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strafrecht werd helaas wel heel concreet toen ikzelf het slachtoffer werd van belaging en via een 

klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter de gerechtelijke molen in werking zette. 

Gemotiveerd door mijn persoonlijke ervaring en het immer toenemend aantal klachten3 over 

belaging, zie ik het schrijven van een masterproef dan ook als de uitgelezen kans om mij verder in 

deze problematiek te verdiepen. Ook in het kader van het opleidingsonderdeel bijzonder strafrecht, 

zoals gedoceerd door professor Vander Beken, kwam dit thema aan de orde. Professor Vander Beken 

was bijgevolg de geknipte persoon om me als promotor in deze materie bij te staan. Een 

welgemeende dank dus aan hem voor de zeer nuttige richtlijnen. 

Ook zou ik graag mijn familie en vrienden willen bedanken voor hun aanmoedigingen en 

onuitputtelijk geduld.  

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn lieve vriend Jan Vandermeulen voor de 

onvoorwaardelijke steun en het luisterend oor dat hij mij geboden heeft, alsook voor het nalezen van 

deze teksten. Steeds stond hij paraat om me op te peppen en te stimuleren om er iets goeds van te 

maken. 

 

 

                                                 
3
 Het aantal door de politie geregistreerde gevallen van belaging vertoont een stijgende lijn. In 2000 waren het 

er 4.500 terwijl er in 2006 reeds sprake was van 24.263 klachten en in 2007 een recordaantal werd bereikt met 
25.782.  
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INLEIDING 

 

Praktijken waarbij personen anderen lastig vallen zijn van alle tijden. In de Instituten van Justinianus, 

die samen met de Pandekten en de Codex Justinianus deel uit maakten van het Corpus Iuris Civilis, 

stond reeds te lezen dat het hinderlijk volgen van een getrouwde vrouw of van een jongen of meisje, 

kon leiden tot strafvervolging4. Hoewel de Instituten in 533 na Christus kracht van wet verkregen, 

waren ze vooral dienstig als leerboek voor de studenten rechtswetenschappen. 

Niettegenstaande belaging geen nieuw fenomeen is, wordt het in de literatuur vaak omschreven als 

een crime of the nineties5. In de jaren ‘90 werd het dan ook als een misdrijf beschouwd in diverse 

westerse landen. In België gebeurde dit op 30 oktober 1998 via de invoering van artikel 442bis in het 

Strafwetboek6. Dat een bepaald gedrag strafbaar wordt gesteld op een bepaald ogenblik in een 

bepaalde maatschappij is niet vanzelfsprekend, maar verloopt ook niet toevallig7. In een eerste deel 

inzake contextualisering in de tijd wordt uiteengezet welke maatschappelijke processen ten 

grondslag liggen aan deze strafbaarstelling. Alvorens een nieuwe strafbaarstelling in te voeren, 

dienen idealiter een aantal juridische criteria of principes in acht genomen te worden door de 

wetgever. 

In een tweede deel worden, zowel het algemeen strafbaar gestelde belagingsgedrag in het 

Strafwetboek, als de specifieke elektronische variant ervan, nader juridisch geanalyseerd. Deze 

analyse wordt voornamelijk uitgevoerd aan de hand van de constitutieve elementen en de 

bestraffing van beide onderscheiden misdrijven. 

                                                 
4
 P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 

proporties gebracht” (noot onder Cass. 21 februari 2007), T.Strafr. 2008, afl. 1, (3) 3; F. D’HONT, “Belaging” in A. 
VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, (147) 148; L. ROYAKKERS, “The Dutch approach to 
Stalking Laws”, California Criminal Law Review 2000, afl. 3, (1) 1; L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij 
de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de 
strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 1377; E. BLAAUW  en L. SHERIDAN, “De macht van de 
stalker”, Psychologie 2001, afl. 12, (28) 28; J. REMMELINK, “Talking of stalking”, in L. ROYAKKERS en A. SARLEMIJN 

(eds.), Stalking strafbaar gesteld, Deventer, Gouda Quint, 1998, 43. 
5
 J. BOON en L. SHERIDAN, Stalking and psychosexual obsession: psychological perspectives for prevention, policing 

and treatment, Chichester, John Wiley & Sons, 2002, xi; E. FINCH, The criminalisation of stalking: constructing 
the problem and evaluating the solution, Londen, Cavendish Publishing Limited, 2001, xii; L.M.M. ROYAKKERS en 
B.M.J. VAN KLINK, “Stalking: Van media-hype tot juridische categorie” in L.M.M. ROYAKKERS en A. SARLEMIJN (eds.), 
Stalking strafbaar gesteld, Deventer, Gouda Quint, 1998, 1. 
6
 Wet 30 oktober 1998 tot invoeging van artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van 

belaging, BS 17 december 1998, 40.074. 
7
 E. FINCH, The criminalisation of stalking: constructing the problem and evaluating the solution, Londen, 

Cavendish Publishing Limited, 2001, 83-118. 
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Een courant geformuleerde kritiek betreft de vaagheid van de wettekst, waarbij de inhoud van wat 

belaging is, onduidelijk wordt beschreven. Dit lijkt in aanvaring te komen met het legaliteitsbeginsel 

en was tot drie maal toe het voorwerp van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, thans het 

Grondwettelijk Hof8. Redenen genoeg dus om te onderzoeken wat legaliteit nu precies impliceert. 

Concreet wens ik in het derde deel een antwoord te formuleren op de vraag of belaging wel voldoet 

aan het legaliteitsbeginsel.  

Deze onderzoeksvraag zal tot een meer bevredigend resultaat leiden indien men over de 

landsgrenzen heen gaat kijken. Een rechtsvergelijkende analyse vormt dan ook het onderwerp van 

een vierde en tevens laatste deel van deze masterproef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 98/2006, APM 2006, afl. 7, 131, AA 2006, afl. 3, 1189, BS 22 augustus 2006, 

41.867, RW 2006-07, afl. 35, 1434, RABG 2006, afl. 20, 1477, noot D. VAN DER KELEN en S. DEDECKER; Arbitragehof 
10 mei 2006, nr. 71/2006, AA 2006, afl. 2, 843, JLMB 2006, afl. 22, 940 en JDSC 2006, 219. 

file:///M:/Arbitragehof%2014%20juni%202006,%20nr.%2098/2006,%20A.P.M.%202006%20(samenvatting),%20afl.%207,%20131,%20A.A.%202006,%20afl.%203,%201189,%20B.S.%2022%20augustus%202006,%2041867, RABG%202006,%20afl.%2020,%201477,%20noot%20VAN%20DER%20KELEN,%20D.,%20DE%20DECKER,%20S%20en%20R.W.%202006-07%20(samenvatting),%20afl.%2035,%201434%20en%20http:/www.rwe.be%20(3%20mei%202007)
file:///M:/Arbitragehof%2014%20juni%202006,%20nr.%2098/2006,%20A.P.M.%202006%20(samenvatting),%20afl.%207,%20131,%20A.A.%202006,%20afl.%203,%201189,%20B.S.%2022%20augustus%202006,%2041867, RABG%202006,%20afl.%2020,%201477,%20noot%20VAN%20DER%20KELEN,%20D.,%20DE%20DECKER,%20S%20en%20R.W.%202006-07%20(samenvatting),%20afl.%2035,%201434%20en%20http:/www.rwe.be%20(3%20mei%202007)
file:///M:/Arbitragehof%2014%20juni%202006,%20nr.%2098/2006,%20A.P.M.%202006%20(samenvatting),%20afl.%207,%20131,%20A.A.%202006,%20afl.%203,%201189,%20B.S.%2022%20augustus%202006,%2041867, RABG%202006,%20afl.%2020,%201477,%20noot%20VAN%20DER%20KELEN,%20D.,%20DE%20DECKER,%20S%20en%20R.W.%202006-07%20(samenvatting),%20afl.%2035,%201434%20en%20http:/www.rwe.be%20(3%20mei%202007)
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1. CONTEXTUALISERING IN DE TIJD 

 

1. Om een grondig inzicht te kunnen verwerven in het fenomeen belaging is het interessant om eerst 

de maatschappelijke processen die ten grondslag liggen aan de strafbaarstelling ervan te bestuderen, 

alsook de drie interagerende fasen in het proces van strafbaarstelling en de relevante criteria die 

hierbij best in acht worden genomen9. 

 

1.1. Proces van strafbaarstelling 

 

1.1.1. Erkenning van belaging als een sociaal probleem 

2. Een eerste stap in de evolutie naar de strafbaarstelling van belaging vormde de erkenning van 

bepaalde gedragingen als een sociaal probleem. Het erkenningsproces nam een aanvang na een 

aantal maatschappelijke evoluties in de laatste helft van de twintigste eeuw10. In dit 

erkenningsproces onderscheidt MULLEN vier factoren, met name respect voor de privacy, evolutie in 

de sociale omgangsvormen, toename van vreemde individuen en tot slot een betere bescherming 

van mishandelde vrouwen. 

 

1.1.1.1. Respect voor de privacy 

3. Uit enkele dramatische incidenten die de discussie over het recht op bescherming van het 

privéleven hoog deed oplaaien, bleek nog maar eens dat de persoonlijke integriteit een belangrijk 

goed werd in de samenleving dat moest worden beschermd11. Deze discussie kan worden 

gecontextualiseerd in de algemene tendens van een voortschrijdende individualisering waarbij er 

een intolerantere houding ontstond ten opzichte van elke vorm van hinder in de persoonlijke 

levenssfeer12.  

 

                                                 
9
 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 7. 

10
 A. GROENEN, G. VERVAEKE en F. HUTSEBAUT, “Stalking: strafrechtelijke en criminologische aspecten” in A. ALEN 

(ed.), Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2007, (449) 451-452.  
11

 P.E. MULLEN, M. PATHÉ en R.P. PURCELL, Stalkers and their victims, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, 18-24. 
12

 E. LISSENBERG, “Intieme relaties en strafrecht: over thuisgeweld en de strafbaarstelling van belagen”, Justitiële 
Verkenningen 2000, afl. 5, (36) 36. 
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1.1.1.2. Evolutie in de sociale omgangsvormen 

4. De steeds meer individualistisch wordende samenleving leidt tot vereenzaming van mensen en 

een vermindering van het aantal sociale interacties, met als gevolg dat mensen meer geïsoleerd 

raken en van de buitenwereld vervreemden. Al wat onbekend is, wordt gemakkelijk als bedreigend 

ervaren. Deze conceptie wordt nog geïntensifieerd door de ontwikkeling van de veiligheidsindustrie 

waardoor mensen het gevoel krijgen dat de maatschappij onveiliger is geworden en zich moeten 

beschermen tegen onbekenden13. 

 

1.1.1.3. Toename van vreemde individuen 

5. In de jaren ‘80 werd de indruk gewekt dat er in de samenleving steeds meer deviante, gestoorde 

en vreemde individuen zijn, die als bedreigend kunnen overkomen zoals verslaafden, migranten of 

psychisch zieken. Het onderscheid met de daar tegenovergestelde brave degelijke burger werd 

steeds scherper14. 

 

1.1.1.4. Betere bescherming van mishandelde vrouwen 

6. Niet alleen pleitte men vurig voor een betere bescherming van mishandelde vrouwen, maar 

daarnaast wenste men tevens te benadrukken dat mishandelde vrouwen een verhoogd risico lopen 

om opnieuw slachtoffer te worden van geweld in het geval ze een punt willen zetten achter de 

relatie. Wat geweld betreft, moet worden gewezen op het feit dat na fysisch geweld nu ook stilaan 

psychisch geweld meer en meer als ontoelaatbaar werd beschouwd15. De focus op de 

instandhouding van het gezin als maatschappelijk instituut verplaatste zich naar het individueel 

zelfbeschikkingsrecht van de gezinsleden. 

 

1.1.2. Drie fasen 

7. Bij de totstandkoming van de strafbaarstelling van belaging zijn volgens D’ANJOU drie 

interagerende processen of fasen van belang, namelijk de mobilisering van de media, de mobilisering 

van politici en deskundigen, en het indienen van een wetsvoorstel of -ontwerp. Anders gezegd, er 

moet aandacht gevestigd worden op een probleemgedrag en er moet een maatschappelijk draagvlak 

                                                 
13

 P.E. MULLEN, M. PATHÉ en R.P. PURCELL, Stalkers and their victims, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, 18-24. 
14

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 13. 
15

 Zie C. WELLS, “Stalking: the criminal law response”, Criminal Law Review 1997, 463-470. 
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worden gecreëerd om van daaruit de verantwoordelijken in de maatschappij aan te zetten tot 

legistieke actie. 

 

1.1.2.1. Mobilisering van de media 

8. Een efficiënte manier om een breed draagvlak in de samenleving te realiseren is het mobiliseren 

van de media. Het actief naar buiten treden teneinde een claim tot inzet van een maatschappelijk 

debat te maken, moet word beschouwd als het betreden van de publieke arena en als een eerste 

stap die morele ondernemers zetten op weg naar meer strafrecht16. Tussen morele ondernemers en 

media is sprake van een symbiotische relatie. Enerzijds bepalen degenen die de media beheersen en 

beheren in hoeverre zij een bepaald fenomeen in de kijker zetten. Anderzijds zijn media afhankelijk 

van hetgeen anderen hen aanleveren. De selectie van de onderwerpen die een plaats verdienen in 

de media hangt af van diverse factoren, waaronder de emotionele geladenheid van de berichtgeving 

en hieraan gekoppeld de mate waarin een bericht aansluit bij de interessewereld van mensen17. 

9. De eerste mediaberichtgeving met betrekking tot belaging in België, gestimuleerd door de enorme 

mediabelangstelling in de Verenigde Staten van Amerika voor star-stalking, dateren van eind de 

jaren ‘8018. Aangezien belaging betrekking heeft op gedragingen die zich afspelen in het privéleven of 

de relationele sfeer, gaan emoties, reacties en publieke verontwaardiging hiermee vanzelfsprekend 

gepaard. Des te meer wanneer het gaat om bekende personen die worden belaagd vermits deze 

voor veel mensen een rolmodel vervullen. Bovendien erkenden heel wat gewone burgers zich in deze 

problematiek en traden ook zij naar buiten met hun verhaal van slachtofferschap van belaging. Zo 

werd het stilaan zichtbaar dat belaging geen zeldzaam fenomeen was en integendeel zelfs 

uitmondde in een ware mediahype in België vanaf eind de jaren ‘9019. De nood aan een 

strafrechtelijke beteugeling van dergelijk gedrag werd steeds groter. 

 

                                                 
16

 L.J.M. D’ANJOU, “Strafrecht als product van moreel ondernemen; over de criminalisering van stalking”, 
Justitiële Verkenningen 2000, afl. 5, (23) 29. 
17

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 8. 
18

 P.E. MULLEN, M. PATHÉ en R.P. PURCELL, Stalkers and their victims, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000, 11. 
19

 L. COOYMANS, “Stalking: kroniek van een aangekondigde dood”, Humo 14 juli 1998, 12-15; L. RAMAEKERS, “Wie 
met een stalker te maken krijgt, heeft geen leven meer”, Het Belang van Limburg 2 januari 1998, 6; M. TEUGELS, 
“Stalking is een pest”, Knack 12 november 1997, 38; D. VANDENBERGHE, “Rottig doen tegen je ex heet nu 
stalking”, Gazet van Antwerpen 17 mei 1998, 24; C. VAN NESTE, “Koen is mijn droom die nu kapot breekt”, Gazet 
van Antwerpen 10 juli 1998, A2. 
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1.1.2.2. Mobilisering van politici en deskundigen 

10. Eens de publieke agenda bereikt is en de kwestie die de morele ondernemers aan de orde stellen 

een onderwerp van een strafrecht discours vormt, kan de tweede fase van het criminaliserings- of 

penaliseringsproces aanvatten, namelijk de mobilisering van enerzijds politici die wetsvoorstellen of  

-ontwerpen kunnen indienen en politieke debatten kunnen aanwakkeren en anderzijds deskundigen 

en belangengroepen die het brede publiek kunnen inlichten over de aard en de ernst van het 

aangeklaagde gedrag20. Door deze belangrijkste actoren bij de totstandkoming van nieuwe wetten te 

benaderen, poogde men hen de noodzaak aan te tonen van een strafrechtelijke beteugeling van het 

geproblematiseerde gedrag. 

11. Volksvertegenwoordiger CUYT was meteen gewonnen voor de idee en in 1997 werd de 

zelfhulpgroep  Stichting Anti Stalking (SAS) opgericht21. Deze belangengroep was vooral actief in het 

opvangen van slachtoffers, in het aanklagen van de gevolgen van belaging en in het aankaarten van 

het belang van een afzonderlijke strafbaarstelling voor dit fenomeen bij het grote publiek om zo 

verder druk uit te oefenen op de politieke wereld22. 

 

1.1.2.3. Indienen van een wetsvoorstel of -ontwerp 

12. Onder invloed van de media-aandacht, die de fataal aflopende zaak van actrice Rebecca 

Schaeffer kreeg, werd de eerste antistalkingwet van 1990 in de Amerikaanse staat Californië niet 

alleen een voorbeeld voor alle andere staten van de VS, maar ook voor vele andere landen in de 

wereld waaronder België23. De twee vorige fasen, met name mobilisering van de media en 

mobilisering van politici en deskundigen, resulteerden in de indiening van een wetsvoorstel door de 

heren CUYT en LANDUYT op 14 mei 1997, waardoor een parlementaire bespreking van de problematiek 

met betrekking tot belaging een aanvang nam. 

