerpen 
  • Ludewei Pauwelyn, Stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen 
  • Sara Goossens, Directeur Justitiehuis Gent 
  • Robert Perriëns, Voorzitter Kbm Gent 
  • Kaat Seynnaeve, Zorgcoördinator Justitie 

 met volgende items/vragen/stellingen: 
 • Eindelijk een goede wet? 
 • Quid beperking van de interneringsmogelijkheden versus goede zorg?
  Opleiding forensisch psychiaters (verslag internering)?
 • Wel degelijk kwaliteitsverbetering en verloning forensische psychiaters?
 • Wat met samenwerkingsovereenkomsten tussen Justitie en voorzieningen? 
 • Afstemming met de wet inzake de gedwongen opnames?
 • Werking van de nieuwe Kbm’s?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 136,36 euro (excl. 21% btw) /165 euro (incl. 21% btw) en dit omvat:
• de deelname aan de studienamiddag
• de documentatiemap
• de nieuwe bijbehorende publicatie, uitgegeven bij die Keure
• de catering

Voor de gezondheids- en welzijnssector werd een bijzondere prijs voorzien van 135 euro (incl. 21% btw) – inclusief de  
publicatie. Vanaf de tweede deelnemer kan ook ingeschreven worden zonder boek aan 95 euro (incl. 21% btw).

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge
T +32 (0)50 47 12 75, F +32 (0)50 45 66 54, opleidingen@diekeure.be, www.diekeure.be

Schrijf nu in voor de Trefdag

Online inschrijven kan via: 
• opleidingen@diekeure.be: u betaalt de opleiding na ontvangst van de factuur via overschrijving.
• www.diekeure.be/opleidingen: de betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt bij online inschrijven onmiddellijk bij het inschrijven 

zelf (via Bancontact, MasterCard, Visa of overschrijving). De factuur wordt nagestuurd indien u dit aanvinkt.

Annuleren 
U kan kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voor de opleiding. Een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie of vragen kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be 



Tentoonstelling (On)behandeld, 6 mei tot 15 oktober 2017 

Seminaries Orde van Vlaamse Balies, najaar 2017

840 000 431

Over internering, schuld en boete

Tussen de veroordeelde misdadiger en de psychiatrische patiënt staat de geïnterneerde: iemand die een misdrijf beging, maar niet 
verantwoordelijk is voor zijn/haar daden ten gevolge van een psychisch probleem. 

Ruim één op vijf geïnterneerde personen in België wordt niet behandeld in een psychiatrisch centrum, maar verblijft achter slot en 
grendel. Zij krijgen amper hulp of begeleiding. België is daarvoor al meermaals door Europa veroordeeld. Internering is de “mo-
derne vergeetput van onze beschaving”.
 

(ON)BEHANDELD wil het grote publiek be-
wustmaken van de problematiek rond in-
ternering. Achter de juridische uitspraken 
gaan mensen en verhalen schuil die al te 
vaak naar de achtergrond verdwijnen. Het 
concept ‘schuld’ vraagt binnen deze context 
meer aandacht dan hoe een inbreuk ge-
bruikelijk tot een straf leidt.

Dit project in het Museum Dr. Guislain 
werpt een blik in de kamers en hoofden van 
geïnterneerde personen in de Belgische  
gevangenissen. Het confronteert de histo-
riek van internering met haar dwingende 
actualiteit, de rechtspraak en regelgeving 
met persoonlijke verhalen, en het maat-
schappelijke debat met de ervaring van de 
geïnterneerde zelf.

Museum Dr. Guislain 
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.museumdrguislain.be

6 mei 2017 – 15 oktober 2017 
di – vrij: 9 - 17 u
za - zo: 13 - 17 u
Gesloten: maandag

De Orde van Vlaamse Balies organiseert in het najaar in het Vormingscentrum van Museum Dr. Guislain verschillende seminaries 
(voor juristen, zorgsector, stagiairs en familieleden/betrokkenen). Meer info later op www.advocaat.be.

Deze drie activiteiten zijn initiatieven van de Orde van Vlaamse Balies i.s.m. die Keure.
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