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1. VERANTWOORDING 

 

 

Psychopathie is een multidisciplinair grensoverschrijdend onderwerp bij 

uitstek. Niet alleen forensische psychiaters maar ook politiemensen en 

magistraten worden er beroepshalve dagdagelijks mee geconfronteerd 

aangezien psychopaten daders bij uitstek zijn, gaande van ‘kleine 

criminaliteit’ tot seriemoord. Volgens sommige schattingen zou 70% van 

de gevangenispopulatie uit psychopaten bestaan. Elementaire basiskennis 

omtrent psychopathie is dan ook een must voor allen die werkzaam zijn in 

de opsporing en bestraffing van daders van misdrijven. 

Ook voor de forensische psychiater is psychopathie een 

grensoverschrijdend onderwerp. Nog meer dan anders moet de expert 

ervoor zorgen dat zijn deskundig verslag zich niet beperkt tot een loutere 

beschrijving van de ‘ziekelijke’ karakterstructuur van de psychopate mens 

in kwestie, maar moet afgewogen worden of de betichte, ondanks zijn 

psychopathie, nog in staat is de draagwijdte in te schatten van zijn 

handelingen. Dat is trouwens het centrale thema waarrond mijn 

uiteenzetting is opgebouwd.  

Het probleemgebied ‘psychopathie en toerekeningsvatbaarheid’ situeert 

zich op het raakvlak van psychiatrie en rechtsbedeling. En illustreert 

bovendien het spanningsveld dat kan ontstaan tussen expertise en 

wettelijk kader. 

Multidisciplinair is deze scriptie tenslotte in zijn presentatie aangezien ik 

er dien over te waken dat mijn uiteenzetting, zowel qua inhoud als 

taalgebruik, begrijpelijk is voor collega’s experten van andere disciplines. 
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2. PROBLEEMSTELLING 

 

 

Een psychiater of een college van psychiaters kan door de 

onderzoeksrechter worden aangesteld als deskundige met de opdracht 

‘over te gaan tot een grondig geestesonderzoek van verdachte X en na 

studie van het strafdossier en alle dienstige inlichtingen te hebben 

ingewonnen, te bepalen of de verdachte op het ogenblik van de ten laste 

gelegde feiten in een staat van krankzinnigheid, van ernstige 

geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeerde die hem/haar ongeschikt 

maakte tot het controleren van zijn/haar daden, en zich thans nog in één 

van deze staten bevindt.’ De onderzoeksrechter vraagt zich m.a.w. af of de 

verdachte wel toerekeningsvatbaar is. 

 

Psychiatrie is geen exacte wetenschap: er kunnen verschillen zijn in de 

appreciatie van bepaalde symptomen en gedragingen. Ten einde het debat 

te verhelderen zullen de psychiaters tijdens de expertise zoveel mogelijk 

systematisch te werk gaan en de moeite nemen om de procedure toe te 

lichten aan de hand waarvan ze tot hun conclusies gekomen zijn. Ondanks 

het in acht nemen van die zorgvuldigheidscriteria zijn er geregeld 

meningsverschillen tussen de gerechtspsychiaters wanneer het gaat over 

‘psychopathie’. Of de betichte al dan niet voldoet aan de criteria om te 

kunnen spreken over psychopathie, is meestal geen probleem. De 

onenigheid begint vaak wanneer er beoordeeld moet worden of de 

vastgestelde psychopathie al dan niet een voldoende voorwaarde is om de 

betrokkene ontoerekeningsvatbaar te verklaren en te laten interneren. 

 

Geconfronteerd met het herhaald wangedrag van een psychopaat, hanteren 

sommige psychiaters uitsluitend een strikt medische logica: “Wie zulke 
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dingen doet, is toch echt niet meer normaal, dermate abnormaal dat we de 

persoon in kwestie ‘ziek’ vinden”. Hoe ernstiger de vastgestelde 

psychopathie – hoe erger m.a.w. dat type persoonlijkheidsstoornis – hoe 

groter de kans dat die psychiaters de psychopaat in kwestie 

ontoerekeningsvatbaar zullen verklaren. Andere experten, waaronder 

ikzelf, zijn het daarmee grondig oneens, met als voornaamste argument 

dat psychopaten zich weliswaar ‘abnormaal’ gedragen tegenover hun 

medemens maar doorgaans toch zeer goed weten waar ze mee bezig zijn 

en derhalve meestal  wel  toerekeningsvatbaar zijn. Die tweespalt in de 

beoordeling van psychopathie – zeg maar “Is he mad or bad?” – zal ik 

gedetailleerd toelichten aan de hand van reële casussen. Daaruit zal 

blijken dat die discussie soms zelfs  binnen  dezelfde  casus steeds 

opnieuw gevoerd wordt, met alle gevolgen vandien op het vlak van 

(overbodig?) gebruik van mensen en middelen. Er is dus in de forensische 

psychiatrie nood aan een meer eensgezinde
∗
 visie op de psychopathie en 

toerekeningsvatbaarheid. Deze scriptie wil daartoe een bijdrage zijn. 

 

 

 

                                                           
∗
 Het spreekt vanzelf dat psychiatrische problematiek geval per geval bekeken 

moet worden en elke vorm van generalisering derhalve riskant is (zie ook Cosyns
4
, 

p.31). Dat mag evenwel geen beletsel zijn om het probleemgebied  ‘psychopathie 

en toerekeningsvatbaarheid’ in globo kritisch onder de loupe te nemen en 

daaromtrent een standpunt in te nemen. 
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3. WAT IS PSYCHOPATHIE?
*
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

De DSM-IV
1
 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

fourth Edition, 1994), oorspronkelijk uitgegeven in de Verenigde Staten 

door de American Psychiatric Association, is wereldwijd het standaard 

referentiewerk op het vlak van beschrijving en codering van de 

verschillende diagnostische categorieën in de psychiatrie. 

 

In de Nederlandse vertaling, meer bepaald in de Beknopte handleiding bij 

de Diagnostische Criteria van de DSM-IV
2
, de zogenaamde ‘Mini-D’, 

vinden we onder de rubriek  Persoonlijkheidsstoornissen  op blz.340 een 

beschrijving van de 301.7 Antisociale persoonlijkheidsstoornis, waarvan 

de tekst hierbij integraal wordt weergegeven. 