 

                                                 
20

 L.J.M. D’ANJOU, “Strafrecht als product van moreel ondernemen; over de criminalisering van stalking”, 
Justitiële Verkenningen 2000, afl. 5, (23) 32. 
21

 Vanaf 1 januari 2001 richtte de vereniging zich ook tot slachtoffers van mobbing, pesten op het werk en 
vormde zij samen met APB Helpende Handen, de Stichting Anti Stalking Anti Mobbing (SASAM); P. DE 
KUYSSCHER, “Rony Cuyt wil anti-stalkersstichting oprichten”, Het Volk 28 augustus 1997, 1. 
22

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 17. 
23

 E. BLAAUW en L. SHERIDAN, “De macht van de stalker”, Psychologie 2001, afl. 12, (28) 28; S. DEBRUYNE, C. DILLEN 

en P. COSYNS, “Stalkers, een nieuwe categorie van daders”, Panopticon 2002, afl. 1, (7) 7; A. GROENEN, Stalking: 
risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 26; A.D. PORRE, “Bestrijding van stalking ook in 
België wettelijk geregeld: voorkeur gaat naar alternatieve straffen”, Pretekst 1999, (14) 14; J. RIJNAARTS, “De 
nietsontziende passie van stalkers”, Opzij 1999, afl. 7, (140) 140. 
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13. Het wetsvoorstel voorzag in een nieuw artikel 460ter Sw. luidend als volgt:  

“Hij die een persoon herhaaldelijk achtervolgt, bespiedt of belaagt, op een wijze die deze 

persoon als hinderlijk, verontrustend of kwellend ervaart, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig 

frank tot honderd frank of met één van deze straffen alleen.”24 

14. Via acht amendementen op het wetsvoorstel werd de inhoud van de aanvankelijke wettekst 

grondig gewijzigd:  

- In een eerste amendement werd door de heer BARZIN voorgesteld om van het nieuwe misdrijf 

een klachtmisdrijf te maken25.  

- In een tweede amendement werd door de heren CUYT, WILLEMS en LANDUYT aangevoerd om 

het misdrijf in een nieuw artikel 442bis Sw. op te nemen, aangezien de wet Franchimont26 

reeds een artikel 460ter Sw. houdende de strafbaarstelling van het misbruik van het 

inzagerecht had ingevoegd. Van die gelegenheid zou men tevens gebruik willen maken om 

een nieuw afzonderlijk Hoofdstuk IVbis ‘Stalking’ in te voegen onder Titel VIII ‘Misdaden en 

wanbedrijven tegen personen’ van het Strafwetboek en dit wegens de specifieke aard van 

het misdrijf stalking. Het amendement strekt er tevens toe om de omschrijving van dit 

nieuwe misdrijf wat te objectiveren middels toevoeging van de notie ‘kennelijk’ zodat het 

gedrag in kwestie slechts strafbaar zou zijn wanneer het achtervolgen, bespieden of belagen 

op een redelijkerwijze hinderlijke, verontrustende of kwellende wijze gebeurt. Opdat de 

voorlopige hechtenis van de stalker zou kunnen worden bevolen bij excessieve vormen van 

stalking en binnen de wettelijke voorwaarden van de voorlopige hechtenis, beoogt het 

amendement ten slotte de optrekking van de strafmaat naar een gevangenisstraf van drie 

maanden tot twee jaar en een geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank27. 

- Het derde amendement van de heer BOURGEOIS, dat bovendien unaniem werd aangenomen, 

had de vervanging van een Engelse term, namelijk ‘stalking’, door een Nederlandstalige term, 

namelijk ‘belaging’ tot doel28.  

                                                 
24

 Wetsvoorstel (R. CUYT et al.) tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek houdende de 
strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/1, 3. 
25

 Amendement (J. BARZIN) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/2, 1. 
26

 Wet 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en 
gerechtelijk onderzoek, BS 2 april 1998, 10.027. 
27

 Amendement (R. CUYT et al.) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling  van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/3, 1-2. 
28

 Amendement (G. BOURGEOIS) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/4, 1; Verslag namens de 
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- Het voorgestelde onderscheid door de heer LANDUYT tussen het opzettelijk en het 

onopzettelijk belagen maakte het voorwerp uit van het vierde amendement met betrekking 

tot het wetsvoorstel29. Het amendement voorzag in een aanvulling van het voorgestelde 

artikel 442bis Sw. met een tweede lid dat luidde als volgt: “Indien het herhaaldelijk 

achtervolgen, bespieden of belagen gebeurt met het oogmerk het slachtoffer te hinderen, te 

verontrusten of te kwellen wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van zes 

maanden tot vijf jaar en met een geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.” Men 

wou dus eenvoudig gesteld zwaardere straffen kunnen opleggen ingeval van opzettelijke 

belaging waarbij de dader zijn slachtoffer welbewust terroriseert met het oogmerk het 

slachtoffer kwaad te berokkenen. 

- In het vijfde amendement werd opnieuw gesleuteld aan de tekst van het voorgestelde artikel 

442bis Sw. De heren BARZIN en DUQUESNE gingen over tot een schrapping van de verwijzing 

naar gedragingen (zoals het bespieden of het achtervolgen), het vereiste van de repetitieve 

aard van de gedragingen en bepaalde, in andere amendementen vermelde, al te subjectieve 

elementen (zoals bijvoorbeeld het feit dat de gedraging als hinderlijk, verontrustend of 

kwellend werd ervaren) en opteerden daarentegen voor de eenvormige term ‘belaging’ 

teneinde belaging in al haar vormen te kunnen bestraffen. Wat dit laatste betreft verwijst de 

heer BARZIN in dit verband naar de artikelen 443 en 448 van het Strafwetboek, waar de 

begrippen ‘eer’ en ‘beledigen’ evenmin nader worden omschreven, maar moeten worden 

begrepen in hun evoluerende gewone betekenis30. Het afvoeren van de vereiste repetitie van 

de gedragingen wordt volgens hen gecompenseerd door een nieuwe vereiste, een bijkomend 

moreel bestanddeel, namelijk een kwaadwillig opzet. BARZIN en DUQUESNE zijn immers de 

mening toegedaan dat het feit dat men iemand bespiedt, hem één keer maar kwaadwillig 

achtervolgt, moet kunnen worden gestraft. Het voorbeeld dat de heer DUQUESNE aanhaalt ter 

verduidelijking waarom de term ‘herhaaldelijk’ niet werd overgenomen, betreft een persoon 

die iemand op straat aanklampt en daarmee doorgaat ondanks het feit dat hem wordt 

duidelijk gemaakt dat zijn gedrag stoort31. Ten slotte werd gesuggereerd de minimumduur 

                                                                                                                                                         
Commissie voor Justitie op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek houdende 
de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/8, 10. 
29

 Amendement (R. LANDUYT) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/5, 1-2. 
30

 Verslag namens de Commissie voor Justitie op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het 
Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/8, 8. 
31

 ibid. 
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van de voorgestelde gevangenisstraf terug te brengen tot vijftien dagen in plaats van drie 

maanden32. 

- In een poging om de problematiek van het voor het nieuwe misdrijf vereiste opzet te 

beslechten werd door de heren BARZIN, CUYT, DUQUESNE, LAEREMANS, LANDUYT, VAN OVERBERGHE 

en WILLEMS in het zesde amendement volgende verfijning aangebracht, namelijk dat de dader 

wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van de belaagde persoon zou 

verstoren, en dit naar analogie van de definitie van ‘ongewenst seksueel gedrag’ in het KB 

van 18 september 1992 ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst seksueel 

gedrag op het werk33. 

- Doel van het zevende amendement van de heren CUYT, BARZIN, DUQUESNE, LANDUYT en WILLEMS 

betrof de invoering van twee preciseringen in de formulering van het nieuwe misdrijf. Opdat 

er sprake zou kunnen zijn van belaging werd enerzijds de vereiste gesteld dat de verstoring 

van de rust van het slachtoffer ernstig moet zijn en anderzijds dat de dader een bepaalde 

persoon moet viseren34. Deze laatste vereiste werd ingevoerd om te vermijden dat personen 

zoals bedelaars onder de toepassing van de strafbepaling zouden vallen35. 

- Het achtste en laatste amendement, uitgevaardigd door de heren BARZIN, CUYT, DUQUESNE, 

LANDUYT, VANDEURZEN, VAN OVERBERGHE en WILLEMS, bevatte de uiteindelijke formulering van 

het nieuwe misdrijf, zoals men het er in de Commissie voor de Justitie van de Kamer over 

eens geworden was36. Het resultaat van de behandeling in de Commissie voor de Justitie 

week uiteindelijk in aanzienlijke mate af van de oorspronkelijke formulering van de nieuwe 

wettekst. Uit de diverse amendementen werden de idee van het klachtmisdrijf, de invoeging 

van een afzonderlijk Hoofdstuk IVbis ‘Belaging’ onder Titel VIII ‘Misdaden en wanbedrijven 

tegen personen’ van het Strafwetboek, de wijziging van de strafmaat, de keuze voor de 

eenvormige term ‘belaging’, de notie ‘terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn 

                                                 
32

 Amendement (J. BARZIN et al.) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/6, 1-2.  
33

 Amendement (J. BARZIN et al.) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/6, 2; Verslag namens de 
Commissie voor Justitie op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek houdende 
de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/8, 8-9; Art. 1, derde lid KB van 18 september 
1992 ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 7 oktober 1992, 
21.505. 
34

 Amendement (J. BARZIN et al.) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/6, 3. 
35

 Verslag namens de Commissie voor Justitie op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het 
Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/8, 9. 
36

 Amendement (J. BARZIN et al.) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/7, 1. 
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gedrag de rust  van die bewuste persoon ernstig zou verstoren’ en tot slot het schrappen van 

het vereiste van de repetitieve aard van de gedragingen overgenomen. 

15. Op 9 juli 1998 werd het wetsvoorstel CUYT-LANDUYT unaniem goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Het wetsontwerp voorzag in de invoeging van het nieuwe artikel 442bis 

Sw., luidende:  

“Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn 

gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot 

driehonderd frank of met een van die straffen alleen. Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf 

kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden 

belaagd.”37 

16. De Senaat op zijn beurt, keurde het wetsontwerp definitief goed op 30 oktober 1998, waarop de 

wet tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van 

belaging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 december 1998 en van kracht werd sinds 27 

december 199838. 

 

1.2. Relevante criteria bij strafbaarstelling 

 

17. Alvorens een nieuwe strafbaarstelling in te voeren, dienen idealiter een aantal juridische criteria 

of principes in acht genomen te worden door de wetgever. Uit een analyse van zowel buitenlandse 

antibelagingswetgeving39 als uit de parlementaire voorbereiding van de Belgische belagingswet40 

blijkt dat het niet zo eenvoudig is om na te gaan of, en in welke mate een voorafgaandelijke toetsing 

aan onderstaande juridische criteria heeft plaatsgevonden. 

 

                                                 
37

 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van 
stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/10, 1-2. 
38

 L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 
442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 1377-
1378. 
39

 Zie C. KELK en R.S.B. KOOL, “Belaging in de rechtspraktijk”, Delikt en Delinkwent 2003, 664-674; H.G.M. KRABBE 

en W. WEDZINGA, “Belaging in wetsontwerp 25 768”, Delikt en Delinkwent 1998, 215-233. 
40

 F. GOOSSENS, “Het fenomeen ‘stalking’ strafrechtelijk beteugeld”, TVW 1999, afl. 2, 60-61; C. MEUNIER, “La 
répression du harcèlement”, RDPC 1999, 739-750; A.D. PORRE, “Bestrijding van stalking ook in België wettelijk 
geregeld: voorkeur gaat naar alternatieve straffen”, Pretekst 1999, 14-15; L. STEVENS, “Stalking strafbaar. 
Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, 1377-1380. 
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1.2.1. Aannemelijkheid en motivering van de schade 

18. Toetsing aan dit criterium betekent dat op kritische en rationele wijze gepeild wordt of een 

bepaald gedrag daadwerkelijk een probleem vormt en schade aanricht aan de rechtstreeks 

betrokkenen en/of de rechtsorde binnen een bepaalde maatschappelijke context41.  

19. De inschatting van de schade aangericht door belaging kan impliciet worden afgeleid uit de 

parlementaire voorbereiding waarin gewezen wordt op zowel fysisch als psychisch geweld, het 

stijgend aantal meldingen en een verhoogde mediabelangstelling42. Zo werd ook besloten om het 

repetitieve karakter van de gedragingen te schrappen aangezien één gedrag de rust van een persoon 

reeds ernstig kan verstoren. 

 

1.2.2. Tolerantie 

20. Het tolerantiebeginsel stelt  als voorwaarde dat de toegebrachte schade niet kan worden 

getolereerd in een samenleving waarin men in beginsel respect moet hebben voor de individuele 

vrijheid van de mens. Het ingrijpen van de overheid wordt aan banden gelegd, in die zin dat van 

strafbaarstelling wordt afgezien als dit een te grote inbreuk betekent op de individuele vrijheid van 

burgers43. 

21. De kwalificatie van belaging als een klachtmisdrijf houdt verband met dit gezichtspunt aangezien 

het in de eerste plaats het slachtoffer is dat oordeelt of een bepaald gedrag de rust ernstig verstoort 

en initiatief neemt tot het indienen van een klacht44. 

 

                                                 
41

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 18; M. MALSCH, M. VISSCHER 

en E. BLAAUW, Stalking van bekende personen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 31. 
42

 Hand. Kamer 1997-98, 8 juli 1998, 9.221. 
43

 M. MALSCH, M. VISSCHER en E. BLAAUW, Stalking van bekende personen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2002, 31. 
44

 Amendement (J. BARZIN) op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/2, 1; E. BREWAEYS, “De wetgever 
belaagt de belagers”, AJT 1998-99, (849) 849; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 266-267; F. D’HONT, “Belaging” in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, 
(147) 158; A. MASSET en V. BASTIAEN, “La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le 
harcèlement entre époux” in G. BOLIAU (ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, 
(45) 53; L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een 
artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 
1379; A. VANDEPLAS, “Over het klachtmisdrijf” (noot onder Antwerpen 24 mei 2006), RW 2007-08, afl. 5, 193-
195; L. VERSLUYS, “Le harcèlement nouveau (le’stalking’) est interdit”, Journ.proc. 1999, afl. 363, (20) 20. 
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1.2.3. Subsidiariteit 

22. Met het subsidiariteitsbeginsel doelt men op het feit dat het strafrecht als een ultimum 

remedium fungeert en slechts in werking treedt als minder ingrijpende maatregelen onvoldoende 

remediëren45. Met andere woorden de optimale straf is de minimale straf die toch effect sorteert. 

23. Voor de inwerkingtreding van de wet van 30 oktober 1998 werd het slachtoffer van belaging 

geconfronteerd met een leemte in de wetgeving en kon slechts een beroep gedaan worden op 

rechterlijke tussenkomst indien de gedragingen van de belager onder de reeds bestaande 

strafbepalingen vielen waaronder bedreiging (art. 327 et seq. Sw.), slagen en verwondingen (art. 398 

et seq. Sw.), woonstschennis (art. 439 et seq. Sw.), laster en eerroof (art. 443 et seq. Sw.), belediging 

(art. 448 Sw.), diefstal (art. 461 et seq. Sw.), vernieling (art. 510 et seq. Sw.), misbruik van 

telecommunicatiemiddelen (art. 114, § 8, 2° van de wet van 21 maart 199146), …47  

24. Wat deze laatste strafbepaling betreft, had de Belgische wetgever reeds in 1991 een specifieke 

bestraffing gecreëerd voor telefonische overlast en belaging. Artikel 114, § 8, 2° van de zogenaamde 

‘Belgacomwet’ bestrafte hij, die misbruik maakte van een telecommunicatiemiddel met het oogmerk 

om overlast te veroorzaken aan een andere persoon, met een geldboete van 500 tot 50 000 frank 

en/of een gevangenisstraf van één tot vier jaar. Het moet niet gezegd dat deze vorm van belaging 

slechts één van de vele gedaantes van het belagingsdelict vormt en dat een uitgebreidere wettelijke 

aanpak bijgevolg nodig was. 

25. Een zelfstandige delictomschrijving voor het fenomeen belaging was met ander woorden niet 

voorhanden. Gevolg hiervan was dat de passieve vorm van belaging, in de zin van het herhaaldelijk 

achtervolgen of bespieden, los van een eventuele bedreiging met geweld of een geweldsdelict, door 

de mazen van het supra omschreven strafrechtelijk net glipte, geen strafbaar feit uitmaakte en 

bijgevolg niet via de strafrechtelijke weg kon worden beteugeld, niettegenstaande deze gedragingen 

voor het slachtoffer even angstaanjagend kunnen zijn als handelingen die wel reeds strafbaar 

werden gesteld48. Er kan hier bijvoorbeeld gedacht worden aan het herhaaldelijk toesturen van 

                                                 
45

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 21-22; M. MALSCH, M. 
VISSCHER en E. BLAAUW, Stalking van bekende personen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 32. 
46

 Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
houdende een strafrechtelijk gesanctioneerd verbod op misbruik van de openbare telecommunicatie, om 
overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen, BS 27 maart 1991, 6.155. 
47

 F. D’HONT, “Belaging” in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, (147) 150-151; A. 
MASSET en V. BASTIAEN, “La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le harcèlement entre 
époux” in G. BOLIAU (ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, (45) 50. 
48

 Memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/1, 2. 
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bloemen, het steeds weer opwachten van het slachtoffer in de nabijheid van de woning, het 

doorzoeken van vuilniszakken, het plaatsen van advertenties in de krant waarbij de identiteit, het 

adres en het telefoonnummer van het slachtoffer worden vermeld, het ongevraagd dagelijks 

bestellen van een taxi met als gevolg dat elke dag een taxichauffeur aanbelt  of het dagelijks 

versturen van ongewenste liefdesbrieven. Politieoptreden ten aanzien van dergelijke overlast 

berokkende gedragingen bleef uit omdat ze eenvoudigweg niet de middelen had om op te treden, 

terwijl er net sprake was van een plaag waartegen de samenleving machteloos stond, te meer daar 

velen in de huidige maatschappij geïsoleerd leven en zo kwetsbaarder zijn ten aanzien van dit soort 

handelingen. 

