
Doe je mee aan het LIM-project?

Neem dan zo snel mogelijk (ten laatste 
binnen de acht kalenderdagen) contact op 
met de hulpverlening:

LIM
project

Katarsis
lim@katarsis.be

T 011 27 27 82
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2  Kan je je straf ontlopen?

Indien je instapt in het LIM-project en je 
brengt deze procedure tot een goed einde, 
zal de procureur des Konings je dossier 
nadien seponeren. Er komt geen vermelding 
op je strafblad of bewijs van goed gedrag.

3  LIM-project: wat houdt dit in?

Het LIM-project is een afhandelingspro-
cedure die afgesproken werd tussen de 
hulpverlening, de justitiehuizen en het parket.
Deze procedure houdt in dat je zelf contact 
neemt met een hulpverlener (Katarsis).
De hulpverlening maakt met jou een af-
spraak voor een intake-gesprek. Op dit 
intake-moment wordt het hulpverlenings-
traject afgesproken. 
Het hulpverleningstraject zal inhouden 
dat je enkele (in principe 4) gesprekken / 
sessies volgt. De gesprekken bij de hulp-
verlening zijn strikt vertrouwelijk. Over de 
inhoud ervan wordt niets doorgegeven, niet 
aan justitie of aan anderen. Wat wel wordt 
doorgegeven zijn je persoonsgegevens en of 
je het traject gevolgd hebt of niet. Wanneer 
je het voorgestelde traject hebt gevolgd, zal 
dit doorgegeven worden aan de procureur 
des Konings, die aan je dossier geen verder 
gevolg zal geven. Je krijgt hiervan een brief.

Deelnemen aan het LIM-project is gratis.

4  Is het instappen in het  
 LIM-project verplicht?

Neen, je bent niet verplicht om deel te nemen 
aan deze procedure. Indien je niet ingaat op 
de voorgestelde procedure, zal de procureur 
des Konings je dossier beoordelen. Deze 
kan je vooralsnog een minnelijke schik-
king (boete) voorstellen, je een procedure 
bemiddeling in strafzaken voorstellen of je 
dagvaarden voor de correctionele rechtbank.
Ook als je instapt in het LIM-project maar af-
haakt of niet komt opdagen voor je afspraak, 
zal je dossier overgemaakt worden ter 
beoordeling aan de procureur des Konings.
Het staat je vrij om hierover vooraf contact 
op te nemen met een advocaat.

5  Wat moet je doen als je het  
 LIM-project wil volgen?

De politie zal je een document laten onderte-
kenen waarin je toestemt om de procedure te 
volgen. De politie verwittigt de hulpverlening, 
het justitiehuis en de procureur des Konings.
Jij neemt contact op met de hulpverlening 
binnen de acht kalenderdagen. De hulpver-
lening zal je uitnodigen voor een intake-ge-
sprek. Dit gesprek zal plaatsvinden tijdens 
de kantooruren.

6  Wat als ik opnieuw betrapt wordt?

Als je betrapt wordt met nieuwe feiten wordt 
er een nieuw dossier tegen je opgesteld. 
In dit nieuwe dossier zal de procureur des 
Konings beoordelen welke maatregel er 
moet getroffen worden. In elk geval is 
het volgen van het LIM-project enkel van 
toepassing voor de feiten waarvoor je nu 
bent opgepakt.

7  Waarom wordt het LIM-project  
 voorgesteld?

Door je druggebruik heb je de strafwet 
overtreden en kan je dus gestraft worden. 
Druggebruik kan betekenen dat je problemen 
hebt, mogelijk ook op andere gebieden dan 
enkel misbruik van middelen. De procureur 
des Konings biedt je door deze procedure 
de mogelijkheid om na te denken over je 
gebruik, met de hulpverlening te praten 
over je problemen en om eventueel verde-
re problemen te voorkomen. Indien je het 
LIM-project volgt, zal de procureur des 
Konings geen verdere vervolging instellen. 
Hij is van oordeel dat het beter is dat je je 
problemen aanpakt dan dat er een straf 
moet opgelegd worden.
Het is je goed recht om niet in te gaan op de 
alternatieven die de procureur des Konings 
voorstelt. De procureur des Konings kan 
dan je dossier voorleggen aan een rechter 
met het verzoek om een passende straf 
op te leggen.

LIM-project:  
een toelichting

1  Je bent voor druggebruik  
 opgepakt door de politie

Er wordt een proces-verbaal opge-
steld. Hierin worden de vaststel-
lingen van de politie beschreven. 
Soms verwijst men naar verklarin-
gen van anderen of bewijsstukken. 
Zelf mag je ook een verklaring 
afleggen. Al deze gegevens vormen 
samen je dossier. Dit dossier wordt 
opgestuurd naar de procureur des 
Konings. Deze beslist over het 
verder verloop van de gerechtelijke 
procedure.

De procureur des Konings is de 
persoon die beslist of je verder 
vervolgd wordt of niet. Hij kan 
een onderzoek laten instellen, het 
dossier doorgeven aan een onder-
zoeksrechter, het dossier seponeren 
(zonder gevolg laten), je een minne-
lijke schikking (boete) voorstellen, 
een bemiddeling in strafzaken 
voorstellen of je dagvaarden voor 
de correctionele rechtbank. De 
procureur kan ook beslissen om je 
niet te vervolgen mits je aan een 
aantal voorwaarden wil voldoen. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat 
je enkel in aanmerking komt voor 
drugsgebruik dan stelt de procu-
reur des Konings je voor om in te 
stappen in het LIM-project.

2-luik_220617.indd   3-4 22/06/17   09:36