 

A. Een diepgaand patroon van gebrek aan achting voor en schending van 

de rechten van anderen vanaf het vijftiende jaar aanwezig, zoals blijkt uit 

drie (of meer) van de volgende: 

 

1) niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat 

men zich aan de wet moet houden, zoals blijkt uit het bij herhaling 

tot handelingen komen die een reden voor arrestatie kunnen zijn 

                                                           
*
 Net als zijn synoniem ‘sociopaat’ is het woord ‘psychopaat’ omwille van zijn hoog 

scheldwoordgehalte wat in onbruik geraakt. Momenteel spreekt men over de 

‘antisociale persoonlijkheid’. De vlag ziet er daardoor wat neutraler uit maar de 

lading die erdoor gedekt wordt, is uiteraard dezelfde gebleven. Omwille van de 

herkenbaarheid en het toch nog veelvuldig gebruik van de diagnose ‘psychopathie’ in 

de forensische psychiatrie, blijf ik de term gebruiken doorheen heel mijn 

uiteenzetting. 
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2) oneerlijkheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van 

valse namen of anderen bezwendelen ten behoeve van eigen 

voordeel of plezier 

 

3) impulsiviteit of onvermogen ‘vooruit te plannen’ 

 

4) prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit bij herhaling 

komen tot  vechtpartijen of geweldpleging 

 

5) roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of   

anderen 

 

6) constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk 

niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële 

verplichtingen na te komen 

 

7) ontbreken van spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid 

voor of het rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld 

of bestolen te hebben 

 

B. De leeftijd is ten minste achttien jaar. 

 

C. Er zijn aanwijzingen voor een gedragsstoornis (zie pag. 98) beginnend 

voor het vijftiende jaar. 

 

D. Het antisociale gedrag komt niet uitsluitend voor in het beloop van         

schizofrenie of manische episodes. 
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4. DE WET OP DE BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

 

 

De oorsprong, betekenis en toepassing van de interneringsmaatregel 

kunnen als volgt worden geresumeerd (zie Cosyns
4
, p. 39-40, 49, 52): 

 

Wanneer een beklaagde omwille van zijn psychopathologische toestand 

de controle over zijn daden verloren heeft of geen onderscheid meer kan 

maken tussen goed en kwaad, kan hij logischerwijze niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor de feiten die hij in die toestand gepleegd heeft. 

Artikel 71 van het strafwetboek van 1867 leert ons dat er geen misdrijf is 

wanneer de beschuldigde of beklaagde op het ogenblik van het feit in staat 

van krankzinnigheid was of wanneer hij gedreven werd door een macht 

die hij niet heeft kunnen weerstaan. 

Op basis van artikel 71 kon de rechter de krankzinnige verdachte slechts 

vrijspreken of buiten vervolging stellen en hij moest dus de juridische 

opvolging van het geval opgeven. Deze ontoerekeningsvatbare 

delinquenten werden doorgaans gedwongen opgenomen in een 

psychiatrisch ziekenhuis. Zodra hun geestelijke toestand voldoende 

verbeterd was, konden ze ontslagen worden door de geneesheren, zonder 

enige controle door de rechterlijke macht. 

Het einde van de 19
e
 en het begin van de 20

e
 eeuw kende een sterke 

Europese beweging van het sociaal verweer, met de nadruk op de 

beveiliging van de samenleving tegen “gevaarlijkheid” maar ook met een 

bekommernis voor de behandeling van de krankzinnige delinquent tot hij 

genezen is en op een gecontroleerde manier sociaal gereïntegreerd kan 

worden. Zo ontstond de wet van 9 april 1930 (gewijzigd bij de wet van 1 

juli 1964) tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 

gewoontemisdadigers, ook de wet op het sociaal verweer genoemd. 
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Daardoor worden geestesgestoorde delinquenten weliswaar aan het 

strafrecht onttrokken, maar maken ze voortaan het voorwerp uit van een 

nieuwe vrijheidsberovende maatregeling, namelijk de internering. 

 

De internering van een “abnormale” delinquent – maatregel waartegen de 

betrokkene ook beroep kan aantekenen – is slechts mogelijk als 3 

voorwaarden zijn vervuld: 

 

1. de verdachte moet noodzakelijkerwijs een feit hebben gepleegd 

dat als een misdaad of een wanbedrijf wordt gekwalificeerd. 

 

2. de verdachte moet zich op het ogenblik van de berechting hetzij 

in een staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van 

geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevinden die hem 

ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden. 

 

3. de verdachte moet ten gevolge van deze staat sociaal gevaarlijk 

zijn: meestal wordt deze vraag niet meer gesteld aan de 

deskundige maar wordt de sociale “gevaarlijkheid” beoordeeld 

door de rechter. 

 

De geïnterneerde staat onder toezicht van de Commissie tot Bescherming 

van de maatschappij (CBM). Deze bestaat uit 3 leden – een magistraat 

(voorzitter), een advocaat en een geneesheer – en is ingesteld bij elke 

penitentiaire psychiatrische afdeling. De Commissies tot Bescherming van 

de Maatschappij zorgen voor plaatsing van de geïnterneerden. Wanneer 

die hun gedrag dermate afwijkend is dat psychiatrische ziekenhuizen deze 

patiënten niet kunnen of willen opnemen, komen ze uiteindelijk terecht in 

een Instelling van Sociaal Verweer t.t.z. een strafinrichting die tevens 
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bevoegd is voor de opvang van geïnterneerden. In Vlaanderen zijn dat de 

strafinrichtingen van Antwerpen, Brugge, Gent, Merksplas, Turnhout en 

Vorst. De CBM houdt zich op de hoogte van de toestand van de 

geïnterneerde en is tevens bevoegd voor de invrijheidsstelling. 

In België is het niet de opdracht van de forensische psychiater om 

uitsluitsel te geven over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. 