26. Aanvankelijk werd overwogen om het probleem op civielrechtelijk vlak aan te pakken. De 

vrederechter zou bijvoorbeeld een straatverbod, een contact- of toenaderingsverbod49 met een 

daaraan gekoppelde dwangsom kunnen opleggen, maar vermits deze louter curatieve aanpak maar 

weinig effect ressorteert wegens de uitermate zware bewijslast  en de inadequate maatregelen, 

heeft men ervoor geopteerd om in het belang van de slachtoffers en hun omgeving belaging als een 

afzonderlijke vorm van deviant gedrag strafrechtelijk te bestraffen50.  

27. Een strafrechtelijke omschrijving van het fenomeen heeft naast een ontradend effect ook een 

betere bescherming van het slachtoffer door politie en gerecht tot gevolg en vermijdt dat belaging 

uitdraait op erger geweld. Een ander groot voordeel van de strafbaarstelling is dat de bewijslast 

wordt verschoven naar het Openbaar Ministerie waardoor het slachtoffer dan niet meer als enige 

partij op zoek dient te gaan naar bewijselementen. Het is immers gebleken dat het overtuigen van de 

rechter in zulke zaken voor het slachtoffer geen sinecure is51. 

 

1.2.4. Proportionaliteit 

28. Verwant aan het subsidiariteitsbeginsel is het proportionaliteitsbeginsel, dat vereist dat de 

strafbaarstelling in verhouding moet staan tot de ernst van de gevolgen van het probleem52. 

                                                 
49

 Kort Ged. Rb. Brussel 21 mei 2007, NJW 2008, afl. 187, 649, noot G. VERSCHELDEN en RW 2007-08, afl. 16, 659; 
Kort Ged. Rb. Brussel 12 januari 1999, Div.Act. 2002, afl. 6, 83, noot V. VAN DER PLANCKE; INSTITUUT VOOR DE 

GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN, Geweld. Wat nu?: geweld tussen partners, seksueel geweld, stalking, waar 
vindt u hulp, Brussel, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2005, 38. 
50

 Memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/1, 1. 
51

 A.D. PORRE, “Bestrijding van stalking ook in België wettelijk geregeld: voorkeur gaat naar alternatieve 
straffen”, Pretekst 1999, (14) 15. 
52

 M. MALSCH, M. VISSCHER en E. BLAAUW, Stalking van bekende personen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2002, 32. 
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29. De wetgever poogt met de omschrijving van een ‘ernstige’ verstoring van de rust in de 

strafbaarstelling van belaging de proportionaliteitstoets te doorstaan. Op die manier wordt de 

drempel van de strafbaarheid verhoogd en wordt het toepassingsgebied van de wet ingeperkt, maar 

het behoort nog steeds tot de soevereine beoordeling van de rechter om in een specifieke zaak uit te 

maken of er al dan niet sprake is van een ‘ernstige’ rustverstoring van een persoon53. Tegenover deze 

ernstige rustverstoring kan naast een voorlopige hechtenis bij excessieve vormen van belaging ook 

een geldboete of strafbemiddeling staan54. 

 

1.2.5. Legaliteit 

30. In het strafrecht betekent het legaliteitsbeginsel dat een gedraging alleen strafbaar kan zijn als er 

op het moment van plegen een wet bestond die de gedraging strafbaar stelde. Geen misdrijf zonder 

wet en geen straf zonder wet55. Een vooraf bekende strafbepaling is noodzakelijk opdat de burgers 

zouden weten welke gedragingen een strafrechtelijke beteugeling tot gevolg kunnen hebben.  

31. Het probleemgedrag moet met andere woorden voldoende precies worden omschreven in een 

wettelijke bepaling en daar wringt nu net het schoentje bij de Belgische belagingswet aangezien de 

wetgever met de term ‘belaging’ geopteerd heeft voor een open begrip dat vatbaar is voor talrijke 

interpretaties56. Hoewel bij het lezen van de wetsbepaling inzake belaging de constitutieve 

elementen reeds duidelijk onderscheiden kunnen worden, betekent dit niet dat ze geen ruimte laten 

voor discussie. Wel integendeel, de vage bewoordingen hebben al meermaals geleid tot interessante 

en verrassende interpretaties. Daar waar de wetgever ruimte laat, wordt deze immers ingevuld door 

de rechtspraak en rechtsleer die de constitutieve elementen geval per geval een aangepaste inhoud 

geven.  

 

                                                 
53

 L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 
442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 1379. 
54

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 23. 
55

 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht: in hoofdlijnen, 
Antwerpen, Maklu, 2006, 80. 
56

 A. GROENEN, Stalking: risiscofactoren voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 23. 
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1.3. Latere specificaties 

 

1.3.1. Mobbing en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

32. Wanneer men echter het slachtoffer wordt van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

op het werk, kan beroep gedaan worden op specifieke regelgeving57. Het specifieke geval van het 

belagen of pesten op de werkvloer, ook wel  mobbing genoemd, werd door de wetgever geregeld in 

artikel 32ter, 2° van de Wet Welzijn Werknemers58. Na diverse wetswijzigingen kan mobbing thans 

wettelijk als volgt worden gedefinieerd59:  

“Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de 

onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of 

gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit 

van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de 

uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat 

een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd en dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 

eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische 

afstamming.” 

33. Bij deze definitie valt het meteen op dat de wetgever, in tegenstelling tot bij belaging, een zeer 

specifieke definitie geeft van wat het begrip mobbing inhoudt. Mobbing is net zoals belaging ook een 

subjectief begrip dat afhankelijk van de personen en de situatie een andere invulling kan verkrijgen.  

                                                 
57

 Zie J. CORDIER, “La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail” in J. CLESSE, M. DUMONT en J. CORDIER (eds.), Questions de droit social, Luik, CUP, 2002, 385-453; 
J. CORDIER, “La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel 
au travail”, JTT 2002, afl. 837, 381-394; J. DERMAGNE, “Le harcèlement moral et la loi pénale”, Journ.proc. 2002, 
afl. 434, (21) 22-23; P. HUMBLET en D. DE MEULEMEESTER, “Nieuwe taken voor de preventieadviseurs: bestrijden 
van mobbing en bullying”, Medi-ius 2001, afl. 2, 2-9; J. JACQMAIN, “Mobbing, bullying, management par le stress: 
l’abus ne fait pas loi”, Soc.Kron. 2000, 262; N. THOELEN en T. VAN HOOGENBEMT, Geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk: stand van zaken na de Wet-Onkelinx. Contractuele clausules, Mechelen, 
Ced.Samsom, 2003, 111 p.; I. VERHELST, “De nieuwe pestwet legt de nadruk op preventie”, Or. 2007, 204-221; E. 
VERSCHOOREN, “In vertrouwen tegen mobbing”, Lokaal 2004, afl. 18, 16-17; G. ZORBAS, Le harcèlement: droits 
européen, belge, français et luxembourgeois, Brussel, Larcier, 2010, 527 p. 
58

 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 
september 1996, 24.309. 
59

 De laatste wijziging betreffende de definiëring van pesterijen op het werk en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk dateert van januari 2007 door de Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 6 juni 2007. 

http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=3&did=WKBE-JURA-DOC-300005710@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=3&did=WKBE-JURA-DOC-300005710@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=7&did=WKBE-JURA-DOC-300030003@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=7&did=WKBE-JURA-DOC-300030003@NL
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34. Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk moet conform artikel 32ter, 3° van de Wet 

Welzijn Werknemers worden verstaan: 

“Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele 

connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast 

of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd.” 

35. Essentieel verschil tussen beide begrippen betreft het feit dat artikel 32ter, 2° van de Wet Welzijn 

Werknemers vereist dat zich meerdere gedragingen voordoen binnen een bepaalde termijn opdat 

sprake zou zijn van mobbing. Ongewenst seksueel gedrag op het werk daarentegen omvat elk 

gedrag, zonder de vereiste herhaling60. 

36. Gelet op het feit dat mobbing en ongewenst seksueel gedrag op het werk zich voornamelijk 

situeren in het sociaal recht, weerhoud ik me dan ook van een uitvoerige bespreking hieromtrent. 

 

1.3.2. Discriminatie als strafverzwarende omstandigheid 

37. Krachtens de Antidiscriminatiewet61, reeds gedeeltelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof62, 

werd een nieuw artikel 442ter ingevoegd in het Strafwetboek teneinde het minimum van de bij 

artikel 442bis Sw. bepaalde correctionele straffen te verdubbelen wanneer één van de drijfveren van 

het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon 

wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn 

nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, 

zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 

handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale 

afkomst63.  

                                                 
60

 M. DE RUE, “Le harcèlement” in H. BOSLY en C. DE VALKENEER (eds.), Les infractions. Volume 2 – Les infractions 
contre les personnes, Brussel, Larcier, 2010, (725) 740. 
61

 Wet 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS 17 maart 2003. 
62

 Arbitragehof 6 oktober 2004, nr. 157/2004, APM 2004, afl. 9, 203, AA 2004, afl. 4, 1767, AM 2005, afl. 2, 154, 
noot, BS 18 oktober 2004, 72.389, Juristenkrant 2004 afl. 96, 4, Juristenkrant 2004, afl. 96, 5, Journ.proc. 2004, 
afl. 489, 21, Soc.Kron. 2005, afl. 1, 10, noot J. JACQMAIN en TBP 2004, afl. 10, 637. 
63

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 268; F. D’HONT, “Belaging” in A. 
VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, (147) 156-157; A. MASSET en V. BASTIAEN, “La 
séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le harcèlement entre époux” in G. BOLIAU (ed.), 
Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, (45) 52. 

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d654274e188&docid=WKBE-JURA-DOC-300035433@NL
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1.3.3. Belaging en belaging via telecommunicatie 

38. Voor de wet van 30 oktober 1998 belaging specifiek strafbaar stelde in ons Strafwetboek, werd 

belaging via telecommunicatie reeds aangepakt in artikel 114, § 8, 2° van de zogenaamde 

Belgacomwet. Voormelde bepaling bestrafte de persoon die gebruik maakte van een 

telecommunicatienet of -dienst of andere middelen van telecommunicatie om overlast te 

veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen, met een geldboete van 500 tot 50 000 

frank en/of een gevangenisstraf van één tot vier jaar. 

39. Na verloop van tijd rezen er vragen of deze wetsbepaling, inzonderheid het moreel bestanddeel 

en de strafmaat van het misdrijf, wel verenigbaar was met het legaliteits- en gelijkheidsbeginsel. Het 

toenmalig Arbitragehof beantwoordde deze prejudiciële vragen respectievelijk positief en negatief 

en kwam bijgevolg tot het besluit dat artikel 114, § 8, 2° van de wet van 21 maart 1991 een 

schending van de artikelen 10 en 11 Gw. opleverde in zoverre, het voorzag in straffen die zwaarder 

waren dan die bepaald in artikel 442bis Sw., voor diegene die gebruik maakte van een 

telecommunicatiemiddel om zijn correspondent overlast te bezorgen64. 

40. De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie65 kwam tot stand in de 

nasleep van een Belgische veroordeling door het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen66 wegens het niet tijdig implementeren en omzetten van zes richtlijnen 

betreffende elektronische communicatienetwerken67. Het hoger vermelde artikel 114, § 8 van de wet 

                                                 
64

 Arbitragehof 14 juni 2006, nr. 98/2006, APM 2006, afl. 7, 131, AA 2006, afl. 3, 1189, BS 22 augustus 2006, 
41.867, RABG 2006, afl. 20, 1477, noot D. VAN DER KELEN en S. DEDECKER en RW 2006-07, afl. 35, 1434; 
Arbitragehof 10 mei 2006, nr. 71/2006, AA 2006, afl. 2, 843, JLMB 2006, afl. 22, 940 en JDSC 2006, 219; M. 
BEERNAERT, “Harcèlement téléphonique: le point sur une législation souvent mal connue”, Div.Act. 2001, (174) 
174; P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 
proporties gebracht” (noot onder Cass. 21 februari 2007), T.Strafr. 2008, afl. 1, (1) 6-7; A. MASSET en V. BASTIAEN, 
“La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le harcèlement entre époux” in G. BOLIAU 
(ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, (45) 45-47; C. MEUNIER, “La répression 
du harcèlement”, RDPC 1999, (739) 741-742; D. VAN DER KELEN en S. DE DECKER, “*Stalking+ Geen twee gewichten, 
geen twee (straf)maten. Arbitragehof herleidt strafmaat” (noot onder Arbitragehof 14 juni 2006), RABG 2006, 
afl. 20, (1484) 1488-1489; V. VAN DER PLANCKE, “Harcèlement et astreinte” (noot onder Kort Ged. Rb. Brussel 12 
januari 1999), Div.Act. 2002, afl. 6, (83) 85. 
65

 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 20 juni 2005. 
66

 HvJ C-240/04, Commissie v. Belgie, 2004. 
67

 Richtl. 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad, 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijke 
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten (Kaderrichtlijn), Pb.L. 24 april 2002, 
L. 108/33; Richtl. 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad, 7 maart 2002 betreffende de 
machtiging voor elektronische communicatienetwerken en –diensten (Machtigingsrichtlijn), Pb.L. 24 april 2002, 
L. 108/21; Richtl. 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad, 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijhorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn), Pb.L. 
24 april 2002, L. 108/7; Richtl. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad, 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en diensten 
(Universele dienstrichtlijn), Pb.L. 24 april 2002, L. 108/51; Richtl. 2002/58/EG van het Europees Parlement en 

file:///M:/Arbitragehof%2014%20juni%202006,%20nr.%2098/2006,%20A.P.M.%202006%20(samenvatting),%20afl.%207,%20131,%20A.A.%202006,%20afl.%203,%201189,%20B.S.%2022%20augustus%202006,%2041867, RABG%202006,%20afl.%2020,%201477,%20noot%20VAN%20DER%20KELEN,%20D.,%20DE%20DECKER,%20S%20en%20R.W.%202006-07%20(samenvatting),%20afl.%2035,%201434%20en%20http:/www.rwe.be%20(3%20mei%202007)
file:///M:/Arbitragehof%2014%20juni%202006,%20nr.%2098/2006,%20A.P.M.%202006%20(samenvatting),%20afl.%207,%20131,%20A.A.%202006,%20afl.%203,%201189,%20B.S.%2022%20augustus%202006,%2041867, RABG%202006,%20afl.%2020,%201477,%20noot%20VAN%20DER%20KELEN,%20D.,%20DE%20DECKER,%20S%20en%20R.W.%202006-07%20(samenvatting),%20afl.%2035,%201434%20en%20http:/www.rwe.be%20(3%20mei%202007)
file:///M:/Arbitragehof%2010%20mei%202006,%20nr.%2071/2006,%20A.A.%202006,%20afl.%202,%20843, JLMB%202006,%20afl.%2022,%20940%20en%20http:/jlmbi.larcier.be%20(7%20juni%202006);%20, JDSC%202006,%20219
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=-1&did=WKBE-JURA-DOC-300069259@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=-1&did=WKBE-JURA-DOC-300069259@NL
http://www.jura.be/modules/search/result/view_doc/display.jsp?init=true&env=doc&qlinkRef=1&idx=-1&did=WKBE-JURA-DOC-300056314@NL
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van 21 maart 1991 werd opgeheven door artikel 155, 4° van de wet van 13 juni 2005 en vervangen 

door artikel 145, § 3, 2° van deze nieuwe wet, en dit met een quasi identieke inhoud en strafmaat als 

het afgeschafte artikel 114, § 8, 2° van de wet van 21 maart 199168. De wetgever is hier opnieuw 

voorbijgegaan aan de mogelijkheid om de generieke belaging uit artikel 442bis Sw. af te stemmen op 

de digitale overlast. De diversiteit in strafmaten werd dan ook onder de vorm van een prejudiciële 

vraag voorgelegd aan het toenmalig Arbitragehof waarbij het Hof tot het oordeel kwam dat artikel 

145, § 3, 2° van de wet van 13 juni 2005 het gelijkheidsbeginsel schond door zwaardere straffen op te 

leggen dan voorzien in artikel 442bis Sw.69 In een tweede arrest bevestigde het Hof de schending70. 

