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De populatie 

 

Op 31 december 2021 beheerde de kamer voor de bescherming van de maatschappij Antwerpen 

864 actieve dossiers van geïnterneerde personen. 

 

Deze zijn netjes verdeeld onder de voorzitter en de assessoren: als titularis hebben ze elk 281 

dossiers. 21 dossiers zijn niet toegewezen. Het zijn “slapende” dossiers van personen die al jaren 

spoorloos zijn. 

 

Die 864 personen, dat zijn 794 mannen en  70 vrouwen. 

 

De jongste 2 zijn 19 jaar, een man en een vrouw 

De oudste 2 zijn 85 jaar 

 

De grootste groep zijn de veertigers (228 personen), gevolgd door de vijftigers (209 personen). 

Hierna komen de dertigers (194 personen) en de zestigers (109 personen). 

De twintigers (87 personen) en de zeventigers (31 personen) vervolledigen de populatie. Naast de 

twee oudsten zijn er nog twee ouder dan 80 jaar. 

 

704 zijn Belg, 160 zijn niet-Belg. 

 

Het aantal actieve dossiers is in 2021 opnieuw gestegen. Op 1 januari 2021 had de kamer voor de 

bescherming van de maatschappij 813 dossiers in opvolging ( + 51 dossiers). De stijgende lijn zet zich 

dus door ( Op 1 januari 2020 waren dat 767 dossiers). 

 

Deze stijging zit onder meer in de instroom. 

 

Er werden door het OM 109 nieuwe interneringsmaatregelen aanhangig gemaakt. 90 dossiers 

hiervan betroffen “eerste” interneringen, de rest (19) was al in opvolging bij de kamer voor de 

bescherming van de maatschappij. 

 

Van deze 109 nieuwe maatregelen werden er 81 uitgesproken in eerste aanleg en 28 in laatste 

aanleg. 

 

De procedure “eerste” zitting voorziet dat de zaak behandeld wordt op de eerste nuttige zitting van 

de kamer voor de bescherming van de maatschappij, uiterlijk 3 maanden nadat de beslissing tot 

internering definitief is geworden. 

 

Er wordt over gewaakt om deze termijn te halen, in het bijzonder bij de “eerste” interneringen. Veel 

hangt ook af van het tijdstip waarom het OM de zaak aanhangig maakt bij ons. 

 

In 38 gevallen werd deze termijn gehaald, in 40 zaken was dit binnen de maand en in 11 zaken 

binnen de twee maanden. 



Deze datums worden door mij geregistreerd. De Wet voorziet immers dat de griffie ontvangst meldt 

van het dossier. 

 

In de gevallen waarin de termijn niet gehaald werd, zien we bij voorbeeld dat een 

interneringsbeslissing van januari pas eind mei aanhangig werd gemaakt en door ons in juni op 

zitting is gebracht. Hier is het de oefening om het dossier snel in opvolging te krijgen maar om de 

partners ook de gelegenheid te geven om een advies uit te brengen. 

 

Dit is ook de reden waarom de termijn niet steeds gehaald wordt bij dossiers die al in opvolging zijn: 

ze zitten bijvoorbeeld al in een FPC en dan wordt de nieuwe maatregel bij voorkeur bij de procedure 

“verder beheer” gevoegd. Anders dan de kamers ASu1 en ASu2 van de strafuitvoeringsrechtbank 

zetelt de kamer voor de bescherming van de maatschappij (ASu3) in een veelheid van inrichtingen 

en zijn de maandagen (zittingen op verplaatsing) beperkt én zijn er met de andere KBM’ s afspraken 

over wie wanneer waar zitting houdt. 

 

Aan de kant van de uitstroom werden er 31 mensen definitief in vrijheid gesteld. In 2020 waren dat 

er 23. Helaas betreurden we ook 6 overlijdens (waarvan 2 vanuit plaatsing). In 2020 waren dit er 

eveneens 6. 

 

In 2021 was de Portugese overheid ook bereid om 2 interneringsmaatregelen van ons over te 

nemen. Deze dossiers werden bij ons afgesloten.  

 

 

Volgens het GEJO (Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgdossier zijn de cijfers als volgt: 

 

31/12/2021 – 888 dossiers. Het verschil zit hem er in dat de tussenstaatse overbrengingen over de 

jaren heen nog actief staan (terwijl de andere Staat toch bevoegd is), er zijn twee dossiers actief 

van veroordeelden die door ons NIET geïnterneerd werden, er zitten ook 16 nieuwe dossiers bij 

die zeer recent aanhangig werden gemaakt en in januari op zitting komen (en die dus niet onder 

de cijfers van 2021 vallen) en een dossier dat we hebben overgenomen van CDS Mons maar dat 

nog niet bij ons geraakt is. Zo klopt de rekening. 

 

Ter vergelijking: 

 

KBM Antwerpen: 888 actieve dossiers (waarvan 16 in afwachting eerste zitting) 

KBM Gent: 1035 actieve dossiers (waarvan 35 in afwachting eerste zitting) 

KBM Brussel: 340 actieve dossiers (waarvan 14 in afwachting eerste zitting) 

CDS Bruxelles: 561 actieve dossiers (waarvan 30 in afwachting eerste zitting) 

CDS Liège: 666 actieve dossiers (waarvan 36 in afwachting eerste zitting) 

CDS Mons: 491 actieve dossiers (waarvan 14 in afwachting eerste zitting) 

 

 

 



Een overzichtje naar verblijfslocatie dan: 

 

 
 

De grootste groep (473) geniet de uitvoeringsmodaliteit invrijheidstelling op proef (IOP) 

241 geïnterneerden zijn geplaatst buiten een gevangenis ( EP- extra penitentiaire plaatsing), dit is in 

een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), of in een high risk setting zoals Levanta (vrouwen), de 

LFP (longstay voor mannen) of de GoLF1.   