Alleen de rechter is bevoegd om hierop een antwoord te geven. Aan de 

psychiater wordt alleen gevraagd of de verdachte ingevolge zijn 

psychiatrische toestand in staat is zijn daden te controleren. Met deze 

vraag is het begrip ‘toerekeningsvatbaarheid’ natuurlijk weer aan de orde, 

vandaar dat veel forensische psychiaters in hun verslag toch die term 

hanteren. 

De wet tot de bescherming van de maatschappij van 1964 mag echter niet 

verward worden met de wet betreffende de bescherming van de persoon 

van de geesteszieke van 26 juni 1990. Deze laatste vervangt in België de 

vroegere wet op de collocatie (1850 en 1873) en is een administratieve 

maatregel waarbij een gedwongen psychiatrische opname opgelegd wordt 

door de vrederechter – of bij hoogdringendheid door de procureur des 

Konings – aan een onwillige patiënt in welbepaalde omstandigheden en 

volgens een strenge procedure. 

 

Het essentiële verschil tussen een internering en een “collocatie”
*
 is dus 

het gepleegde feit (misdrijf of wanbedrijf). Een geïnterneerde is een 

delinquent, een “gecolloceerde” niet. Dat onderscheid wordt bevestigd 

door de dagdagelijkse praktijk. Wanneer een forensisch psychiater een 

delinquent onderzoekt die manifest delirant psychotisch is, zal hij in zijn 

                                                           
*
 Sedert de wet van 26 juni 1990 spreekt men niet meer over “collocatie” maar over 

gedwongen psychiatrische opname. Omwille van de herkenbaarheid gebruik ik hier 

toch de verouderde term “collocatie”. 
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verslag ongetwijfeld een internering voorstellen. Wanneer diezelfde 

psychiater in zijn privé-praktijk geconfronteerd wordt met een patiënt die 

dezelfde pathologie vertoont (maar ditmaal zonder dat die een ernstig feit 

heeft gepleegd) en de patiënt weigert zich te laten behandelen waardoor 

hij zichzelf of anderen ernstig in gevaar brengt, dan zal de psychiater 

terecht stappen ondernemen om de betrokkene te laten “colloceren”. 

Een belangrijke uitzondering op deze logische gang van zaken is meer dan 

eens… de psychopathie. Een gerechtspsychiater die psychopate 

criminelen onderzoekt en louter op basis van de vastgestelde psychopathie 

quasi automatisch (m.i. ten onrechte) de internering aanbeveelt, zou er 

totaal niet aan denken mensen met dezelfde persoonlijkheidskenmerken te 

laten “colloceren” als hij hen zou ontmoeten buiten de gevangenismuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5. PSYCHOPATHIE EN INTERNERING 

 

 

Je kunt moeilijk alle psychopate criminelen ontoerekeningsvatbaar 

verklaren want dan moet je meer dan de helft van de gevangenispopulatie 

interneren. De ‘lichte’ vormen van psychopathie die mogelijk nog iets of 

wat zouden kunnen verbeteren, komen dus niet in aanmerking voor 

internering en behandeling: het zijn er immers gewoon veel te veel en de 

psychiatrische staf in de Instellingen van Sociaal Verweer is nu al 

schromelijk onderbemand. 

Bij geïnterneerde ‘zware’ psychopaten
5
 gaat men boven een bepaalde 

score op het geëigende testpsychologisch onderzoek er van uit dat de 

betrokkene beschouwd moet worden als onverbeterbaar en uitermate 

gevaarlijk. Een behandeling heeft dus eigenlijk geen zin. 

Kernpsychopaten
5
 tenslotte zijn uiterst gevaarlijk en in de 

wetenschappelijke literatuur stelt men dat het tegenaangewezen is deze 

groep te behandelen omdat zij het therapeutisch jargon leren zodat het 

onderscheid tussen aangeleerd gedrag en daadwerkelijke verandering 

steeds moeilijker wordt. 

Dat brengt ons tot de paradoxale conclusie dat ‘lichte’ psychopaten niet 

behandeld worden, ‘zware’ psychopaten niet kunnen behandeld worden en 

de ‘zwaarste’ psychopaten zelfs niet eens mogen behandeld worden. Toch 

wel een merkwaardige situatie… Stel je voor dat artsen, buiten de 

gevangenismuren, medische problemen op dezelfde manier zouden 

aanpakken: de meerderheid van lichte en mogelijk nog te behandelen 

vormen van een nieuwe aandoening, daar zien we niet naar om, maar de 

zwaarste gevallen laten we dringend naar het ziekenhuis brengen om daar 

vast te stellen dat hulp niet meer kan baten en – een ongeluk komt nooit 

alleen – er bovendien toch veel te weinig artsen in het ziekenhuis zijn om 
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zich met hen bezig te houden. Het globale therapeutische effect is dan 

uiteraard nihil. 

 

Na dit pleidooi om in de huidige omstandigheden ‘psychopathie’ niet 

langer te gebruiken als argument om een betichte te interneren, zullen 

critici ongetwijfeld als volgt reageren: “Al goed en wel, stel dat we zwaar 

psychopate criminelen toerekeningsvatbaar verklaren en vervolgen, dus 

niet langer de internering gebruiken om hen voor onbepaalde duur op te 

sluiten, wat moeten we dan doen met psychopate misdadigers die zo 

extreem gevaarlijk
*
 zijn dat levenslang bewaren de enige oplossing is?”  

Antwoord: “Hetzelfde wat men met Marc Dutroux zal doen.” 

Marc Dutroux is een misdadiger die, niet gehinderd door schuldgevoelens, 

het sociale netwerk bij herhaling ernstige schade heeft toegebracht en daar 

klaarblijkelijk ook van genoten heeft. Zelfs zonder hem onderzocht te 

hebben trap ik een open deur in als ik stel dat hij een (perverte) 

psychopaat is. Hoe gevaarlijk Dutroux voor zijn medemens ook mag zijn 

en hoe hoog hij ook mag scoren op welke psychopathie-schaal dan ook, 

het doet er niet meer toe. Geen enkele rechter zal hem nog durven 

interneren. De publieke opinie zou het immers niet nemen dat Dutroux 

ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt en zodoende als het ware 

geëxcuseerd zou worden voor zijn misdaden. 