41. De wetgever anticipeerde op deze laakbare situatie met betrekking tot het onderscheid in 

strafmaat door amper een week later een wet71 goed te keuren waarbij artikel 145, § 3, 2° van de 

wet van 13 juni 2005 met de zwaardere discriminerende strafmaat werd opgeheven en artikel 145, § 

3bis met de aangepaste strafmaat in deze wet werd ingelast. Sindsdien is de wijze waarop de belager 

zijn slachtoffer lastig valt irrelevant voor het bepalen van de strafmaat en kan bijgevolg zowel 

elektronische belaging als belaging op een andere manier, worden bestraft met een gevangenisstraf 

van vijftien dagen tot twee jaar en/of met een geldboete van vijftig tot driehonderd euro72. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de Raad, 12 juli 2002 betreffende verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Privacy- en elektronische communicatierichtlijn), Pb.L. 17 
september 2002, L. 201/37; Richtl. 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en diensten (Mededingingsrichtlijn), 
Pb.L. 17 september 2002, L. 249/21. 
68

 P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 
proporties gebracht” (noot onder Cass. 21 februari 2007), T.Strafr. 2008, afl. 1, (1) 7-8; G. SCHOORENS, noot 
onder Arbitragehof 18 april 2007, T.Strafr. 2007, afl. 5, 312; D. VAN DER KELEN en S. DE DECKER, “*Stalking+ Geen 
twee gewichten, geen twee (straf)maten. Arbitragehof herleidt strafmaat” (noot onder Arbitragehof 14 juni 
2006), RABG 2006, afl. 20, (1484) 1484. 
69

 Arbitragehof 28 maart 2007, nr. 55/2007, A.GrwH 2007, afl. 2, 729, BS 25 mei 2007, 28.312 en Juristenkrant 
2007, afl. 148, 20; M. VANDEVELDE, “Belaging via telecommunicatie te zwaar bestraft”, Juristenkrant 2007, afl. 
148, (20) 20. 
70

 Arbitragehof 18 april 2007, nr. 64/2007, A.GrwH 2007, afl. 2, 814, BS 13 juni 2007, 31.975, Juristenkrant 
2007, afl. 148, 20 en T.Strafr. 2007, afl. 5, 311, noot G. SCHOORENS. 
71

 Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 
72

 P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 
proporties gebracht” (noot onder Cass. 21 februari 2007), T.Strafr. 2008, afl. 1, (1) 8; B. MABILDE, “Alleen 
onderzoeksrechter kan nog elektronische belagers opsporen”, Juristenkrant 2007, afl. 154, (6) 6; G. SCHOORENS, 
noot onder Arbitragehof 18 april 2007, T.Strafr. 2007, afl. 5, 312. 
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2. JURIDISCHE ANALYSE VAN HET MISDRIJF BELAGING 

 

42. Belaging is de Nederlandstalige benaming voor het fenomeen stalking73. Het begrip stalking 

ontleent zijn oorspronkelijke betekenis aan de Engelse jachtterminologie en betekent letterlijk “het 

besluipen of het opjagen van een prooi”74. Tegenwoordig wordt deze beeldspraak tevens gehanteerd 

om het gedrag aan te duiden van personen die een ander opjagen alsof deze laatste een menselijke 

prooi is75.  

43. De belager gaat over tot het dwangmatig achtervolgen, lastigvallen en terroriseren van iemand 

om zo controle te verwerven over die persoon. Doordat het slachtoffer voortdurend verstoord wordt 

in zijn of haar leven, gaat deze persoon vrezen voor zijn of haar veiligheid. De belager wil dan ook tot 

het uiterste gaan om op de hoogte te blijven van het doen en laten van het slachtoffer.  

44. Door de voortdurende confrontatie met de ondermijnende en bedreigende activiteiten van de 

belager kan het slachtoffer met zijn of haar gezin na verloop van tijd in een steeds groter isolement 

terecht komen. Het leven van het slachtoffer wordt vaak door allerhande pesterijen compleet de 

vernieling in geholpen. Deze pesterijen kunnen de vorm aannemen van bedreigingen, dreigbrieven 

aan het slachtoffer zelf, familieleden of vrienden, telefoonterreur, achtervolgingen buitenshuis, 

opzettelijke aanrijdingen, post vatten bij het slachtoffer thuis of op het werk, op dubieuze wijze 

binnendringen in de leefomgeving, verspreiding van pertinente leugens bij derden, allerhande 

beschadigingen, …. Het belagen kan zelfs leiden tot of gepaard gaan met fysiek of seksueel geweld76. 

45. In de volksmond wordt echter nog vaak gebruik gemaakt van de populaire term ‘stalking’. 

Aangezien dit een juridisch werkstuk betreft, opteer ik de term ‘belaging’ te gebruiken. 

                                                 
73

 Wetsvoorstel (R. CUYT et al.) tot invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek houdende de 
strafbaarstelling van stalking. Amendement, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/4, 1; L. VERSLUYS, “Le harcèlement 
nouveau (le’stalking) est interdit”, Journ.proc. 1999, afl. 363, (20) 20. 
74

 S. DEBRUYNE, C. DILLEN en P. COSYNS, “Stalkers, een nieuwe categorie van daders”, Panopticon 2002, afl. 1, (7) 7; 
P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 
proporties gebracht” (noot onder Cass. 21 februari 2007), T.Strafr. 2008, afl. 1, (1) 3; F. D’HONT, “Belaging” in A. 
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voor fysiek geweld, Antwerpen, Maklu, 2006, 38; J. REMMELINK, “Talking of stalking” in L.M.M. ROYAKKERS en A. 
SARLEMIJN (eds.), Stalking strafbaar gesteld, Deventer, Gouda Quint, 1998, 43; L. STEVENS, “Stalking strafbaar. 
Commentaar bij de wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek 
houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 1378. 
75
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76
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2.1. Generieke belaging 

 

46. Eind 1998 werd belaging voor het eerst algemeen strafbaar gesteld krachtens de wet van 30 

oktober 199877. Deze wet, die vervat zit in artikel 442bis van het Strafwetboek, luidt als volgt:  

“Hij die een persoon heeft belaagd, terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn 

gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van vijftig frank tot 

driehonderd frank, of met één van die straffen alleen. Tegen het in dit artikel bedoelde 

misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te 

worden belaagd. ” 

47. Belaging in de zin van artikel 442bis Sw. impliceert het vrijwillig aannemen van een gedrag van 

seksuele of andere aard om al dan niet opzettelijk de rust van een andere persoon te verstoren78. Die 

gedragingen bestaan erin een persoon lastig te vallen op een wijze die voor de betrokkene overlast 

meebrengt79. De belager creëert met zijn of haar handelingen een door de belaagde ervarende 

vrijheidsbeperkende, bedreigde toestand die bijgevolg kan aanzien worden als een vorm van 

psychisch geweld80.  

 

2.1.1. Constitutieve bestanddelen van het misdrijf 

48. Met constitutieve bestanddelen doelt men op de componenten van de delictomschrijving of van 

de wettelijke incriminatie van een specifiek misdrijf. Ze vormen het geheel van de door de termen 

van een specifieke delictomschrijving gepreciseerde voorwaarden, of uit die termen afleidbare 

voorwaarden, die vervuld moeten zijn om een gedraging te kunnen beschouwen als strafbaar gesteld 

door die specifieke wettelijke incriminatie, en als zodanig te kwalificeren81. Traditioneel wordt het 

misdrijf in twee elementen opgesplitst, een materieel en een moreel element82. Deze traditionele 

onderverdeling weerspiegelt het klassieke 19e-eeuwse mensbeeld, waarin de dualiteit tussen geest 

                                                 
77

 Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 442bis in het Strafwetboek houdende de 
strafbaarstelling van belaging, BS 17 december 1998, 40.074. 
78

 A. MASSET en V. BASTIAEN, “La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le harcèlement 
entre époux” in G. BOLIAU (ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, (45) 49.  
79

 Verslag namens de Commissie voor Justitie op het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 460ter in het 
Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van stalking, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1046/8, 2; Hand. Kamer 
1997-98, 8 juli 1998, 9.221. 
80

 L. STEVENS, “Stalking strafbaar. Commentaar bij de Wet van 30 oktober 1998 tot invoeging van een artikel 
442bis in het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van belaging”, RW 1998-99, afl. 38, (1377) 1380. 
81

 L. DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2004, 80. 
82

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 527-530 en 638-677. 
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en lichaam centraal stond. Ondanks het feit dat deze visie in de wetenschap meer en meer naar de 

achtergrond wordt verschoven, beheerst zij nog steeds de strafrechtsdogmatiek83. Naast het 

materieel en het moreel element wordt soms nog een derde bestanddeel van het misdrijf 

onderscheiden, met name de wederrechtelijkheid84. 

49. De wetgever onthield zich echter van de taak om voor elk specifiek misdrijf telkens in de wet de 

voorwaarden in te schrijven die hij in alle gevallen noodzakelijk achtte als conditiones sine qua non 

voor de bestraffing, of omgekeerd, telkens die gronden op te sommen die tot straffeloosheid 

(kunnen) leiden. Door de doctrine werd dan ook op grond van de studie van de delictomschrijvingen, 

gecombineerd met de studie van de artikelen betreffende de misdrijven en hun bestraffing in het 

algemeen, gepoogd de elementen te articuleren die constitutief zijn voor elk strafbaar feit85. Wat 

betreft het misdrijf belaging kunnen de constitutieve elementen gedistilleerd worden uit de 

delictomschrijving die in artikel 442bis Sw. wordt gegeven.  

 

2.1.1.1. Materieel element 

“Hij die een persoon heeft belaagd (…) de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren (…)” 

50. DUPONT omschrijft het materieel element van het misdrijf als een uitwendig waarneembare, 

menselijke of als dusdanig gekwalificeerde gedraging, die de objectieve delictsinhoud (een verboden 

of geboden gedraging, of het veroorzaken van een gevolg) van een wettelijke delictomschrijving 

vervult86. Het loutere voornemen een strafbaar feit te plegen volstaat immers niet om een misdrijf 

op te leveren87. Het materieel element behoort dus conform de eis van het legaliteitsbeginsel voor 

elk misdrijf specifiek te worden afgeleid uit de delictomschrijving en wordt bij het belagingsdelict, 

zoals blijkt uit artikel 442bis Sw., gevormd uit A. het belagen B. van een bepaalde persoon C. 

waardoor diens rust ernstig verstoord wordt88. 

 

 

 

 

                                                 
83
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A. Belagen 

51. De wetgever heeft zich ten tijde van de strafbaarstelling van belaging bewust weerhouden om de 

inhoud van het begrip belaging nader te definiëren opdat belaging in al haar vormen bestraft zou 

kunnen worden en bijgevolg een ruim toepassingsgebied zou kunnen verkrijgen89. Gezien hier sprake 

is van een open begrip, beschikken de hoven en rechtbanken hieromtrent over een ruime 

appreciatiemarge waarbij zij dit begrip in de praktijk zullen moeten invullen zonder daarbij de 

grenzen van de normale betekenis ervan te overschrijden90.  

52. In het kader van de parlementaire voorbereidingen van de wet van 30 oktober 1998 werden een 

aantal voorbeelden aangehaald zoals het achtervolgen of bespieden van een persoon, het steeds 

weer opwachten van een persoon na het werk of in de nabijheid van diens woning, het herhaaldelijk 

toesturen van bloemen, het voortdurend opbellen, het herhaaldelijk aanbellen, het beschadigen van 

de wagen of voordeur, het binnendringen in huis, het doorzoeken van vuilniszakken, het plaatsen 

van advertenties in de krant waarbij zowel de identiteit, het adres als het telefoonnummer van het 

slachtoffer worden vermeld, het plaatsen van valse overlijdensberichten, het laten bezorgen van 

grafkransen, het neerleggen van ongegronde klachten en het aanspannen van gerechtelijke 

procedures, het dagelijks ongevraagd bestellen van een taxi, en het dagelijks versturen van 

ongewenste liefdesbrieven91. Naast het seksuele en gewelddadige, komt dus ook het psychische 

element aan bod als een vorm van belaging. De feiten die de belaging uitmaken, moeten niet 

noodzakelijk op zichzelf strafbare feiten uitmaken. Het volstaat dat het gedrag van de dader de rust 

van het slachtoffer ernstig verstoort92. 

53. Ook in arbeidsbetrekkingen werd artikel 442bis Sw. menigmaal toegepast. Het betroffen telkens 

situaties waarbij leidinggevenden misbruik maakten van hun hiërarchische positie. Dit resulteerde 
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soms in het instellen van vervolgingen tegen rechtspersonen in hun hoedanigheid van werkgever, 

waarover verder meer93. 

54. Hoe ver het toepassingsgebied kan reiken, wordt aangetoond door een arrest van het hof van 

beroep te Gent waarin werd geoordeeld dat het bewust herhaalde malen blokkeren van een private 

parking met de bedoeling de eigenaar van de parking te pesten, als een vorm van belaging kan 

worden aangemerkt94. 

55. De vage omschrijving van het begrip belaging en de ruime beoordelingsbevoegdheid van hoven 

en rechtbanken maakten tot drie maal toe het voorwerp uit van een prejudiciële vraag aan het 

Grondwettelijk Hof. Het Hof besloot in casu tot verenigbaarheid met het legaliteits- en 

gelijkheidsbeginsel, respectievelijk verankerd in de artikelen 12, tweede lid en 14 Gw., en artikelen 

10 en 11 Gw.95 Voor een uitvoerige bespreking hieromtrent verwijs ik naar het infra omschreven 

derde deel inzake belaging en legaliteit. 

56. De vraag of de handeling al dan niet een repetitief karakter moet hebben om als belaging 

gekwalificeerd te kunnen worden, is voer voor discussie. Algemeen laat de wettekst uitschijnen dat 

reeds één feit volstaat96 en tijdens de parlementaire voorbereiding werd aangenomen dat een 

repetitief karakter niet vereist is97. Ook in de rechtsleer en rechtspraak wordt/werd dit algemeen 

aangenomen, maar hier wordt wel meteen aan toegevoegd dat het feit op zich zwaar genoeg moet 

zijn98. Opmerkelijk echter is dat het Grondwettelijk Hof, gevolgd door het Hof van Cassatie in hun 

arresten wel het repetitief karakter benadrukken.  

De redenering van het Grondwettelijk Hof voor dit repetitief karakter vindt haar oorsprong in de 

aanneming van het amendement dat betrekking heeft op de schrapping van de verwijzing naar het 
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repetitieve van die gedraging99. Het Hof poneert dienaangaande dat de aanname van het 

amendement niet in die zin mag worden begrepen dat de wetgever heeft willen afwijken van de 

gewone betekenis van het woord ‘belaging’, die dergelijk herhaalde handelingen impliceert100. 

Vervolgens wordt in een cassatiearrest van 21 februari 2007 het begrip meer tot zijn werkelijke 

proportie herleid en verduidelijkt door vast te stellen dat belaging gedragingen vereist die een 

voortdurend en onophoudelijk karakter vertonen101. Deze visie wordt nogmaals bevestigd in een 

arrest van 24 november 2009 waarin volgens het Hof van Cassatie artikel 442bis Sw. aldus degene 

bestraft die door niet-aflatende of steeds terugkerende gedragingen iemands persoonlijke 

levenssfeer ernstig aantast door hem op irritante wijze lastig te vallen102. 

Volgens DE RUE is de discussie omtrent het repetitief karakter thans beslecht en is er slechts sprake 

van belaging in de zin van artikel 442bis Sw. indien er een opvolging is van gedragingen103. Het is 

maar zeer de vraag of ook de overige rechtspraak, naast het Grondwettelijk Hof en het Hof van 

Cassatie deze mening is toegedaan. 

 

B. Van een bewuste persoon 

57. Om te verhinderen dat het gedrag van mensen die een of meer willekeurige personen 

aanklampen zoals bedelaars, huis-aan-huisverkopers, vertegenwoordigers van sekten of paparazzi, 

onder het toepassingsgebied van het misdrijf belaging conform artikel 442bis Sw. zou ressorteren, 

werd tijdens de parlementaire voorbereiding gekozen voor ‘die bewuste persoon’ ter vervanging van 

het voordien gebruikte ‘die persoon’ in de omschrijving van het nieuwe misdrijf104. De dader dient 

dus met andere woorden met zijn gedraging een welbepaalde, bewuste persoon te viseren opdat er 

sprake zou kunnen zijn van belaging105. 
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58. Meestal vindt belaging zijn oorsprong in een stukgelopen liefdesrelatie waarbij de afgewezen 

partner overgaat tot belaging. Ook een aanhoudende vete tussen buren of de jaloersheid van een 

collega kunnen uitmonden in belaging.  

In voormelde gevallen betreft het steeds natuurlijke personen, maar recent werd aan het 

Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag voorgelegd of de interpretatie dat enkel natuurlijke 

personen het slachtoffer van het misdrijf belaging konden zijn, wel verenigbaar was met het 

gelijkheidsbeginsel vermeld in de artikelen 10 en 11 Gw106. Het Hof achtte artikel 442bis Sw. niet in 

strijd met de Grondwet en gaf hierbij duidelijk aan dat een burger een rechtspersoon niet kan 

belagen.  

59. Niettegenstaande rechtspersonen in zekere mate een eigen privéleven kunnen genieten107, 

veroorzaakt belaging immers een verstoring van de ‘gevoelsrust’ van het slachtoffer in kwestie, 

hetgeen alleen denkbaar is ten aanzien van natuurlijke personen108. Voor een verstoring van de 

‘gevoelsrust’ van de belaagde persoon is meer nodig dan een louter hinderlijk gedrag dat het 

normaal functioneren van het slachtoffer verstoort. Het hinderlijk gedrag moet daarenboven een 

gevoel van onrust teweegbrengen bij het slachtoffer. Deze beperking van ‘rust’ tot ‘gevoelsrust’ blijkt 

tevens uit de parlementaire voorbereiding van de belagingswet waar gewezen wordt op het feit dat 

het immers duidelijk is dat de wetgever enkel natuurlijke personen als potentiële slachtoffers van 

belaging voor ogen heeft109. De wetgever heeft bij deze kwestie eenvoudigweg geen moment stil 

gestaan. Dit zorgt er voor dat er een objectieve verantwoording is voor het gemaakte onderscheid en 

er van een schending van het gelijkheidsbeginsel geen sprake kan zijn. Daarnaast haalt het Hof als 

bijkomend argument aan dat het onderscheid niet onevenredig is, aangezien voor een rechtspersoon 

waarvan de werking zou worden verstoord door handelingen of gedragingen die verwant zijn met 

belaging andere rechtsmiddelen openstaan om op te treden, zowel burger- en sociaalrechtelijk als 

strafrechtelijk110. Mochten deze rechtsmiddelen niet volstaan, dan beschikken de natuurlijke 

personen binnen een rechtspersoon nog steeds over de mogelijkheid om als individu een klacht neer 

te leggen wegens belaging111. 
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60. In dezelfde zin deed zich een nog sprekender incident voor in Blankenberge waar een burger 

veroordeeld werd wegens belaging van een stadsbestuur112. Toegegeven, Henri Vandenbosch is een 

pitbull. Sinds de stad Blankenberge in 2002 de petanqueclub, waarvan Henri Vandenbosch voorzitter 

is, uit het Leopoldpark wilde zetten laat hij niet meer los. Tussen september 2002 en april 2007 

stuurde hij het stadsbestuur niet minder dan 132 mails vol met vragen, kritische opmerkingen, 

beschouwingen en, naarmate de antwoorden steeds bondiger en nietszeggender werden, ook met 

verwijten. Henri Vandenbosch zou er met zijn stroom e-mails, brieven en telefoons, de werking van 

de stadsdiensten ernstig in het gedrang hebben gebracht. Omdat de toon steeds grimmiger en 

persoonlijker werd, diende niet alleen het stadsbestuur klacht in wegens belaging en misbruik van 

elektronische communicatiemiddelen, maar hebben de burgemeester en acht andere schepenen en 

ex-schepenen zich bovendien individueel burgerlijke partij gesteld in deze zaak113. Een beslissing 

waarvoor de stad bakken kritiek over zich heen kreeg. De toenmalige Vlaamse Ombudsman vond dat 

Blankenberge overreageerde en nam openlijk de verdediging van Vandenbosch op zich. De 

correctionele rechtbank van Brugge tilde zwaar aan de langdurigheid van de mailstroom en kon er 

niet om lachen dat de voorzitter van de petanqueclub zelfs tijdens de procedure voor de raadkamer 

bleef mailen en veroordeelde de man tenslotte tot één jaar effectieve celstraf en 1 100 euro 

geldboete, waarvan de helft met uitstel. De stad Blankenberge, de gedupeerde burgemeester en 

schepenen krijgen elk één euro voorlopige schadevergoeding. De vraag tot onmiddellijke aanhouding 

van de man werd afgewezen. De Brugse rechter lijkt dus de supra omschreven rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof, dat eerder geoordeeld had dat een burger geen rechtspersoon kan belagen, 

eenvoudigweg naast zich neer te leggen. Het is in elk geval een juridische primeur in België dat een 

burger veroordeeld werd voor belaging van een stadsbestuur. Uit mediaberichtgeving kon worden 

opgemaakt dat de zaak op 25 mei 2010 voorkwam voor het Gentse hof van beroep. Of effectief 

uitspraak is gedaan in deze zaak of uitstel werd gevraagd, is helaas niet duidelijk.  