 

Dan rest er nog het oranje en het rode stukje van de taart. Dit zijn de penitentiaire plaatsingen in 

een afdeling tot bescherming van de maatschappij bij en gevangenis en de dossiers van 

aangehouden personen die in afwachting van hun eerste zitting zijn. 

 

PENITENTIAIR   PP 

 MERKSPLAS 58 

 TURNHOUT 21 

 ANTWERPEN 45 

 BRUGGE  6 

 LEUVEN H 1 

 GENT  3 

 PAIFVE    

 EERSTE ZITTING 16 

EXTRA PENITENTIAIR EP 

 FPC G  106 

 FPC A  96 

 LFP/GoLF 29 

 LEVANTA 10 

   391 

 
1 afdeling geïntegreerde ondersteuning voor personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een 

forensische context (GoLF) bij de Zorggroep Sint-Kamillus 

 

PP; 134

EP; 241IOP; 473

EZ; 16

PLAATSING - IOP



De zittingen 

 

 

Kamer ASu3, de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij, zetelt op maandag in alle 

inrichtingen waar geïnterneerden zijn geplaatst. In 2021 vonden zittingen plaats in de 

inrichtingen tot bescherming van de maatschappij van de strafinrichtingen te Merksplas en 

Antwerpen, in de Forensisch Psychiatrische Centra Gent en Antwerpen, in de afdelingen 

Langdurig Forensische Psychiatrie (LFP) en Geïntegreerde ondersteuning voor 

personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een Forensische context (GoLF) van 

de Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek en in de afdeling Levanta van het PC Sint-Jan-Baptist 

te Zelzate.  

 

Tijdens de zittingen in het PC Sint-Jan-Baptist te Zelzate en in de Zorggroep Sint-Kamillus te Bierbeek 

werden ook dossiers behandeld van geïnterneerden die in de betrokken voorziening verbleven in 

vrijheid op proef.  

 

Daarnaast werden ook zittingen georganiseerd in instellingen waar meerdere geïnterneerden 

waarvoor de KBM Antwerpen bevoegd is, verblijven onder het statuut van invrijheidstelling op 

proef. Voor een aantal geïnterneerden is het immers moeilijk en stresserend om zich naar 

Antwerpen te verplaatsen. Bovendien dient voor de verplaatsing vaak individuele begeleiding te 

worden voorzien. Aldus verplaatste de KBM Antwerpen zich onder meer naar het OPZC Rekem, 

Limes in Sint-Truiden en naar Klavier in Zoersel. 

 

Verder is er op dinsdagnamiddag een zitting in het gerechtsgebouw. 

 

Buiten de niet-openbare zittingen hanteert de kamer voor de bescherming van de maatschappij ook 

een schriftelijke procedure met betrekking tot verzoeken bij hoogdringendheid en aanpassing van 

voorwaarden. 

 

De verhouding vonnissen / beschikkingen is 795 / 305 

 

  



De beslissingen 

 

 

1- Vonnissen 

 

In onderstaande tabel worden in de kolommen de soorten beslissing weergegeven waarbij: 
T: toekenning  A: afwijzing S: schorsing NS: niet-schorsing HR: herroeping  

HZ: herziening N HR: niet-herroeping N HZ: niet herziening T APV: aanpassing voorwaarden en N APV: 

niet-aanpassing voorwaarden. 

 

In de rijen staan de betrokken modaliteiten. 

 

 

    T A S NS HR HZ N HR N HZ T APV N APV 

Modaliteiten: Plaatsing 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Overplaatsing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Uitgaansvergunning 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 

  Verlof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Beperkte detentie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Elektronisch toezicht 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Invrijheidstelling op proef 30 0 35 2 30 9 14 0 9 2 

  VILO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Definitieve invrijheidstelling 30 163                 

  Internering van een veroordeelde 1 1                 

    T A S NS HR HZ N HR N HZ T APV N APV 

Subtotaal:   494 165 35 2 31 11 14 0 9 3 

            

      T A     

Varia: Handhaving voorlopige aanhouding 1             

                    

  na verzet         0 1     

  verbeterend vonnis   17             

                    

  verzending   0             

  wijziging van de beslissing   0             

  zonder voorwerp   2             

  tussenvonnis   1             

  Aanstelling deskundige   1             

  Vaststelling overlijden   5             

  heropening debatten   3             

Subtotaal:     31             
 

 

 

 

 



2- Beschikkingen 

 

  VERZOEKEN T A   

UItgaansvergunning 53 33 23 10   

UItgaansvergunning 54 11 5 6   

Verlof 11 2 9   

Overplaatsing 38 37 1   

Beperkte detentie 1 1 0   

Elektronisch toezicht 1 0 1   

Invrijheidstelling op proef 72 70 2   

VILO 1 1 0   

Aanpassing voorwaarden 116 94 22   

aanstelling advocaat 7 7     

ontzegging dossierinzage 3 3     

overdracht bevoegdheid         

Aanstelling deskundige 0 0     

Verbeteringen   7     

Onontvankelijk 4       

SUBTOTAAL 301 250 51   

TOTAAL   305     
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