Wellicht zal het zo aflopen dat Dutroux een levenslange gevangenisstraf 

krijgt en dat men hem, net zoals Freddy Horion, niet zal laten genieten 

van de mogelijkheid (wet Lejeune) om voorwaardelijk in vrijheid te 

komen na het uitzitten van een gedeelte van zijn gevangenisstraf. 

                                                           
*
 ‘Indien de rechter beslist de wet op het sociaal verweer toe te passen, is hij daarom 

volgens diezelfde wet nog niet absoluut verplicht de internering uit te spreken. Hij 

oordeelt in functie van het sociale gevaarlijkheidscriterium.’ (Cosyns, 1995, p.70) 
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Natuurlijk is het niet de opdracht van de forensische psychiater om in zijn 

deskundig verslag uit te wijden over de toepassingsmodaliteiten van de 

bestaande wetgeving terzake. Anderzijds mag een psychiatrische expertise 

ook niet in het ijle gebeuren, los van het wettelijk kader waarin die 

expertise uiteindelijk gebruikt zal worden. Daarom ben ik van mening dat 

een forensisch psychiater zich enige vrijheid mag veroorloven en hij – 

mits de juiste toon en argumentering – het probleem ‘zin en onzin van 

internering bij psychopathie’ in zijn deskundig verslag mag aankaarten 

(zie casussen). 
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6. CASUSBESPREKINGEN
*
 

 

 

CASUS 6.1 

 

Jan B. is een dertiger met een turbulente voorgeschiedenis. Het zwaarste 

element in zijn curriculum is de aanranding van een jonge vrouw terwijl 

hij dronken was, waarbij hij het slachtoffer ernstige verwondingen 

toebracht, feiten waarvoor hij gedurende enkele jaren werd geïnterneerd. 

Ditmaal is hij aangehouden op verdenking van aanranding en doding van 

een jonge vrouw en in afwachting van zijn proces wordt hij in voorlopige 

hechtenis gehouden. 

Een aangestelde gerechtspsychiater onderzoekt de betichte en stuurt een 

rapport van 7 blz. naar de onderzoeksrechter. De bespreking en het besluit 

van dat rapport worden hier in extenso weergegeven:  

 

Bespreking. 

 

a) Op intellectueel vlak functioneert betrokkene op een normaal niveau 

en zijn er geen tekens van deterioratie of van zwakzinnigheid. 

 

b) Op somatisch vlak zijn er geen aanwijzingen voor evolutieve 

pathologie. 

 

c) Er zijn ook geen duidelijke aanwijzingen voor desintegratie (wanen of 

hallucinaties), zodat “krankzinnigheid” niet waarschijnlijk is. 

                                                           
*
 Om redenen van discretie werden namen en al te herkenbare details van de 

voorgeschiedenis en van het misdrijf weggelaten. 
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d) Betrokkene vertoont een duidelijk gestoorde persoonlijkheid: deze 

toont zowel neurotische (hysterische) als psychopathische trekken.  

Hij is niet in staat tot diep-affectieve kontakten, heeft gebrek aan 

zelfkritiek, legt slechts oppervlakkige relaties. Hij leeft in onmiddellijke 

behoeftebevrediging en zijn controlefuncties zijn duidelijk inefficiënt. 

 

e) Dit laatste komt tot uitdrukking in de huidige feiten maar werd reeds 

duidelijk in voorafgaande feiten in de loop der jaren waarbij er toch een 

escalatie is naar grotere gewelddadigheid. Het afwezig zijn van deze 

controlerende functies, zijn sterk gestoorde persoonlijkheid (neurotisch 

tot borderline) dienen beschouwd te worden als een ernstige staat van 

geestesstoornis. 

Betrokkene vertoont een duidelijk gevaar voor de maatschappij en heeft 

aangepaste behandeling en begeleiding nodig. 

 

Besluit. 

 

Uit wat vooraf gaat meen ik als volgt op de door u gestelde vragen te 

kunnen antwoorden:  

Betrokkene verkeerde op het ogenblik der feiten en thans nog in een 

ernstige staat van geestesstoornis welke hem ongeschikt maakte tot het 

controleren van zijn daden. 

 

(Naam en handtekening van de psychiater) 

 

In zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb 

vervuld. 

(Naam en handtekening van de psychiater) 
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De betichte is het daarmee niet eens. Hij wenst wel degelijk 

toerekeningsvatbaar verklaard te worden en op verzoek van zijn advocaat 

wordt een 2
e
 expert aangesteld. Jan B. wordt opnieuw onderzocht en een 

expertise-verslag van 3 blz. wordt neergelegd, waarvan het besluit als 

volgt luidt: 

 

Besluit. 

 

Recidief van gepsychopathiseerde en agressieve normaal begaafde 

persoonlijkheid in poging tot aanranding in dronken toestand van een 

jonge vrouw. 

Jan is een psychiatrisch gestoord individu, gevaarlijk voor zijn omgeving, 

doch op het ogenblik van de  feiten – ondanks zijn dronken toestand – m.i. 

als toerekeningsvatbaar te beschouwen in de zin dat de wetgever het 

bedoelt. 

M.i. was hij op het ogenblik der feiten niet in een toestand van ernstige 

geestesstoornis of krankzinnigheid die het hem onmogelijk maakte zijn wil 

te controleren. 

Rekening houdend met Jans habitueel drinkpatroon kan de mate van 

alcoholintoxicatie op het ogenblik der feiten m.i. wel een maatstaf zijn 

voor verminderde toerekeningsvatbaarheid, echter niet ingevolge ernstige 

geestesstoornis of krankzinnigheid. 

Indien het relaas van Jan waarheidsgetrouw is, kan m.i. echter moeilijk 

sprake zijn van ernstige beneveling ingevolge alcoholmisbruik. 

 

In eer en geweten opgesteld. 

 

(naam en handtekening van de neuropsychiater) 
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Er zijn dus met een tussentijd van een viertal maanden 2 tegenstrijdige 

expertises neergelegd: beide experten hebben het weliswaar over een 

normaal begaafde, gevaarlijke psychopaat, maar ze verschillen duidelijk 

van mening of betrokkene nu toerekeningsvatbaar is of niet. 