 

C. Waardoor diens rust ernstig wordt verstoord 

61. In tegenstelling tot wat verwacht zou worden, blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat dit 

impliciet geacht wordt deel uit te maken van de essentie van de strafbaar gestelde belaging114. 

Bijgevolg ressorteert het onder het materieel en niet onder het moreel element. 
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62. Gelet op het feit dat we leven in een maatschappij waar de tolerantiedrempel steeds lager wordt 

en we aanstoot nemen aan akkefietjes, heeft de wetgever ervoor geopteerd om enkel een ernstige 

verstoring van de rust van het slachtoffer door het gedrag van de belager strafbaar te stellen.  

63. Er dient gewezen te worden op het feit dat ‘rust’ een breed begrip is dat vele ladingen dekt. Dit 

sluit aan bij het doel dat de wetgever met de opname van het artikel 442bis in het Strafwetboek had. 

Hij wou slachtoffers van handelingen die op zich niet strafbaar waren, maar die wel de nodige 

overlast veroorzaakten, een middel aanreiken om op te kunnen treden. Door het toemeten van een 

strafbaar karakter aan belaging, kan het storend gedrag reeds worden vervolgd in een vroeger 

stadium en moet er niet langer gewacht worden tot de dader eventueel overgaat tot zwaardere 

strafbare feiten zoals bijvoorbeeld aanranding, moord,…  

64. Om te vermijden dat elk feit voor strafbaarstelling in aanmerking kwam, heeft men geopteerd 

voor de toevoeging van de notie ‘ernstig’ in de omschrijving van het belagingsdelict. Een gewone 

verstoring van de rust dient immers getolereerd te worden door het slachtoffer en zijn omgeving. 

Doordat aan het feit een zekere zwaarwichtigheid verbonden moet zijn, wordt het toepassingsgebied 

van het misdrijf belaging ingeperkt en de strafbaarheidsdrempel verhoogd115.  

65. Door het vereiste van een ernstige rustverstoring maakt het nieuw delict bovendien een 

resultaatsverbintenis uit: de rust dient effectief ernstig verstoord te zijn door het gedrag van de 

belager. Het is immers niet voldoende dat er een mogelijkheid bestaat tot het verstoren van de rust 

van het slachtoffer, vereist is dat de verstoring door de rechter in concreto wordt vastgesteld116. 

66. Het opzet van de parlementaire voorbereiding om het misdrijf belaging te objectiveren werd tot 

grote spijt van sommige auteurs niet gevolgd. STEVENS wijst erop dat net zoals de rust van de ene 

persoon veel sneller is verstoord dan die van een andere, ook de rust van de ene persoon veel sneller 

‘ernstig’ zal verstoord zijn dan die van een andere117. Ook DE NAUW is voorstander van een zekere 

objectivering. In dit verband stelt hij dat men bij de beoordeling van dit bestanddeel niet te zeer mag 

uitgaan van de persoonlijke ervaring van het slachtoffer op gevaar het misdrijf afhankelijk te maken 
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van subjectieve elementen118. De lat op het vlak van de rustverstoring ligt niet voor iedereen gelijk. 

Waar voor de ene persoon pas het zoveelste stalktelefoontje de druppel is die de emmer doet 

overlopen, kan voor de andere zelfs één telefoontje volstaan opdat zijn of haar rust ernstig is 

verstoord119.  

67. Wat met een ernstige rustverstoring wordt bedoeld, wordt niet nader geëxpliciteerd in de wet120. 

Wat daaronder precies moet worden begrepen, wordt uiteengezet in het derde deel dat handelt 

over belaging en legaliteit.  

 

2.1.1.2. Moreel element 

“ (…) terwijl hij wist of had moeten weten” 

68. Naast een materieel, vereist elk misdrijf ook een moreel element of anders gesteld een subjectief 

delictsbestanddeel. De gedraging die overeenstemt met het materieel element van een 

delictomschrijving volstaat op zichzelf niet om een strafbaar feit op te leveren. Het moreel element is 

de schuldvorm waarmee deze gedraging wordt gesteld. Met de schuldvorm doelt men enerzijds in de 

enge zin op het opzet (dolus), de onachtzaamheid (culpa) en anderzijds in de bredere zin op de 

afwezigheid van één van de schulduitsluitingsgronden121. Het bestaan van schulduitsluitingsgronden 

zoals dwang, dwaling, maar ook jeugdige leeftijd en geestesziekte hebben immers tot gevolg dat de 

dader niet zal worden veroordeeld.  

69. Artikel 442bis Sw. vereist naast het materieel element met andere woorden, dat de belager A. 

wist of B. had moeten weten dat hij of zij door zijn of haar gedrag de rust van de belaagde persoon 

ernstig zou verstoren122.  

 

A. Wist 

70. ‘Wist’ verwijst naar het algemeen opzet: de dader stelt de strafbare handelingen ‘wetens en 

willens’. Onder ‘wetens’ moet worden begrepen dat de dader handelt in de wetenschap zowel van 

de strafbaarheid van de gedraging als van het voltrokken zijn van al de materiële elementen ervan. 
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‘Willens’ daarentegen wijst op het feit dat de dader de intentie heeft het materieel bestanddeel van 

het misdrijf te realiseren123.  

71. Een vrij recent vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen getuigt hoe dit algemeen 

opzet in een concrete situatie wordt beoordeeld124. In dit vonnis werd geoordeeld dat door het 

gebruiken van een list om een kamer voor intensieve zorgen in een ziekenhuis te betreden, wetende 

dat niet-familieleden de kamer niet mochten betreden, door foto's van de bewuste patiënt te maken 

en op de hoogte zijnde van de precaire toestand van de bewuste persoon, is aangetoond dat de 

beklaagde wist dat zij door haar gedrag de rust van de bewuste persoon ernstig zou verstoren.  

 

B. Had moeten weten 

72. ‘Had moeten weten’ duidt op het eventueel opzet. Hiervan is sprake wanneer een dader de 

handeling wil stellen, maar zonder rechtstreeks de gevolgen ervan te willen. De belager kan zich met 

andere woorden niet verweren door te stellen dat het zijn of haar bedoeling niet was om het 

slachtoffer te belagen noch door te beweren dat hij of zij zich helemaal niet bewust was van de 

storende of hinderlijke gevolgen van zijn gedrag. Ook de belager die redelijkerwijze kon vermoeden 

dat zijn gedrag de beoogde persoon ernstig zou schaden, kan strafbaar gesteld worden op grond van 

artikel 442bis Sw.125 De bewijslast wordt hierdoor duidelijk minder zwaar. 

73. Uit de formulering ‘had moeten weten’ zou foutief kunnen afgeleid worden dat de wetgever ook 

de bestraffing van onopzettelijke belaging voor ogen had126. Hoewel tijdens de parlementaire 

voorbereiding door de heer LANDUYT werd voorgesteld een onderscheid te maken tussen opzettelijke 

en onopzettelijke belaging en beide afzonderlijk strafbaar te stellen, achtte men het uiteindelijk 

onaanvaardbaar dat ook de onopzettelijke belaging strafbaar zou worden gesteld127. Enerzijds wees 

men op het feit dat in het geval van onopzettelijke belaging veeleer gedacht moest worden aan een 
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civielrechtelijke sanctie. Anderzijds zocht men steun bij de wetgever die ervoor beducht moet zijn 

aan te zetten tot een vorm van onverdraagzaamheid128. 

74. Opvallend is dat de wetgever van de belager geen bijzonder of kwaadwillig opzet vereist129. 

VERSLUYS houdt er echter een andere mening op na en vereist daarentegen een bijzonder opzet in 

hoofde van de belager; een strekking die door de overige rechtsleer en rechtspraak niet wordt 

bijgetreden130. 

75. Eigenlijk weten (wist) en potentieel weten (had moeten weten) reflecteren respectievelijk het 

algemeen en het eventueel opzet en zijn derhalve beiden strafbaar131. Het gegeven dat de 

strafrechter hierbij over een grote beoordelingsmarge beschikt betrof een heikel punt en leidde tot 

een prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof, waarover verder meer onder het derde 

deel inzake belaging en legaliteit132. 

 

2.1.1.3. Wederrechtelijk element 

76. Zelfs indien zowel het materieel als het moreel element van het misdrijf aanwezig zijn, kan het 

voorvallen dat het misdrijf toch niet strafbaar is, maar sterker nog, gerechtvaardigd is. Wat belaging 

betreft, kan de rechtvaardigingsgrond van het hoger bevel, zoals omschreven in artikel 70 Sw., 

worden ingeroepen. Op die manier zullen bijvoorbeeld verschillende aanmaningen tot het betalen 

van een verkeersboete niet als belaging kunnen worden aangemerkt133. 
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2.1.2. Aard van het misdrijf 

77. De misdrijven worden onderverdeeld in diverse categorieën die hun oorsprong vinden in de wet, 

de Grondwet en de rechtsleer. Deze indelingen hebben naast hun didactisch belang, vooral ook een 

bijzondere betekenis omwille van de juridische gevolgen die eraan verbonden zijn134.  

 

2.1.2.1. Wanbedrijf 

78. Conform artikel 1 Sw. wordt de aard van het misdrijf bepaald door een kwantitatief criterium, 

met name de strafmaat. De straf die in abstracto, in artikel 442bis Sw. bepaald is voor het misdrijf 

belaging, bestaat uit een correctionele gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en/of een 

geldboete van vijftig euro tot driehonderd frank135. Aangezien het misdrijf van belaging strafbaar is 

gesteld met een correctionele straf, maakt het bijgevolg een wanbedrijf uit waarvoor in principe de 

correctionele rechtbank bevoegd is behoudens contraventionalisering. 

 

2.1.2.2. Aflopend of ogenblikkelijk misdrijf 

79. In tegenstelling tot wat bij een voortdurend misdrijf het geval is, gaat het bij een aflopend of 

ogenblikkelijk misdrijf om een delict waarbij de wettelijk strafbaar gestelde gedraging voltrokken is 

en ophoudt zodra alle constitutieve elementen ervan voltrokken zijn, ook al heeft het misdrijf 

blijvende gevolgen136. Net zoals de meeste misdrijven, behoort belaging tot deze laatste categorie. 

Het misdrijf van belaging is immers voltrokken zodra de rust van het slachtoffer daadwerkelijk en 

ernstig werd verstoord137. Wanneer precies sprake is van een ernstige verstoring van de rust, is een 

feitenkwestie die op discretionaire wijze beoordeeld dient te worden door de rechter in het licht van 

de in casu door de dader gestelde handelingen en het effect ervan op het slachtoffer138. 

80. Het onderscheid tussen voortdurende en aflopende misdrijven is vooral van belang voor de 

verjaring van de strafvordering. Bij een aflopend misdrijf begint de verjaringstermijn in principe 

onmiddellijk te lopen vanaf het ogenblik dat het misdrijf is voltooid139, dus van zodra de rust van het 
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slachtoffer ernstig werd verstoord. De strafvordering verjaart bij het wanbedrijf belaging in principe 

na vijf jaar, tenzij de rechter mits aanneming van verzachtende omstandigheden overgaat tot 

contraventionalisering140. Is dit laatste het geval, dan bedraagt de verjaringstermijn van de 

strafvordering slechts één jaar. 

 

2.1.2.3. Voortgezet misdrijf 

81. Belaging zal soms gepaard gaan met andere gedragingen zoals het binnendringen in de woning 

van het slachtoffer, het beschadigen of stelen van bezittingen van het slachtoffer, het bedreigen van 

het slachtoffer, laster en eerroof, beledigingen, telefoonterreur, … Feiten die elk op zich ook al 

strafbaar gesteld zijn in het Strafwetboek. In die zin vormt het misdrijf van belaging een voortgezet 

misdrijf141. Ook wel een collectief of samengesteld misdrijf genoemd aangezien verscheidene 

strafbare gedragingen, die elk op zichzelf een misdrijf uitmaken, als één geheel of één misdrijf 

worden beschouwd omdat zij de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde 

(misdadig) opzet in hoofde van de dader, namelijk wanneer zij onderling verbonden zijn door 

eenheid van doel en verwezenlijking142. 

 

2.1.2.4. Gewoontemisdrijf 

82. Belaging kan daarentegen ook plaatsvinden los van een eventuele bedreiging met geweld of een 

gewelddelict. Voorbeelden hiervan zijn het herhaaldelijk toesturen van bloemen, het steeds weer 

opwachten van het slachtoffer in de nabijheid van de woning, het doorzoeken van vuilniszakken, het 

plaatsen van advertenties in de krant waarbij de identiteit, het adres en het telefoonnummer van het 

slachtoffer worden vermeld, het ongevraagd dagelijks bestellen van een taxi met als gevolg dat elke 

dag een taxichauffeur aanbelt  of het dagelijks versturen van ongewenste liefdesbrieven. In 

dergelijke gevallen leveren de verscheidene gedragingen, afzonderlijk beschouwd, geen strafbare 

feiten op, maar het herhalen, het gewoonlijk plegen van deze maatschappelijk als gevaarlijk 
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beschouwde handelingen maakt wel een misdrijf uit. Vandaar dat het misdrijf van belaging in deze 

optiek moet worden beschouwd als een gewoontemisdrijf143. 

 

2.1.2.5. Klachtmisdrijf  

“Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van 

de persoon die beweert te worden belaagd.” 

83. Uitzonderlijk wordt de openbare vervolging van een misdrijf afhankelijk gesteld van een 

voorafgaande klacht vanwege het slachtoffer144. Belaging behoort echter tot deze exceptie en werd 

door de wetgever tot de klachtmisdrijven gerekend145. Ratio legis hiervan is dat (sommige van) de 

handelingen die door belagers worden gesteld binnen een normale relatie volkomen aanvaardbaar 

lijken, een heel ander karakter verkrijgen zodra er geen sprake (meer) is van een relatie146. Andere 

beweegreden is dat een ambtshalve vervolging door het Openbaar Ministerie de onrust tussen dader 

en verdachte nog verder zou kunnen aanwakkeren147. 

84. Een klacht veronderstelt een aangifte aan de overheid door de persoon die beweert door het 

misdrijf benadeeld te zijn, met bovendien de ondubbelzinnige mededeling dat hij de strafrechtelijke 

vervolging van de dader van het misdrijf wenst148. Een klacht is dus meer dan een loutere 

kennisgeving aan de overheid en onderscheidt zich zo van de aangifte149. Daarenboven dient de 

klacht uit te gaan van de daartoe specifiek door de wet aangeduide persoon die door het misdrijf 

wordt benadeeld of in zijn belangen bedreigd. Bij belaging is dit de persoon die beweert te worden 

belaagd.  
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85. Het indienen van een klacht vereist geen bijzondere bekwaamheid met als gevolg dat ook een 

minderjarige of een onbekwame met voldoende onderscheidingsvermogen klacht kan indienen150. In 

principe kan men geen klacht instellen voor een ander, dergelijke klacht wordt als onwerkdadig 

beschouwd151. Uitzondering hierop vormt de raadsman, wettelijke vertegenwoordiger of 

volmachthouder die klacht indient namens de klager.  

