
De (drugs)opvolgingskamer: justitie op maat, effectief en participatief ! 

De drugsopvolgingskamer (DOK) begeleidt drugsverslaafde mensen die een ernstig strafbaar 

feit hebben gepleegd.  Dit kunnen drugsdealers zijn maar ook bijvoorbeeld daders van intra-

familiaal geweld, gepleegd onder invloed van verdovende middelen.   De drugsverslaafde 

beklaagde wordt gedurende één jaar van dichtbij opgevolgd.   Het ultieme streefdoel is het 

uitbouwen van een stabiel en drugvrij leven.  Hiervoor wordt een plan opgemaakt door de 

justitieassistent, samen met de beklaagde.  Dit plan omvat bijvoorbeeld het afbouwen van 

het druggebruik, het volgen van een begeleiding bij De Sleutel, het zoeken naar een woonst, 

vast werk enz.  De beklaagde verschijnt maandelijks voor de rechtbank en legt (voor wat de 

afdeling Mechelen betreft) maandelijks onder toezicht van de lokale politie op de rechtbank 

een urinetest af.  De vooruitgang van de beklaagde wordt op de rechtbank besproken en deze 

wordt aangespoord om op dezelfde weg verder te gaan of om het nog beter te doen.  Indien 

de beklaagde aan het einde van het jaar een stabiel drugvrij leven heeft uitgebouwd, krijgt hij 

bij wijze van beloning de gunst van de opschorting indien hij hiervoor nog in aanmerking 

komt.  Dit betekent dat geen straf wordt opgelegd gedurende een periode van 3 jaar indien 

geen nieuwe strafbare feiten worden gepleegd.  Dit project bestaat uit een nauwe 

samenwerking tussen lokale politie, justitiehuis, drugshulpverlening, openbaar ministerie en 

rechtbank.   Het feit dat de straf pas op het einde van de rit wordt bepaald, stimuleert de 

beklaagde om zijn uiterste best te doen om een drugvrij leven uit te bouwen.  De praktijk leert 

ons dat dit in vele gevallen lukt en een uitstekende manier lijkt om herhaling van nieuwe 

feiten te voorkomen! 

De drugsopvolgingskamer kon vanaf 2020 in elk van de drie afdelingen, Antwerpen, Mechelen 

en Turnhout worden georganiseerd. In Antwerpen werd een variante opgestart, “de 

jongerenopvolgingskamer” waarin een gelijkaardige werkwijze wordt toegepast, maar dan 

met een focus op jongvolwassenen. We proberen aldus enerzijds korter op de bal te spelen 

dan via de klassieke werkwijze, maar de tussenkomst van justitie ook effectiever te maken. 

We mikken hierbij ook uitdrukkelijk op zaken met slachtoffers, waarbij we er naar streven de 

slachtoffers meer te betrekken dan er gebeurt bij de gewone behandeling van een zaak. 

Meer weten? Graag, contacteer mark.jespers@just.fgov.be  
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