 

Een half jaar later neemt de advocaat van Jan B. contact met mij op met 

de vraag of ik bereid ben op te treden als 3° expert.                                                          

Na mijn gesprek met Jan B. in de gevangenis, en na inzage van zowel 

elementen uit het strafdossier, als de deskundige verslagen van de vorige 

2 psychiaters, schrijf ik mijn verslag. Afgezien van mijn opdracht, Jans 

voorgeschiedenis en zijn gedetailleerde beschrijving van de feiten, vindt u 

hierbij mijn volledig rapport: 

 

Psychiatrisch onderzoek 

 

Tijdens het psychiatrisch onderzoek vermeldt hij geen subjectieve 

klachten.  

Objectief is hij goed georiënteerd in tijd en ruimte. 

Aandacht, geheugen, woordenschat en redeneren zijn tijdens het gesprek 

normaal. 

Uit het strafdossier leren we ook dat hij aanvankelijk de feiten ontkende 

en vooraleer tot ‘bekentenissen’ over te gaan hij zijn verhaal stapsgewijs 

aanpaste aan de gevonden bewijzen (vb. recente bloedvlekken op zijn 

kledij). 

Een debiel persoon is niet in staat tot zulke ‘constructies’. Van 

zwakzinnigheid kan dus geen sprake zijn. Zelfs zonder testpsychologisch 

onderzoek mogen we besluiten dat de intelligentie van betichte binnen 

normale grenzen is. 
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Er zijn geen argumenten voor een majeure stemmingsstoornis, noch in 

manische noch in depressieve zin. Er zijn geen manifeste hallucinaties 

noch wanen of andere denkstoornissen. Hij gebruikt momenteel geen 

antipsychotische medicatie (=neuroleptica) en heeft die bij zijn weten ook 

vroeger nooit gehad. 

Van krankzinnigheid kan dus evenmin gesproken worden. 

 

Jan B. praat met zachte stem, neemt zijn tijd en kiest zorgvuldig zijn 

woorden. Wanneer we zijn voorgeschiedenis doornemen (o.a. die 

aanranding in …) doet hij zijn verhaal op een rustige en rationele manier 

zonder blijk te geven van emotionele betrokkenheid. In zijn uitleg legt hij 

het accent op de uiterlijke omstandigheden en minimaliseert hij de eigen 

inbreng en verantwoordelijkheid. Ook bij de vraag wat de gevolgen waren 

van zijn gedrag spreekt hij enkel over de gevolgen voor hemzelf 

(internering), niet over het leed bij de benadeelde partij. Meer expliciet 

daarover bevraagd, geeft hij nog steeds geen blijk van doorleefd 

meevoelen met zijn slachtoffer. Wat de hem ten laste gelegde feiten betreft 

geeft hij aan mij een andere versie dan aan de vorige psychiaters. (Volgt 

nu Jans gedetailleerde beschrijving van de chronologie van de feiten.) 

Ondanks zijn alcoholgebruik de avond en nacht voordien vindt hij zich 

uitdrukkelijk toerekeningsvatbaar. Hij neemt de schuld op zich, maar 

verklaart de dood van het meisje niet gewild te hebben. 

Hij zou de gebeurtenissen niet hebben durven bekennen uit schrik 

beschuldigd te worden van roofmoord. De versie zoals hierboven 

beschreven zou de enige juiste zijn, aangezien bepaalde details zouden 

kloppen (vb. hoe hij binnen raakte). 

Zijn recidiverend antisociaal gedrag kan je moeilijk ‘normaal’ noemen. 

Maar als hij niet krankzinnig is, wat is hij dan wel? Zijn antwoord: “Een 

bandiet!” 
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    Besluit 

 

1. Uit de voorgeschiedenis en de manier waarop hij daarover vertelt, 

kunnen we afleiden dat we hier te maken hebben, zij het niet met een 

krankzinnige, dan toch met een man die ernstig gestoord is in zijn sociaal 

functioneren. Het gebrek aan impulscontrole enerzijds en de afwezigheid 

van schuldgevoelens anderzijds wijst in de richting van psychopathie: 

“Bij de antisociale persoonlijkheid (vroeger: psychopathie, sociopathie) 

is er sprake van onverantwoordelijk en antisociaal gedrag met de 

onmogelijkheid zich in een werkkring aan te passen, zich aan 

maatschappelijke normen te conformeren, agressiviteit, wreedheid, 

impulsiviteit, financiële onbetrouwbaarheid, liegen, roekeloosheid, 

nalatigheid als ouder, promiscuïteit en ontbreken van spijtgevoel. Met 

toenemende leeftijd zouden deze eigenschappen geleidelijk afnemen. De 

diagnose wordt vaak gesteld bij personen die in de gevangenis verblijven. 

Afhankelijkheid van psychoactieve middelen komt vaak voor.” (Codex 

Medicus, negende druk, 1991, p.942).
6
 

 

Deze psychopate man is m.i. wel degelijk toerekeningsvatbaar en was dat 

naar alle waarschijnlijkheid ook op het moment van de hem ten laste 

gelegde feiten. Het alcoholgebruik de avond zelf verhinderde hem later op 

de nacht immers niet tot het stellen van coherent doelgericht gedrag zowel 

voor, tijdens, als na de feiten. Uiteraard zal dat alcoholgebruik zijn  

zwakke impulscontrole nog meer hebben verminderd: wanneer de jonge 

vrouw zich verzet, haakt hij niet af maar verliest hij alle remmingen en 

vecht hij door om uiteindelijk te gaan lopen zonder nog om te zien naar 

het gewonde slachtoffer. Dit scenario is vergelijkbaar met de aanranding 

in 19…, deze keer echter met fatale afloop. 
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2. Is gewetenloos impulsief handelen een medisch zinvolle reden tot 

internering? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden en moet van 

geval tot geval bekeken worden. Veel hangt af van het feit of de 

psychopaat in kwestie nog enig verlangen heeft om zijn gedrag bij te leren 

sturen of zover kan gebracht worden. En dat is niet zo evident. Een 

psychopaat heeft immers per definitie weinig of geen schuldgevoel. Het 

lijden dat hij bij anderen veroorzaakt, wordt door hem amper of niet 

(mee)gevoeld en is dus ook geen stimulans om zijn gedrag te veranderen. 