86. Het feit dat belaging een klachtmisdrijf uitmaakt, impliceert volgens VANDEPLAS dat een klacht 

onontbeerlijk is, maar op zich wel volstaat en dat een benadeelde die verklaart klacht in te dienen 

daar niet hoeft aan toe te voegen dat hij strafvervolging vraagt. Sommige rechtspraak daarentegen 

getuigt (helaas) van een strengere visie. Zo besliste het hof van beroep te Antwerpen dat het feit dat 

het slachtoffer van belaging aan de politie had verklaard dat zij vrijwillig wenste klacht neer te leggen 

en dat zij alleen maar wenste dat er een oplossing zou komen zodat de dader niemand meer lastig 

zou vallen en zelf uit die negatieve spiraal zou weg geraken, niet duidt op de ondubbelzinnige wens 

dat strafvervolging zou worden ingesteld152. In dezelfde zaak werd geoordeeld dat een 

gerechtsdeurwaarder die had gemeld dat een stroom van irrelevante fax- en e-mailberichten de 

goede werking van zijn kantoor ‘kon’ belemmeren en die aan de procureur des Konings vroeg ‘het 

nodige gevolg te willen geven aan deze problematiek’, niet ondubbelzinnig had te kennen gegeven 

dat hij strafrechtelijke vervolging wenste. De motieven die het slachtoffer tot het indienen van de 

klacht hebben aangezet zijn daarbij zonder belang153. Als de benadeelde zich voor de 

onderzoeksrechter burgerlijke partij stelt, dan geldt de burgerlijke partijstelling als klacht. Hetzelfde 

geldt voor de rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht154. 

87. De klager moet verduidelijken voor welk feit hij strafvervolging wenst. In de rechtspraak werd 

echter benadrukt dat van een benadeelde niet kan worden verwacht dat hij bij de initiële klacht 

reeds een inzicht zou hebben omtrent de omvang van de illegale handelingen155. De kwalificatie die 

de benadeelde aan de feiten geeft is zonder belang. Een geldige klacht vereist immers niet dat de 

partij die klacht indient, het misdrijf benoemt of kwalificeert of alle constitutieve bestanddelen ervan 
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opsomt156. Een klacht geschiedt in rem en niet in personam157. Een klager kan zijn klacht dan ook niet 

beperken tot bepaalde personen. Wat wel perfect rechtsgeldig is, is een klacht tegen onbekenden. 

88. De vormvereisten waaraan de klacht moet voldoen zijn opgetekend in de artikelen 31 en 65 Sv. 

Hieruit blijkt dat een klacht aan geen specifieke vormvereisten is gekoppeld158. Een klacht kan dus 

zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden, voor zover de mondelinge klacht naderhand op papier 

wordt bevestigd159. Het volstaat dat een ondubbelzinnige wilsverklaring wordt geuit en dat de 

kennisgeving van een bepaald strafbaar feit concreet en identificeerbaar is160. De klacht hoeft niet 

noodzakelijk in België te worden verwoord. Ook niet vereist is de formulering van een schadeclaim 

aangezien de benadeelde met zijn klacht enkel de wens tot strafvervolging tot uiting brengt161. 

89. Vanzelfsprekend kan de klacht ook worden ingetrokken. Dit kan zowel expliciet als impliciet162. 

Aangezien belaging meestal kadert binnen een geheel van misdadige activiteiten waarvan de 

meesten op zich reeds strafbaar zijn gesteld, doet een klachtintrekking voor het misdrijf belaging de 

vervolging van de andere misdrijven niet vervallen163. Het tijdstip waarop de benadeelde afstand 

doet van de door hem ingediende klacht is bepalend voor wat betreft de gevolgen voor de vervolging 

van het klachtmisdrijf164. Uit artikel 2 V.T.Sv. blijkt dat indien de klacht wordt ingetrokken vóór het 

instellen van de strafvordering of vóór elke daad van vervolging, een noodzakelijke voorwaarde voor 

vervolging vervalt. De rechtspleging kan geen voortgang meer vinden en de strafvordering kan niet 

meer regelmatig worden ingesteld behoudens een nieuwe klacht voor dezelfde of andere feiten. Een 

intrekking na de instelling van de strafvordering daarentegen laat deze laatste niet vervallen en is dus 

in beginsel zonder invloed op de strafvordering.  
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90. Volgend op de klacht beslist het Openbaar Ministerie vervolgens of het wenselijk is om al dan 

niet tot vervolging van de verdachte over te gaan. Het Openbaar Ministerie is hiertoe dus niet 

verplicht165. 

91. Naast de door de belager geviseerde persoon, lijdt de omgeving van het slachtoffer ook vaak 

onder de belaging. Echtgeno(o)t(e), partner, kinderen, ouders, … van het door de dader beoogde 

belagingsslachtoffer kunnen eveneens de dupe zijn. In extreme gevallen waarin het moegetergde 

slachtoffer zelfmoord pleegt, laat de figuur van het klachtmisdrijf echter een lacune aangezien de 

nabestaanden aan hun lot worden overgelaten166. Daarom werd een wetsvoorstel ingediend om aan 

de nabestaanden van het slachtoffer het recht te verschaffen een klacht in te dienen namens het 

slachtoffer167.  

 

2.1.3. Bestraffing  

 

2.1.3.1. Basisstraf 

“(…) wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete 

van vijftig frank tot driehonderd frank, of met één van die straffen alleen”  

92. Ingevolge de invoering van de euro begin 1999 dienen de bedragen van de geldboeten in franken 

uit het Strafwetboek te worden gelezen als bedragen in euro168. In het systeem van de opdeciemen 

moet een geldboete worden verhoogd met een in de wet voorziene coëfficiënt die regelmatig wordt 

aangepast aan de huidige waarde van het geld. Het bedrag van de opdeciemen ligt momenteel vast 

op 45. Het bedrag van de geldboete moet daarom met 5,5 vermenigvuldigd worden om te komen tot 

het werkelijk te betalen bedrag van de boete169. Een geldboete van in casu vijftig Belgische frank is 

dus in werkelijkheid een boete van vijftig euro x 5,5 = 275 euro. De in de wet voorziene maximum 

geldboete van driehonderd Belgische frank correspondeert dan volgens dit systeem met 1 650 euro. 
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93. De ratio legis van de optrekking van de strafmaat van aanvankelijk een maximum gevangenisstraf 

van drie maand tot een maximum gevangenisstraf van twee jaar was zoals eerder reeds vermeld, 

voorlopige hechtenis van de belager mogelijk te maken170. Voorlopige hechtenis is immers slechts 

mogelijk indien aan een aantal criteria is voldaan171. Met name op de feiten moet in de wet een 

hoofdgevangenisstraf van één jaar of meer staan, er moeten ernstige aanwijzingen van schuld 

bestaan, en de voorlopige hechtenis moet volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. 

Indien de wettelijk voorziene straf vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, moet bovendien een 

gevaar voor recidive, vlucht, verduistering of collusie worden aangetoond. 

94. De strafbaarstelling van belaging impliceert niet noodzakelijk dat gevangenisstraf de juiste 

maatschappelijke reactie is. Door strafbaarstelling worden immers alternatieve maatregelen die ons 

strafrecht voorziet mogelijk172. Rekening houdend met de maximale hoofdstraf op belaging gesteld, 

is strafbemiddeling denkbaar op grond van artikel 216ter Sv. De procedure van strafbemiddeling is 

immers alleen maar mogelijk voor zover het feit niet van die aard schijnt te zijn dat het gestraft moet 

worden met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere 

straf173. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd reeds gewezen op het feit dat deze 

alternatieve afdoeningsmogelijkheid in deze materie ten zeerste verdient te worden aanbevolen174. 

Dergelijke procedure is aangewezen in situaties waarbij dader en slachtoffer bereid zijn tot dialoog 

en waarbij gerechtelijke afhandeling zou bijdragen tot een toename van wrok en frustraties, eerder 

dan het oplossen van geschillen175. Strafbemiddeling geeft de procureur des Konings immers de 

mogelijkheid de belager op te roepen en met hem bepaalde voorwaarden zoals vergoeding van de 

veroorzaakte schade, het volgen van een geneeskundige behandeling, … af te spreken. Vervulling van 

deze voorwaarden heeft het verval van de strafvordering tot gevolg176. Toepassing van dit 

mechanisme van artikel 216ter Sv. is zowel voor het Openbaar Ministerie als voor de verdachte 

facultatief. Via deze figuur van de strafbemiddeling beoogt de wetgever de maatschappelijke reactie 

op een misdrijf te vereenvoudigen en te versnellen, te remediëren aan conflictsituaties door beroep 

te doen op de verantwoordelijkheidszin van partijen, en de klassieke straffen te vervangen door een 
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niet-punitief mechanisme dat een ernstige waarschuwing inhoudt voor de dader met vrijwaring van 

de belangen van het slachtoffer177. 

95. Ook internering is niet ondenkbaar. GOOSSENS benadrukt dat gelet op de specifieke aard van 

belaging door de rechterlijke macht meermaals zal overwogen worden dat de 

beschermingsmaatregel van de internering opportuun is178. Deze niet-repressieve vrijheidsberoving 

staat alleen open voor personen die ervan worden verdacht een misdaad of wanbedrijf te hebben 

gepleegd  en die op het ogenblik van de berechting verkeren, hetzij in een staat van krankzinnigheid, 

hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hen ongeschikt maken tot 

het controleren van hun daden179. Overigens wordt vereist dat de verdachte op het ogenblik van de 

berechting in staat van sociale gevaarlijkheid verkeert180. De internering onderscheidt zich van de 

strafrechtelijke straf door haar niet-repressief karakter en moet worden gezien als een verzorgende 

maatregel die de genezing van de geestesgestoorde delinquent beoogt181. 

 

2.1.3.2. Verzachtende omstandigheden 

96. Verzachtende omstandigheden kunnen worden omschreven als individuele factoren die de 

rechter in aanmerking kan nemen bij de straftoemeting om een lagere dan de wettelijk bepaalde 

minimumstraf op te leggen, zonder daarbij lager te gaan dan een politiestraf182. Verzachtende 

omstandigheden kunnen met andere woorden leiden tot een mildere strafmaat. Voorbeelden 

hiervan zijn o.m. een blanco strafregister, de jeugdige leeftijd, een ongelukkige voorgeschiedenis, 

berouw en inzicht in de feiten, het feit dat belaging gestopt is, de vergoeding van het slachtoffer 

voorafgaand aan de behandeling van de zaak of de bereidheid tot vergoeding, de vrijwillige 

behandeling van de dader, de afwezigheid van geweld, uitlokking door het slachtoffer, ... Opgemerkt 

moet worden dat deze lijst niet limitatief is en daarenboven enkel beperkt is door de inspiratie van 

de verdediging en de aanvaarding ervan door de rechtbank. Wat het laatste voorbeeld uit deze 

exhaustieve lijst betreft, kan een arrest van het hof van beroep te Gent worden aangehaald waarbij 

de bezoekjes van een man aan zijn ex-vriendin, die hem tegelijkertijd belaagde, niet werden 

aangemerkt als een geval van uitlokking183. 
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2.1.3.3. De verzwarende omstandigheid van artikel 442ter Sw. 

97. Aangezien de wetgever een zwaardere bestraffing noodzakelijk achtte van de zogenaamde hate 

crimes wegens de in de wet bepaalde discriminatiegronden, werd via artikel 11 van de 

Antidiscriminatiewet een strafverzwaring ingevoegd voor belaging in artikel 442ter Sw. In deze 

strafbaarstelling wordt de beweegreden van het plegen van het misdrijf duidelijk aangegeven 

waardoor sprake is van een gans bijzonder opzet184. Voor de toepassing van dit artikel dient een 

specifieke in de wet bepaalde achterliggende en discriminatoire beweegreden of drijfveer aanwezig 

te zijn.  

98. Deze bepaling doet toch wel de wenkbrauwen fronsen en dit omwille van twee redenen: 

 “In gevallen bepaald in artikel 442bis kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde 

correctionele straffen worden verdubbeld,(…)” 

Er is hier bijgevolg slechts sprake van een mogelijkheid of een facultatieve strafverzwaring terwijl 

verzwarende omstandigheden in principe verplicht door de rechter moeten worden aangenomen bij 

de straftoemeting185.  

 “In gevallen bepaald in artikel 442bis kan het minimum van de bij dit artikel bepaalde 

correctionele straffen worden verdubbeld,(…)” 

Dit impliceert dus dat de rechter de mogelijkheid wordt geboden om enkel voor de minimumstraf 

een verzwaring op te leggen. Deze omschrijving is bijzonder vreemd, gelet op het feit dat de rechter 

altijd een straf kan uitspreken die hoger is dan het minimum binnen de strafvork. 

99. Concluderend kunnen we stellen dat deze verzwarende omstandigheid van discriminatie eigenlijk 

vooral symbolisch van waarde is. 

 

2.1.3.4. Poging 

100. In artikel 53 Sw. is bepaald dat de poging tot wanbedrijf slechts strafbaar is voor zover de 

strafwet het uitdrukkelijk bepaalt. Aangezien in artikel 442bis Sw. niets wordt vermeld omtrent de 

poging, kan bijgevolg besloten worden dat de poging tot belaging niet strafbaar is. 
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2.1.3.5. Strafbare deelneming 

101. Aangezien het in casu deelneming aan een wanbedrijf zou betreffen, is deelneming aan belaging 

in principe strafbaar. Indien meerdere personen hebben samengewerkt om belaging te plegen, 

wordt hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid bepaald op grond van het leerstuk van de strafbare 

deelneming186. Strafbare deelneming impliceert betrokkenheid bij een misdrijf, hetzij als mededader 

(artikel 66 Sw.), hetzij als medeplichtige (artikel 67 Sw.). Mededaders moeten worden gezien als de 

personen die de dader hebben aangezet tot het plegen van het misdrijf of hierbij een onmisbare hulp 

hebben verstrekt. Mededaders worden op gelijke voet geplaatst met daders. Deze gelijkstelling 

wordt ook doorgetrokken op het vlak van de bestraffing, in die zin dat de straf voor een mededader 

dezelfde is als voor de dader. Medeplichtigen daarentegen hebben slechts bijkomstige hulp verleend 

en worden daarom in principe minder zwaar bestraft. Er is wel een verschil in strafmaat merkbaar 

tussen medeplichtigheid aan een misdaad en medeplichtigheid aan een wanbedrijf187. Voor een 

misdaad ligt de straf een graad lager, met name een straf die onmiddellijk lager is dan die waarmee 

zij als daders van die misdaad zouden worden gestraft. Voor een wanbedrijf bedraagt de straf 

maximum twee derden van de straf van de dader.  

Dat identieke procedureregels van toepassing zijn op zowel mededaders en medeplichtigen als op de 

werkelijke dader van belaging, impliceert tevens dat de klacht van de benadeelde persoon specifiek 

gericht dient te zijn tot de mededader of de medeplichtige opdat deze laatsten zouden kunnen 

worden vervolgd188. 

 

2.1.3.6. Herhaling 

102. Herhaling of recidive doet zich voor wanneer een persoon die vervolgd wordt voor een nieuw 

misdrijf  in het verleden reeds door een in kracht van gewijsde getreden vonnis is veroordeeld en zich 

in staat van wettelijke herhaling bevindt. Indien deze drie voorwaarden zijn vervuld, beschikt de 

rechter over de mogelijkheid een zwaardere straf op te leggen aan de belager.  

Twee hypotheses moeten worden onderscheiden189. Een eerste hypothese heeft betrekking op de 

situatie waarin de belager reeds eerder strafrechtelijke veroordeeld is voor een misdaad. Op grond 

van artikel 56, eerste lid Sw. kan aan de belager een strafverzwaring worden opgelegd die 
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vastgesteld is op het dubbele van het maximum van de straf, bij de wet op het wanbedrijf gesteld. Te 

weten een gevangenisstraf van maximum vier jaar en/of een geldboete van maximum zeshonderd 

euro. De tweede en laatste hypothese betreft het geval waarin de belager in het verleden bij een in 

kracht van gewijsde getreden vonnis of arrest reeds veroordeeld werd voor een wanbedrijf. Ook hier 

kan een gevangenisstraf van maximum vier jaar en/of een geldboete van maximum zeshonderd euro 

worden opgelegd, maar enkel onder twee bijkomende voorwaarden: de vroegere veroordeling moet 

minstens één jaar bedragen, en het nieuwe wanbedrijf van belaging moet gepleegd zijn nog voor vijf 

jaar is verstreken sinds het ondergaan of de verjaring van de straf die voor het eerste wanbedrijf 

werd opgelegd190. 

 

2.1.3.7. Samenloop 

103. Samenloop betekent dat een zelfde persoon wegens verschillende misdrijven wordt vervolgd 

waarvoor (nog) geen strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken191. Het belagen gaat zoals 

eerder reeds vermeld vaak gepaard met andere strafbare gedragingen. Eén feit levert bijgevolg 

verschillende inbreuken op de strafwet op waardoor sprake is van eendaadse samenloop. Bij het 

lezen van artikel 65 Sw. blijkt dat wanneer een zelfde feit verschillende misdrijven oplevert of 

wanneer verschillende misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 

eenzelfde misdadig opzet gelijktijdig worden voorgelegd aan eenzelfde feitenrechter, alleen de 

zwaarste straf wordt uitgesproken. Ook wel de techniek van de opslorping genoemd omdat de 

zwaarste straf hierbij de lichtere straffen opslorpt. 
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2.2. Belaging via telecommunicatie 

 

104. Wat belaging via telecommunicatie betreft, dient tevens gewezen te worden op de wet van 13 

juni 2005 betreffende de elektronische communicatie192. Artikel 145, § 3bis van deze wet stelt:  

“Met een geldboete van 50 EUR tot 300 EUR en met een gevangenisstraf van vijftien dagen 

tot twee jaar of met één van die straffen alleen worden gestraft de persoon, die een 

elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische 

communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade 

te berokkenen alsook de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om de 

voorgaande inbreuk te begaan, alsook een poging om deze te begaan.” 

105. Uit artikel 145, § 3bis van de wet op de elektronische communicatie kunnen twee soorten 

strafbare gedragingen worden onderscheiden. Enerzijds telefoonterreur en cyberstalking om overlast 

te veroorzaken aan zijn correspondent en anderzijds hacking om schade te berokkenen. 

Vanzelfsprekend is het facet van artikel 145, § 3bis, dat bepaalde vormen van hacking strafbaar stelt, 

overbodig geworden door de Wet Informaticacriminaliteit die onder meer de artikelen 550bis en 

550ter Sw. invoerde. 