Vandaar dat sommige deskundigen zich afvragen of psychopathie wel een 

medisch probleem is (“Is he mad or bad?”). Wat er ook van weze, hoe 

ernstiger de psychopathie, hoe geringer het resultaat van een 

behandeling, en hoe minder zin het heeft om daar veel van te verwachten. 

(Integendeel, het kan aan de omgeving zelfs een vals gevoel van veiligheid 

geven). Heel deze redenering wordt bevestigd door de voorgeschiedenis 

van betichte. Omwille van enigszins gelijkaardige feiten werd hij immers 

geïnterneerd van … tot … , zonder dat er aan zijn psychopate structuur 

iets veranderd is, zoveel is duidelijk: zijn antisociaal gedrag zet zich 

gewoon verder. Evenmin stopt hij definitief zijn alcoholgebruik, waarvan 

hij toch moet weten dat het bij hem de voorbode kan zijn van gevaarlijk 

gedrag. 

 

Samenvatting: 

 

Jan B. (…/…/…) is een normaal begaafde, toerekeningsvatbare maar 

psychopate man die zich na alcoholinname te buiten ging aan agressie op 

een jonge vrouw, met fatale afloop. Hij kan zijn impulsen niet controleren 

en heeft er ook nooit voor gekozen om dat te leren kunnen. Daardoor blijft 

hij ook in de toekomst gevaarlijk voor zijn medemens. 
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“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

heb vervuld.” 

                                                   (mijn naam en handtekening) 

 

     

    CASUS 6.2 

 

Patrick G., een ongehuwde jongvolwassene, is samen met een 

vermoedelijke medeplichtige aangehouden op verdenking van diefstal met 

geweld met verzwarende omstandigheden en diefstal met braak. 

 

Op verzoek van de onderzoeksrechter wordt Patrick G. onderzocht door 

een college van drie psychiaters die een psychiatrisch verslag neerleggen 

van 8 bladzijden (psychologisch testonderzoek inbegrepen). Daarin wordt 

een gedetailleerde beschrijving gegeven van zijn psychopathische 

persoonlijkheidsstructuur, getoetst aan zijn verbaal en non-verbaal gedrag 

tijdens het onderzoek en bovendien bevestigd door het uitgevoerde 

testpsychologisch onderzoek. De ‘bespreking’ en het ‘besluit’ van dat 

rapport worden hier in extenso weergegeven: 

 

Bespreking. 

 

De heer Patrick G. wordt verdacht van diefstal met geweld met 

verzwarende omstandigheden en diefstal met braak. 

Verdachte geeft de feiten toe; hij geeft evenwel verschillende versies, 

zeker in confrontatie met de andere mede-dader, Piet D. 

Uit de persoonlijke voorgeschiedenis valt te weerhouden dat verdachte in 

tal van scholen omwille van zijn agressief gedrag en onhandelbaar 

gedrag doorgestuurd werd, dat hij omwille van een waslijst aan 
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diefstallen kortstondig geplaatst werd in verschillende instellingen en hij 

reeds op jeugdige leeftijd begon hasj te roken. Zowel het psychiatrisch als 

het test-psychologisch onderzoek wezen op een uitgesproken anti-sociale 

persoonlijkheidsstructuur. Verdachte is een affectloze, gevoelskille 

psychopaat met een volledig ontbreken van alle morele normbesef, met 

een uiterst geringe frustratie-tolerantie en die bij de minste weerstand of 

tegenkanting – door geen enkele gewetensfunctie geremd – explodeert in 

een blind-agressief acting-out gedrag. 

 

Wij menen dan ook dat de toepassing van de Wet op het Sociaal Verweer 

noodzakelijk is. 

 

    Besluit. 

 

De heer  Patrick G. verkeerde op het ogenblik van de feiten in een staat 

van ernstige geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het 

controleren van zijn daden en hij bevindt zich thans nog in deze staat. 

 

“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

vervuld heb”. 

(datum en handtekening van psychiater Dr.  A.) 

 

“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

vervuld heb”. 

(datum en handtekening van psychiater Dr.  B.) 

 

“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

vervuld heb”. 

(datum en handtekening van psychiater Dr. C.) 



24 

 

Patrick G. is het daarmee niet eens. Hij vindt zichzelf niet gek en wil niet 

geïnterneerd worden. Hij verkiest een straf, zelfs een zware straf, boven 

een internering: “Ik wil niet om de 6 maanden in de onzekerheid zitten of 

mijn straf verlengd wordt: dan word ik pas gek” (sic.). Bovendien 

beklaagt hij zich over de redenen van de internering, nl. dat hij 

onverbeterbaar ‘kil en gevoelloos’ zou zijn, waardoor hij de indruk heeft 

dat de internering als doel heeft hem levenslang op te sluiten. “Ze zeggen 

dat ik niet wil stoppen, maar dat kunnen ze niet weten, ze zijn God niet.” 

(sic.). 

Op verzoek van zijn advocaat wordt opnieuw een expert aangesteld. Deze 

neuropsychiater legt 4 maanden na zijn collega’s psychiaters een verslag 

neer van 5 blz. doorlopende tekst waarin hij schrijft geen tekenen te 

vinden van zwakzinnigheid, psychose of een andere ernstige 

geestesstoornis. Tevens rapporteert hij dat Patrick G. aangeeft spijt te 

hebben over de gebeurtenissen en bereid is de straf te ondergaan voor de 

misdaad die hij heeft gepleegd. Deze psychiater vindt dat de huidige 

psychopathie van betrokkene al minder erg is dan tijdens de afgelopen 

jaren en hij besluit zijn betoog met een pleidooi om Patrick G. niet te 

interneren, maar integendeel hem te responsabiliseren door hem de ‘Wet’ 

te laten ondergaan en hem zodoende te laten voelen wat de ‘Samenleving’ 

van hem verwacht, zodat hij zich de komende jaren rijper en volwassener 

kan gedragen. 