 

2.2.1. Constitutieve bestanddelen van het misdrijf 

 

2.2.1.1. Materieel element 

“(…) de persoon, die een elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische 

communicatiemiddelen gebruikt (…)” 

106. Deze specifieke vorm van belaging onderscheidt zich van generieke belaging doordat de dader 

bepaalde technologische middelen hanteert die in de wet zijn opgesomd193.  

107. Luidens artikel 2, 3° wet 13 juni 2005 betreft een elektronisch communicatienetwerk, “de 

actieve of passieve transmissiesystemen en, in voorkomend geval, de schakel- of 

routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, 
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radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, voor zover zij worden gebruikt voor de 

transmissie van andere signalen dan radio-omroep- en televisiesignalen.” 

108. Met een elektronische communicatiedienst doelt de wetgever op “een gewoonlijk tegen 

vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen, waaronder 

schakel- en routeringsverrichtingen, van signalen via elektronische-communicatienetwerken, met 

uitzondering van (a) de diensten waarbij met behulp van elektronische-communicatienetwerken en -

diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of inhoudelijk wordt gecontroleerd, met uitzondering 

van (b) de diensten van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 11 

maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 

informatiemaatschappij, die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via 

elektronische-communicatienetwerken en met uitzondering van (c) radio-omroep en televisie”194. 

109. Anders dan z’n gebruikelijke naam van ‘telefonische belaging’ doet vermoeden, is het 

toepassingsgebied heel wat uitgebreider dan enkel de gedragingen gesteld via de telefoon. Zo 

oordeelde de correctionele rechtbank van Brussel reeds in 2002 dat persoonlijke bedreigingen en 

xenofobe uitlatingen verspreid via een discussieforum op het internet onder artikel 114, § 8, 2° van 

de toenmalige geldende Belgacomwet vielen195. Ook het versturen van faxen en sms, het gebruik van 

internet, het versturen van anonieme berichten via e-mail, het posten van berichten op interactieve 

websites, … met een dreigend karakter en in staat om de rust te verstoren kunnen worden bestraft 

op grond van artikel 145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische communicatie196.  

Aanvallende of beledigende berichten verspreiden via e-mail, sms of onlinefora; ook wel flaming 

genoemd, kunnen eveneens binnen de draagwijdte van dit artikel vallen197. BANNEUX en KERZMANN 

gaan zelfs zo ver dat zij spamming onder deze noemer plaatsen198.  

110. Bovendien is voor de toepassing van artikel 145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische 

communicatie vereist dat er een rechtstreekse interactie tussen de dader en het slachtoffer 

plaatsvindt. Dit is meteen ook de reden waarom de verspreiding van gevoelige informatie over een 

derde op het internet niet in aanmerking komt om het misdrijf van belaging via telecommunicatie op 

te leveren. 
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111. In tegenstelling tot de vereiste herhaling, die volgens het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk 

Hof aanwezig dient te zijn om het misdrijf belaging uit te maken in de zin van artikel 442bis Sw., 

behoeven de gedragingen hier niet te worden herhaald opdat sprake zou zijn van een inbreuk op 

artikel 145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische communicatie199. Eén enkele gedraging 

kan dus reeds volstaan om tot vervolging over te gaan op grond van deze wetsbepaling. We kunnen 

hier bijvoorbeeld denken aan een kwaadwillig telefoontje in het holst van de nacht om de 

bestemmeling ervan uit z’n bed te bellen. Hier hangt de pesterij niet zozeer af van het aantal 

oproepen, maar eerder van het tijdstip waarop het telefoontje wordt gepleegd200. 

 

2.2.1.2. Moreel element 

“(…) de persoon, die een elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische 

communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent (…)” 

112. De wet vereist dat de belager de intentie had om zijn correspondent overlast te bezorgen. 

Aangezien de wetgever bepaalt dat de dader bij het stellen van de daad een bijzondere 

geestesgesteldheid dient te hebben, hebben we in casu te maken met een bijzonder opzet (dolus 

specialis) in hoofde van de dader201. Zijn te goeder trouw belemmert bijgevolg de vervulling van het 

moreel bestanddeel van het misdrijf202. Gedacht kan worden aan de situatie waarin iemand 

ingevolge een technisch defect steeds bij een verkeerde correspondent terechtkomt203. Een loutere 

vergissing, hoe hinderlijk ook voor de correspondent, heeft de strafvervolging op grond van artikel 

145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische communicatie niet tot gevolg. 

113. Het loutere ‘wetens en willens’ volstaat hier niet, in tegenstelling tot wat bij generieke belaging 

het geval is. Het moreel bestanddeel is hier van een hogere graad dan dit van het algemeen misdrijf 

inzake belaging. Artikel 442bis Sw. zegt immers dat de dader wist of had moeten weten dat zijn 

handelingen gesteld in die omstandigheden het slachtoffer konden irriteren, storen of kwellen204. De 
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belager kan zich met andere woorden niet verweren door te stellen dat hij of zij zich helemaal niet 

bewust was van de storende of hinderlijke gevolgen van zijn gedrag. 

114. De beweegredenen of de drijfveren van de dader zoals het verstoren van een ceremonie, het 

onderbreken van een vergadering, het dwarsbomen van een televisieopname, het inboezemen van 

angstgevoelens, … zijn hierbij irrelevant205.  

115. Waar belaging conform artikel 442bis Sw. een resultaatsverbintenis vormt en bijgevolg een 

effectieve ernstige rustverstoring van het slachtoffer vergt, is dit hier niet het geval. Bij elektronische 

overlast wordt niet vereist dat de rust van de correspondent daadwerkelijk wordt verstoord206.  

116. De correctionele rechtbank van Nijvel ging over tot een nadere precisering van dit constitutief 

element door te stellen dat het bijzonder moreel bestanddeel van dit misdrijf niet vereist dat het 

hinderen van z’n correspondent een hoofdbedoeling betreft en evenmin dat de bedoeling betrekking 

heeft op één welbepaalde correspondent207. Gedacht kan worden aan een valse bommelding per 

telefoon, hijgtelefoontjes, te pas en te onpas de hulpdiensten bellen voor futiliteiten, …208 

 

2.2.2. Onderzoeksverrichtingen 

117. De diverse wetswijzigingen inzake belaging via telecommunicatie gaven niet onmiddellijk 

aanleiding tot aanpassing van de artikelen die verband hielden met de onderzoeksmaatregelen209 

waardoor deze laatsten niet afgestemd waren op de gewijzigde bodemwetten210. Een ongewenst 

neveneffect was dat alleen nog de onderzoeksrechter elektronische belagers kon opsporen211. 

Ondertussen heeft de wetgever via reparatiewetgeving deze hiaten gecorrigeerd212. Rest de vraag 

wat het gevolg is van de opsporing of lokalisering van telecommunicaties bevolen door de procureur 
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 A. VANDEPLAS, “Misbruik van telecommunicatiemiddelen” in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en 
strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2003, (107) 110. 
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 Arbitragehof 10 mei 2006, nr. 71/2006, overw. B.13.2. 
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 Corr. Nijvel 31 maart 2000, Juristenkrant 2000, afl. 15, 1 en JT 2000, 607. 
208

 Corr. Namen 7 maart 2008, onuitgeg.; A. MASSET en V. BASTIAEN, “La séparation de fait et quelques infractions 
pénales spécifiques: le harcèlement entre époux” in G. BOLIAU (ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, 
Brussel, Kluwer, 1999, (45) 47. 
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 Art. 88bis en 90ter Sv. 
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 N. BANNEUX en L. KERZMANN, “Le mal nommé ‘harcèlement téléphonique’: chronique des tribulations 
législatives d’une infraction moderne”, RDTI 2009, afl. 34, (29) 42. 
211

 B. MABILDE, “Alleen onderzoeksrechter kan nog elektronische belagers opsporen”, Juristenkrant 2007, afl. 
154, (6) 6. 
212

 Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 16 juni 2008 (ed. 2); Wet van 20 juli 2006 
houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006 (ed.2). 
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des Konings gedurende deze periode van wettelijke lacune213. Het antwoord hierop lijkt prima facie 

de nietigheid van bewijs te zijn, maar rekening houdend met Antigoon-rechtspraak blijft het gebruik 

van dergelijk bewijsmiddel zonder gevolg214. Om beter inzicht te verwerven in deze 

bewijsproblematiek, is een summiere bespreking van de meest frequente onderzoeksmaatregelen 

aan de orde. 

 

2.2.2.1. Identificatie van telefoonnummers 

118. Enerzijds maakt artikel 46bis, § 1, 1° Sv. het de procureur des Konings mogelijk om bij 

gemotiveerde en schriftelijke beslissing over te gaan tot de identificatie van de abonnee of de 

gewoonlijke gebruiker van een elektronische communicatiedienst of van het gebruikte elektronische 

communicatiemiddel wanneer een telefoonnummer voorhanden is. Anderzijds kan de procureur des 

Konings van een betrokkene de identificatiegegevens inzake de elektronische communicatiediensten 

waarop de betrokkene geabonneerd is of die door de betrokkene gewoonlijk gebruikt worden, 

opvorderen op grond van artikel 46bis, § 1, 2° Sv. mits een gemotiveerde en schriftelijke beslissing. 

Ook de onderzoeksrechter kan in het kader van een gerechtelijk onderzoek dezelfde maatregelen 

bevelen215. In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, kan zelfs een officier van de gerechtelijke 

politie, na mondelinge en voorafgaande instemming van de procureur des Konings, bij een 

gemotiveerde en schriftelijke beslissing, deze identificatiegegevens opvorderen216. 

 

2.2.2.2. Opsporen of lokaliseren van telecommunicaties 

119. Deze onderzoeksverrichting beoogt de opsporing van oproepgegevens van 

telecommunicatiemiddelen van waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gedaan en de 

lokalisering van oorsprong of bestemming van telecommunicatie. Luidens artikel 88bis Sv. kan deze 

maatregel normaliter enkel door de onderzoeksrechter worden bevolen217. Op dit principe bestaan 

echter twee uitzonderingen die de procureur des Konings een bijzondere bevoegdheid toebedelen. 

Een eerste uitzondering betreft de ontdekking op heterdaad van belaging via telecommunicatie mits 
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 Van 30 juni 2005 tot en met 6 augustus 2006 en van 18 mei 2007 tot en met 25 juni 2008. 
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 V. DE SCHRIJVER en A. MISONNE, “Vie du droit. Un nouvel avatar de la législation par référence: la suppresssion 
de l’article 114, § 8, de la loi Belgacom”, JT 2005, afl. 6.196, (637) 637-639.  
215

 D. VANDERMEERSCH, “Les modifications en matière de repérage et d’écoute de (télé)communications 
introduites par la loi du 10 juin 1998”, RDPC 1998, (1061) 1063. 
216

 X. BAESELEN, “A propos des modifications apportées aux procédures de repérages et d’écoutes téléphoniques 
et la nouvelle mesure d’identification”, Journ.proc. 1998, afl. 354, (16) 17. 
217

 N. BANNEUX en L. KERZMANN, “Le mal nommé ‘harcèlement téléphonique’: chronique des tribulations 
législatives d’une infraction moderne”, RDTI 2009, afl. 34, (29) 41. 
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bevestiging door de onderzoeksrechter binnen de vierentwintig uur218. Een tweede uitzondering 

viseert het geval waarbij de klager erom verzoekt en deze maatregel tevens onontbeerlijk is voor het 

vaststellen van de belaging via telecommunicatie. Daarenboven kan deze maatregel conform artikel 

28septies Sv. bij wijze van mini-instructie worden gevorderd. 

 

2.2.2.3. Afluisteren van privé(tele)communicaties 

120. In het geval de onderzoeksrechter geadieerd is inzake belaging via telecommunicatie zoals 

vermeld in artikel 145, § 3bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie, maakt artikel 90ter Sv. de onderzoeksrechter bevoegd tot het afluisteren, de 

kennisname en opname van privécommunicatie of -telecommunicatie.  

 

2.2.3. Bestraffing 

 

2.2.3.1. Basisstraf 

“Met een geldboete van 50 EUR tot 300 EUR en met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot 

twee jaar of met één van die straffen alleen worden gestraft (…)” 

121. Oorspronkelijk voorzag de wet van 13 juni 2005 in een zwaardere bestraffing dan nu het geval 

is, namelijk een geldboete van 500 tot 50 000 euro en/of een gevangenisstraf van één tot vier jaar. 

Wel een markant verschil in strafmaat als je de vergelijking maakt met generieke belaging uit artikel 

442bis Sw., te weten een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en/of een geldboete van 

vijftig frank tot driehonderd frank. Deze probleemstelling werd via een prejudiciële vraagstelling 

voorgelegd aan het toenmalig Arbitraghof. Het Hof achtte artikel 145, § 3, 2° van de wet betreffende 

de elektronische communicatie strijdig met het gelijkheidsbeginsel doordat zwaardere straffen 

werden opgelegd dan voorzien in artikel 442bis Sw.219 In een tweede arrest bevestigde het Hof deze 

schending220. De wetgever anticipeerde op deze laakbare situatie met betrekking tot het onderscheid 

in strafmaat door amper een week na dit laatste arrest een wet221 goed te keuren waarbij artikel 145, 

§ 3, 2° van de wet van 13 juni 2005 met de zwaardere discriminerende strafmaat werd opgeheven, 

                                                 
218

 Art. 88bis, § 1, vijfde lid Sv. verwijst naar artikel 90ter, § 2, 15° Sv. dat op zijn beurt verwijst naar artikel 145, 
§ 3bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
219

 Arbitragehof 28 maart 2007, nr. 55/2007, A.GrwH 2007, afl. 2, 729, BS 25 mei 2007, 28.312 en Juristenkrant 
2007, afl. 148, 20; M. VANDEVELDE, “Belaging via telecommunicatie te zwaar bestraft”, Juristenkrant 2007, afl. 
148, (20) 20. 
220

 Arbitragehof 18 april 2007, nr. 64/2007, A.GrwH 2007, afl. 2, 814, BS 13 juni 2007, 31.975, Juristenkrant 
2007, afl. 148, 20 en T.Strafr. 2007, afl. 5, 311, noot G. SCHOORENS. 
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 Art. 189, 2° en 3° Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), BS 8 mei 2007. 
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en artikel 145, § 3bis met de aangepaste strafmaat in deze wet werd ingelast. De wijze waarop de 

belager zijn slachtoffer lastigvalt, is bijgevolg niet meer bepalend voor de strafmaat. Zowel het 

elektronisch belagen als het belagen op een andere manier zijn voortaan strafbaar met een 

gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en/of een geldboete van vijftig tot driehonderd euro. 

122. Hoewel artikel 150 van de wet betreffende de elektronische communicatie vermeldt dat alle 

bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, van 

toepassing zijn op de overtredingen van deze wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, 

bevat deze wet niettemin een afzonderlijke regeling inzake bijzondere verbeurdverklaring.  

Uit artikel 147, eerste lid van de wet betreffende de elektronische communicatie blijkt immers dat de 

verbeurdverklaring van de wederrechtelijk verkregen opnamen van gesprekken, berichten of 

gegevens en van de voorwerpen, die hebben gediend tot het overtreden van artikel 145, § 3, altijd 

uitgesproken wordt. Het betreft hier bijgevolg een verplichte verbeurdverklaring, die zelfs wordt 

uitgesproken indien de opnamen of voorwerpen niet aan de veroordeelde toebehoren. Deze 

confiscatie op grond van artikel 147 kan echter niet met uitstel worden uitgesproken, daar 

geoordeeld werd dat deze sanctie haar doeltreffendheid zou missen. Vandaar dat artikel 117, laatste 

lid expliciet bepaalt dat artikel 8, § 1 van de Probatiewet222 niet van toepassing is op de 

verbeurdverklaring uitgesproken op grond van dit artikel. Onder ‘de voorwerpen die gediend hebben 

tot het overtreden van artikel 145, § 3 van de wet betreffende de elektronische communicatie’ 

kunnen worden begrepen: een telefoontoestel, fax of computer die toebehoort aan de werkgever 

van de dader, …223. 

 

2.2.3.2. Poging 

“(…) worden gestraft de persoon, die een elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere 

elektronische communicatiemiddelen gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of 

schade te berokkenen alsook de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om de 

voorgaande inbreuk te begaan, alsook een poging om deze te begaan.” 

123. Twee inbreuken moeten worden onderscheiden van elkaar. Enerzijds het gebruik van 

elektronische-communicatienetwerken of -diensten of andere elektronische communicatiemiddelen 

om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te berokkenen en anderzijds het 

                                                 
222

 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964, erratum BS 24 
juli 1964. 
223

 A. MASSET en V. BASTIAEN, “La séparation de fait et quelques infractions pénales spécifiques: le harcèlement 
entre époux” in G. BOLIAU (ed.), Séparation de fait: commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1999, (45) 47. 
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opstellen van toestellen bestemd om deze eerste inbreuk te begaan224. Enkel de poging tot de eerste 

inbreuk is strafbaar gesteld in artikel 145, § 3bis in fine van de wet betreffende de elektronische 

communicatie. De straffen gesteld op het voltooide misdrijf vinden hier eveneens toepassing. 

Aangezien in artikel 53 Sw. is bepaald dat de poging tot wanbedrijf slechts strafbaar is voor zover de 

strafwet het uitdrukkelijk bepaalt, kunnen we concluderen dat poging tot het opstellen van 

toestellen bestemd om de eerste inbreuk te begaan niet strafbaar is.  

 

2.2.3.3. Strafbare deelneming 

124. Zoals hoger reeds uiteengezet worden mededaders even zwaar bestraft als daders vermits zij 

tot het misdrijf hebben aangezet of een onmisbare hulp hebben verstrekt. Kunnen als mededader 

van elektronische belaging worden aangemerkt: de persoon die de computer van waarop de 

storende berichten zullen worden verstuurd in gereedheid brengt voor de dader, alsook de persoon 

die telefonische gegevens van iemand anders post op een discussieforum op het internet en terwijl 

de gebruikers ervan aanspoort het slachtoffer overlast te bezorgen225. 