(datum, naam en handtekening van neuropsychiater Dr. D.) 

 

Net zoals bij de vorige casus 6.1 zijn er met een tussentijd van een viertal 

maanden 2 tegenstrijdige expertises neergelegd: er is weliswaar 

eensgezindheid over de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis 

‘psychopathie’, maar er is een duidelijk verschil in appreciatie of hier de 
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wet op het sociaal verweer van toepassing is, met andere woorden of de 

betrokkene geïnterneerd dient te worden of niet. 

Teneinde de knoop door te hakken benoemt de onderzoeksrechter een 

nieuw college van 3 psychiaters deskundigen: Dr. X., Dr. Y. en mezelf, 

waardoor we dus op een totaal komen van 7 (zeven) psychiaters die 

betichte zullen onderzocht hebben … 

Opmerkelijk is dat de tweespalt (‘niet toerekeningsvatbaar ergo 

internering’ versus ‘toerekeningsvatbaar ergo gevangenisstraf’) die zich 

aftekende tussen het eerste college van psychiaters Dr. A.-Dr. B.-Dr. C. en 

de tweede expert Dr. D., zich nu zal herhalen binnen het nieuw benoemde 

college van psychiaters experten. 

 

Het deskundig verslag van Dr. X., Dr. Y., en mezelf wordt 

gemeenschappelijk opgesteld tot op blz.8 (‘bespreking’ en ‘besluit’) onze 

meningen uiteengaan en ik het nodig acht om in persoonlijke naam een 

divergerend standpunt in te nemen. 

 

In extenso vindt u hierbij de ‘bespreking’ en ‘besluit’ van Dr. X en Dr. Y. 

 

    Bespreking 

 

Patrick G. is een intellectueel normaal begaafde man zonder psychotische 

afwijkingen. 

Diagnostisch gaat het hier om ernstige psychopathische afwijkingen 

waarbij betichte praktisch niet in contact kan komen met innerlijke 

ervaringen noch met andere personen en die gedreven is door 

bevrediging van onmiddellijke lustgevoelens waar normen geen 

remmende rol hebben. Hij is slechts gevoelig aan uitwendige strakke 

normerende functies. 



26 

 

Hij beschikt wel over een zekere subtiliteit, heeft een zeker inzicht over 

eigen functioneren doch leert niet bij ondanks normerende tussenkomsten 

vooral van vader, van opvoeders. 

Hij is niet in staat om reëel te kiezen en dus te veranderen. Dit maakt de 

kern van de persoonlijkheidsstoornissen bij deze jonge man die, omwille 

van een gebrek aan structuur, aan coördinerende functies, onbekwaam 

moet geacht worden degelijk zijn daden te controleren. 

In die zin is toepassing van de wet tot bescherming van de maatschappij 

op hem van toepassing te achten. 

De drie deskundigen zijn er zich degelijk van bewust dat de 

veranderingskansen bij betichte zeer klein zijn en dus dat een 

maatschappelijk risico aanwezig blijft. Daarom lijkt het hun geraadzaam 

dat, na vrijstelling, een goed gestructureerde sociale begeleiding en 

vooral toezicht zou voorzien worden. 

 

Besluit: 

 

De heer Patrick G. verkeert in een staat van ernstige geestesstoornis die 

hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden en hij bevindt 

zich thans nog in deze toestand. 

                 (datum, naam, en de handtekening van Dr. X. en Dr. Y.) 

 

Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

vervuld heb. 

(naam en handtekening van Dr. X. en Dr. Y.) 

 

Ikzelf onderteken niet en leg een aanvullend verslag neer dat luidt als 

volgt: 
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Zelfs na uitgebreid overleg met collega’s psychiaters Dr. X. en Dr. Y., 

blijf ik bij mijn standpunt dat Patrick G. (° … / … / …) weliswaar een 

psychopaat is maar niettemin toch toerekeningsvatbaar is, en wel om de 

volgende redenen. Tijdens het stellen van antisociale handelingen is het 

wellicht zo dat deze psychopaat ‘onvrij’ handelt en misschien zelfs in een 

soort onbewuste toestand zijn acties voltooit. Dat ontslaat hem echter niet 

van zijn verantwoordelijkheid. Er moet immers niet alleen geëvalueerd 

worden wie hij is en wat hij doet tijdens die antisociale handelingen, maar  

ook hoe hij er telkens mee omgaat achteraf wanneer hij weer bij zinnen is 

en over zijn handelingen kan nadenken. (Ik twijfel er niet aan dat hij 

effectief over zijn gedrag nadenkt al is het maar om bv. zijn inbraken te 

plannen, de pakkans in te schatten, en achteraf te bekijken of de inbraak 

de moeite loonde…). Zoals blijkt uit het strafdossier heeft betichte nooit 

moeite gedaan zijn gedrag te corrigeren of indien hij daar zelf niet toe in 

staat is, hulp of begeleiding te zoeken of te aanvaarden. Integendeel, hij 

evolueert van kwaad naar erger. Er zit dus een duidelijke lijn in zijn 

abnormaal gedrag: hij wil genieten en zich verrijken ten koste van de 

anderen. Hij controleert daarbij zijn impulsen niet, maar zolang de 

anderen daar meer last van hebben dan hijzelf, voelt hij ook geen behoefte 

om dat te leren kunnen! 

Zijn rediciverend antisociaal gedrag kunnen we moeilijk ‘normaal’ 

noemen. Maar als hij niet gek is, wat is hij dan wel? Daar wil hij niet op 

antwoorden, maar na enig aandringen is hij toch duidelijk: “Ik ben een 

krapuul, ik volg de verkeerde weg, de weg van Satan.” 

 

Samenvatting: 

 

Patrick G. (°…/…/…) is een normaal begaafde psychopaat. Hij heeft 

misschien wat controleverlies tijdens de uitvoering van zijn herhaald 
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wangedrag maar is toch wel normaal bewust ‘voor’ en ‘na’. Dat deze 

man bij de uitvoering van zijn antisociaal gedrag wat chaotisch en 

ontremd te werk gaat, doet dus niets af van het feit dat hij globaal gezien 

toch wel weet waar hij mee bezig is in zijn leven. Precies dat laatste, 

samen met het feit dat hij daar tot op heden niets aan heeft gedaan, maakt 

hem toerekeningsvatbaar en uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn 

algehele ontsporing. 

 

Commentaar: 

 

1. Vergelijkend met het rapport van Dr. D. (… / … /…) ben ik het dus eens 

met zijn conclusie (‘opsluiting, geen internering’), maar niet met zijn 

voorafgaand verslag. De psychopathie van Patrick G. schat ik toch veel 

ernstiger in dan collega Dr. D. dat doet. 

Wat het rapport van Dr. A. – Dr. B. – Dr. C. (d.d. …/…/…) betreft, ben ik 

het zeer duidelijk eens met hun evaluatie (‘uitgesproken antisociale 

persoonlijkheidsstructuur’), maar NIET met hun besluit (‘internering’)! 

 

2. Het is niet mijn taak mij uit te spreken over zin of onzin van internering 

bij psychopathie. 

Anderzijds mag een psychiatrische expertise ook niet in het ijle gebeuren, 

los van de juridische context waarin de expertise uiteindelijk zal gebruikt 

worden. Vandaar dat ik me toch een slotbedenking permitteer. Ik vraag 

me met name af welke zin het heeft om iemand omwille van zijn zeg maar 

‘door en door slecht karakter’ gestoord te verklaren en dus te interneren, 

als iedereen bij voorbaat weet dat ook een internering daar niets aan gaat 

veranderen! Integendeel, het interneren van een psychopaat kan aan de 

omgeving zelfs een vals gevoel van veiligheid geen: “Ok, hij wordt 

behandeld, de psychiaters zijn er mee bezig”…Terwijl ook die 
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behandelende psychiaters hem na een tijd ongetwijfeld 

toerekeningsvatbaar zullen verklaren, zonder dat er aan zijn psychopate 

structuur ook maar iets veranderd is. En dan zijn we weer even ver… 

Mijn standpunt is dus duidelijk: het interneren van een psychopaat (die 

geen bijkomende psychiatrische pathologie vertoont) is een oneigenlijk en 

nutteloos gebruik van de wet op het sociaal verweer. 

 

“Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk 

heb vervuld.” 

 

                  (mijn naam en handtekening) 
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7. BESLUIT 

 

 

Wanneer is iemand geestesziek? Ondanks de moeilijkheid om dat klaar en 

duidelijk te definiëren, onderneemt de rechtbank van Verviers in 1992 een 

poging: “Is geestesziek, hij die niet bekwaam is zelfstandig te oordelen. 

Hij kan een groot gevaar voor zichzelf en voor de anderen uitmaken als 

hij niet meer in staat is de draagwijdte in te schatten van zijn handelingen, 

het weze de meest elementaire.” 
3 

 

Het is mijn overtuiging – de aangehaalde casussen spreken voor zich – dat 

een psychopaat wel degelijk in staat is ‘zelfstandig te oordelen’. Indien de 

verdachte van een misdrijf geen psychiatrische comorbiditeit (i.e. 

bijkomende ziekte) vertoont die het oordeelsvermogen aantast, dan is een 

vastgestelde psychopathie op zich geen voldoende reden om de 

betrokkenen ontoerekeningsvatbaar te verklaren en te laten interneren. 
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8. SAMENVATTING 

 

 

Wanneer er twijfel is over de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte 

kan de onderzoeksrechter een psychiater (of een college van psychiaters) 

aanstellen als deskundige om over te gaan tot een grondig 

geestesonderzoek van de betrokkene. 

 

Aan de hand van casusbesprekingen wordt geïllustreerd dat er tussen 

gerechtspsychiaters geregeld meningsverschillen zijn over ‘psychopathie’. 

Of de verdachte al dan niet voldoet aan de criteria om te kunnen spreken 

over psychopathie, is meestal geen probleem. De onenigheid begint vaak 

wanneer er beoordeeld moet worden of de vastgestelde psychopathie al 

dan niet een voldoende voorwaarde is om de betrokkene 

ontoerekeningsvatbaar te verklaren en te laten interneren. 

 

Een psychopate crimineel conformeert zich niet aan maatschappelijke 

normen en gaat zich recidiverend te buiten aan antisociaal gedrag. Hij 

kent het verschil tussen goed en kwaad, maar dat verschil interesseert hem 

niet. Op een coherente doelgerichte manier zoekt hij zijn voordeel ten 

koste van de anderen, zonder zich te bekommeren om het leed dat hij 

daarbij aanricht. Ik stel mij de vraag welke zin het heeft om iemand 

omwille van zijn zeg maar ‘door en door slecht karakter’ gestoord te 

verklaren en dus te interneren, als iedereen bij voorbaat weet dat ook een 

internering daar niets aan zal veranderen. 

 

Zwaar psychopate criminelen kunnen zo extreem gevaarlijk zijn dat 

levenslang bewaren inderdaad de enige oplossing is. Er zijn evenwel 
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mogelijkheden om dat te realiseren zonder dat men hen eerst (ten 

onrechte) ontoerekeningsvatbaar moet verklaren. 

 

Mijn standpunt is duidelijk: het interneren van een psychopaat die geen 

bijkomende psychiatrische pathologie vertoont (die op zich reeds 

voldoende kan zijn voor ontoerekeningsvatbaarheid) is een oneigenlijk en 

nutteloos gebruik van de wet op het sociaal verweer. 
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1982-1987        Neuropsychiatrie (4 jaar psychiatrie + 1 jaar neurologie, 

Katholieke Universiteit Leuven) 

          1986-1988          A+B opleiding hypnotherapie (Vlaamse Vereniging voor    

Autogene Training en Hypnotherapie) 

 

Lidmaatschap 

Lid van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Hypnose 

Mede-oprichter en voormalig bestuurslid van de Vereniging voor  

Transpersoonlijke Psychiatrie 

 

Adres 

Dr. Jean-Marie Decuypere  Tel : 03/385 23 09 

Fazantendreef 17   e-mail: jmdecuypere@msn.com 

2980 Halle-Zoersel 