Medeplichtigen daarentegen hebben slechts bijkomstige hulp verleend, wat zich dan ook vertaald in 

een mildere strafmaat. Zo wordt de persoon die het privételefoonnummer van het slachtoffer 

overmaakt aan de dader als medeplichtige aan elektronische belaging beschouwd. 
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2.3. Conclusie 

 

125. Niettegenstaande belaging via telecommunicatie voor een stuk in het vaarwater terecht komt 

van belaging in de zin van artikel 442bis Sw., zijn er toch een aantal diversiteiten op te merken: 

- In tegenstelling tot het herhalingselement, die volgens het Hof van Cassatie en het 

Grondwettelijk Hof aanwezig dient te zijn om het misdrijf belaging uit te maken in de zin van 

artikel 442bis Sw., behoeven de gedragingen niet te worden herhaald opdat sprake zou zijn 

van een inbreuk op artikel 145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische 

communicatie. Eén enkele gedraging kan dus reeds volstaan om tot vervolging over te gaan 

op grond van laatst vernoemde wetsbepaling. 

- Waar de wetgever bij artikel 145, § 3bis van de wet betreffende de elektronische 

communicatie een bijzonder opzet vereist, volstaat bij artikel 442bis Sw. reeds een algemeen 

opzet. De bijzondere strafwetgeving stelt het gedrag van de gebruiker van het 

telecommunicatiemiddel alleen strafbaar wanneer hij het voornemen had zijn correspondent 

overlast te bezorgen, terwijl de belager die in het Strafwetboek wordt bedoeld, ook strafbaar 

is wanneer hij niet het voornemen had andermans rust te verstoren. 

- Een ander onderscheid tussen beide misdrijven heeft betrekking op het storend karakter van 

de gedragingen. Bij elektronische overlast wordt niet vereist dat de handelingen een 

belagend karakter vertonen, noch dat de rust van de correspondent daadwerkelijk wordt 

verstoord. Bij belaging in de zin van artikel 442bis Sw. daarentegen dient de rechter de 

verstoring in concreto vast te stellen. Een effectieve rustverstoring is er vereist waardoor er 

sprake is van een resultaatsverbintenis. 

- Poging tot het gebruik van elektronische-communicatienetwerken of -diensten of andere 

elektronische communicatiemiddelen om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent is, 

in tegenstelling tot poging tot generieke belaging, strafbaar. 

- Bij het specifiek misdrijf van digitale overlast heeft het Openbaar Ministerie het 

vervolgingsmonopolie in handen. Uitzondering op de regel betreft onder meer artikel 442bis 

Sw. als klachtmisdrijf waar het algemeen misdrijf inzake belaging slechts kan worden 

vervolgd op initiatief van het slachtoffer. 

126. Ondanks het feit dat de strafmaat voor beide misdrijven gelijkgesteld werd, is het toch 

opvallend hoe gemakkelijk het is vanuit een vervolgingsperspectief om voor de digitale variant te 

opteren. De voorwaarden tot vervulling van de delictomschrijving van artikel 142, § 3bis van de wet 

betreffende de elektronische communicatie zijn zoals supra geïllustreerd op bepaalde onderdelen 

wel erg losjes. Bovendien dragen technologisch vernufte hoogstandjes zoals de identificatie van 
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telefoonnummers, het opsporen of lokaliseren van telecommunicaties en het afluisteren van 

privé(tele)communicaties bij tot een solide bewijs. 

127. Toch stellen DE Hert, MILLEN &  GROENEN het bestaansrecht van artikel 145, § 3bis van de wet 

betreffende de elektronische communicatie in twijfel226. Hun zienswijze moet volgens mij worden 

bijgetreden. Zij stellen dat het naast elkaar bestaan van twee delicten een dubbelzinnige situatie in 

de hand werkt, die althans voor de modale burger verwarring schept. Niets wijst op de aparte 

noodzaak van een specifieke delictomschrijving voor belaging in de digitale wereld. Waar de notie 

‘rust’ uit artikel 442bis Sw. reeds voor de nodige commotie zorgde, lijkt de wetgever nog steeds zijn 

lesje niet geleerd te hebben nu hij in de delictomschrijving van artikel 145, § 3bis van de wet 

betreffende elektronische communicatie voor het multi-interpretabel ‘overlast’ begrip opteerde. 

Opnieuw een begrip dat in een gespannen verhouding staat met het lex certa-beginsel.  
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 P. DE HERT, J. MILLEN en A. GROENEN, “Het delict belaging in wetgeving en rechtspraak. Bijna tot redelijke 
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3. BELAGING EN LEGALITEIT  

 

128. Praktisch alle handboeken en cursussen strafrecht beginnen ermee, krachtvoer voor de 

eerstejaarsstudenten aan de faculteiten rechtsgeleerdheid die ons land rijk zijn. Het krachtvoer 

wordt er ons met de paplepel ingegeven. ‘Piece of cake dat legaliteitsbeginsel’, zou je prima facie 

denken. Uit nadere analyse blijkt dit echter geen makkelijke taak voor de wetgever. Toonbeeld 

hiervan vormt het belagingsdelict. 

 

3.1. Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel 

 

129. Het legaliteitsbeginsel moet worden aanzien als de voornaamste hoeksteen van onze 

maatschappij, één van de meest fundamentele beginselen van het rechtsstatelijk strafrecht en is het 

best gekend onder het adagium nullum crimen, nulla poena sine lege227. Anders gezegd, geen misdrijf 

zonder wet (nullum crimen sine lege) en geen straf zonder wet (nulla poena sine lege). Zowel de 

delictomschrijving als de straf moeten door of krachtens een wet worden bepaald. Dit impliceert dat 

enkel de wet materiële rechtsbron kan zijn van misdrijven en straffen. Noch de gewoonte, noch de 

rechtspraak kunnen nieuwe strafbaarstellingen in het leven roepen228.  

130. Het legaliteitsbeginsel is op verschillende plaatsen en wijzen juridisch verankerd binnen onze 

Belgische rechtsorde. In de strafwetgeving is dit beginsel opgenomen in artikel 2, eerste lid Sw. en in 

de artikelen 229 en 363 Sv.229 Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel is er overigens erkend als een 

grondwettelijk beginsel. Artikel 12, tweede lid Gw. bepaalt dat “niemand kan worden vervolgd dan in 

de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft”. Artikel 14 Gw. schrijft voor dat 

“geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet”. Onder het begrip ‘wet’ moet 

niet enkel de wet in de formele betekenis worden verstaan, maar ook de op grond van een wet 

uitgevaardigde reglementaire beschikkingen en de algemene door de beschaafde volkeren erkende 

rechtsbeginselen230. 
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 Y. CARTUYVELS, “Droit pénal et droits de l’homme: un retournement ? ” in Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. 
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131. Daarnaast is het legaliteitsbeginsel tevens neergelegd in een aantal mensenrechtenverdragen, 

waar het als een ‘absoluut mensenrecht’ wordt erkend. Te weten een mensenrecht dat in geen 

enkele omstandigheid, ook niet in geval van oorlog of noodtoestand, kan worden opgeschort of 

beperkt231. Krachtens artikel 7, eerste lid EVRM en artikel 15, 1° IVBPR kan immers niemand worden 

veroordeeld wegens een handelen of een nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of 

internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, en zal evenmin een 

zwaardere straf worden opgelegd dan de straf die welke ten tijde van het begaan van het strafbaar 

feit van toepassing was.  

132. Net zoals in artikel 2, eerste lid Sw. het geval is, wordt in deze mensenrechtenverdragen 

gekoppeld aan de problematiek van de werking van de sanctienorm in de tijd. Verschillend echter 

van de Belgische rechtsnormen, is dat in het EVRM sprake is van ‘recht’ in plaats van ‘wet’. 

Daarenboven is in artikel 7, tweede lid EVRM en artikel 15, 2° BUPO-Verdrag bepaald dat het 

legaliteitsbeginsel er zich niet tegen verzet dat iemand strafrechtelijk veroordeeld wordt voor een 

handelen of een nalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde, een misdrijf was 

overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door beschaafde volkeren of de 

volkerengemeenschap worden erkend. DUPONT besluit hieruit dat conform artikel 7 EVRM, in 

tegenstelling tot de rechtsnormen van Belgische oorsprong, een regel van common law of 

gewoonterecht dienstig kan zijn als juridische basis voor strafbaarstelling en bestraffing232. VAN DEN 

WYNGAERT ziet dit echter ietwat anders. Volgens haar gaat het hier niet zozeer om een uitzondering 

op het legaliteitsbeginsel, maar eerder om een interpretatie van het begrip wet waarbij de wet 

ruimer moet worden begrepen en bijgevolg ook de genoemde algemene volkenrechtelijke 

rechtsbeginselen omvat233. 

133. Ratio legis van het legaliteitsbeginsel is gelegen in het waarborgen tegen overheidswillekeur in 

de strafrechtspleging. Men wou het strafrechtelijk overheidsoptreden aan banden leggen gelet op 

het leedtoevoegende, vrijheidsberovende en -beperkende karakter van straffen234. Aan een 

democratische rechtsstaat behoort immers geen onbeperkte macht over de burgers toe. 

Integendeel, de staat zelf moet ook onderworpen worden aan rechtsregels die door rechtstreekse of 

onrechtstreekse participatie van rechtsonderhorigen werden tot stand gebracht235. Vandaar dat het 

                                                 
231

 Art. 15(2) EVRM en art. 4(2) BUPO-Verdrag. 
232

 L. DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2004, 28. 
233

 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht: in 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2006, 84. 
234

 E. CLAES, “Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel en de rechtspraak van het Arbitragehof. Erosie van 
legaliteit?”, TBP 2006, afl. 8, (451) 451. 
235

 L. DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 2004, 29. 



54 

 

legaliteitsbeginsel in dit opzicht traditioneel als een ‘rechtsbeschermingsbeginsel’ wordt opgevat. Het 

beantwoordt, aldus DUPONT en VERSTRAETEN, “aan een functionele behoefte aan rechtszekerheid die 

voor het tot stand komen en de handhaving van de liberale rechtsstaat noodzakelijk is”236. 

Daarenboven is het, als strafrechtspolitiek ontradingsbeginsel, een instrument van 

gedragsbeïnvloeding: aan de hand van strafbaarstellingen worden door de wetgever de contouren 

afgelijnd van wat moet, mag en niet mag. Door middel van strafbedreiging poogt hij de 

rechtsonderhorigen tot het gewenste normconform gedrag aan te zetten237.  

134. Op de wetgever berust ingevolge het legaliteitsbeginsel de substantiële verplichting om heldere 

en duidelijke strafwetten uit te vaardigen, die zekerheid scheppen over de grenzen tussen strafbaar 

en niet-strafbaar gedrag en over de daarop toepasselijke straffen. Deze verplichting voor de 

wetgever wordt omschreven als het ‘lex certa-beginsel’. Nadat de wetgever zijn duit in het zakje 

heeft gedaan, is de rechter aan zet om de heldere en duidelijke strafwetten in concreto toe te 

passen. Immers, ‘goed begonnen is half gewonnen’. Het is de rechter verboden iemand te 

veroordelen voor een gedraging die wettelijk niet als een misdrijf wordt omschreven, welke ook zijn 

oordeel zou zijn over de moraliteit ervan of over de gevaarlijkheid van de dader. Hetzelfde geldt voor 

de bestraffing. Het opleggen van straffen waarvan de aard en de maat niet door de wetgever werden 

bepaald, is uit den boze. 

135. De hoven en de rechtbanken in ons land zijn belast met een wettigheidstoezicht, wat impliceert 

dat ze de strafbepalingen uitgevaardigd door overheidsorganen die een algemene reglementerende 

bevoegdheid hebben, slechts mogen toepassen voor zover deze bepalingen in overeenstemming zijn, 

naargelang het geval, met de wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, reglementen en 

verordeningen van de hogere wetgevende overheidsorganen.  

136. Dit wettigheidstoezicht mag echter niet worden verward met de grondwettelijke toetsing. Het 

strafrechtelijk legaliteitsbeginsel is geen onbelangrijke toetssteen in de beoordeling van het 

grondwettelijk karakter van rechtsnormen aangenomen door een democratisch verkozen wetgevend 

orgaan238. Het Grondwettelijk Hof beschikt sinds 2003 over de exclusieve bevoegdheid om uitspraak 

te doen over een schending door een wet, een decreet of een ordonnantie van de regels die door of 

krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van 
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de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, alsmede van de fundamentele rechten en vrijheden 

gewaarborgd in titel II (artikelen 8 - 32) Gw. en van de artikelen 170, 172 en 191 Gw.239 

137. Het verbod voor de hoven en rechtbanken om wetskrachtige normen af te toetsen aan de 

Grondwet wordt wel getemperd. Zo dient de Belgische rechter wel de conformiteit te toetsen van de 

normen van de interne rechtsorde aan de rechtstreeks toepasselijke normen van het EVRM en van 

het IVBPR, waarvan vele bepalingen inhoudelijk overeenkomen met grondwettelijke bepalingen240. 

Zoals ook hier het geval is met het legaliteitsbeginsel inzake strafzaken waardoor als het ware een 

onrechtstreekse grondwettelijke toetsing mogelijk is. 

Een tweede nuancering op het verbod betreft de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk 

Hof. Indien voor een rechtscollege een vraagstuk rijst van overeenstemming van wetskrachtige 

normen met de bevoegdheidsverdelende regels of met de artikelen 8 - 32, 170, 172 of 191 van de 

Grondwet, moet dat rechtscollege hierover in beginsel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 

Hof voorleggen. Indien het Grondwettelijk Hof ervan overtuigd is dat de voorgelegde norm in strijd is 

met de hoger vermelde regels, mag de verwijzende rechter bij de verdere beslechting van de zaak 

geen rekening meer houden met die norm. Die norm blijft evenwel in de rechtsorde bestaan. 

 

3.2. De interpretatie van de strafwet en het lex certa-beginsel 

 

138. Het is aan de rechter om de grenzen te trekken tussen gedragingen die onder de strafwet vallen 

en deze waarop de strafwet niet van toepassing is. Hij moet hierbij de strafwet interpreteren, niet 

uitbreiden. Met interpretatie van de strafwet doelt men op het vaststellen van de werkelijke zin en 

de draagwijdte ervan wanneer daaromtrent enige twijfel bestaat. Wanneer de wettekst in relatie tot 

het te beoordelen geval zonder meer duidelijk is, is wetsinterpretatie overbodig. Dat spreekt voor 

zich.  

139. Het legaliteitsbeginsel kan zijn rol van ‘rechtsbeschermer’ pas echt waarmaken, indien de 

strafbaar gestelde gedragingen door de wetgever duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, wars 

van vage uitdrukkingen en onduidelijkheden. Maar indien de wetgever slordig heeft omgesprongen 

met het lex certa-beginsel, dringt interpretatie door de rechter zich op.  
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140. De strafrechter kan zich hiervoor oriënteren op diverse bronnen waaronder wetgeving, 

rechtspraak en rechtsleer241. Indien in eerste instantie de wetgever zelf de wettekst of bepaalde 

termen die erin voorkomen heeft toegelicht, is er sprake van ‘authentieke interpretatie’. In tweede 

instantie vervult de rechtspraak een niet te onderschatten rol. Alhoewel deze ‘jurisprudentiële 

interpretatie’ principieel geen bindende kracht heeft, tenzij in het concrete geval dat door de rechter 

wordt beoordeeld, heeft zij de facto een grote invloed242. Ook voor het Hof van Cassatie is in dit 

scenario een rol weggelegd. Het behoort immers tot de taak van het Hof van Cassatie om, via een 

controle op de in laatste aanleg gewezen beslissingen van hoven en rechtbanken, de eenheid in de 

rechtspraak na te streven. Op die manier draagt het Hof bij tot het waarborgen van de 

rechtszekerheid. Tevens kunnen interpretatieproblemen uitgeklaard worden middels een 

prejudiciële vraagstelling, naargelang het geval, aan het Grondwettelijk Hof respectievelijk het Hof 

van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ten slotte kan de rechter zich ook baseren op 

interpretatieve niet-bindende verklaringen en aanwijzingen gegeven door rechtsgeleerden die de 

strafwetgeving wetenschappelijk bestuderen en commentariëren; de zogenaamde ‘doctrinale 

interpretatie’. 

141. De rechter kan bij z’n interpretatie diverse methodes hanteren. Vooreerst zal de strafrechter de 

tekst van de strafwet zelf pogen te verklaren aan de hand van de ‘taalkundige of grammaticale 

interpretatiemethode’243. De strafrechter poogt de strafwet te verklaren door de draagwijdte en de 

zin van de woorden zelf te bepalen die in de strafwet worden gebruikt. De algemene regel is hierbij 

dat de woorden in hun normale, taalkundige betekenis moeten worden begrepen. Wanneer de wet 

echter de begrippen niet nader heeft omschreven en geen specifieke technisch-juridische betekenis 

aan de woorden heeft gegeven, moeten ze door de rechter volgens hun normale, gangbare 

betekenis worden geïnterpreteerd244. De analogische interpretatie van de strafwet op vergelijkbare, 

maar niet door de wetgever bedoelde gedragingen is verboden. Wel is het de rechter toegestaan de 

‘teleologische interpretatiemethode’ toe te passen en bijgevolg buiten de tekst van de wet om te 

zoeken naar de bedoelingen van de wetgever. De wil van de wetgever mag hierbij op extensieve, en 

zelfs op evolutieve wijze worden geïnterpreteerd indien aan twee criteria is voldaan245. Enerzijds 

moet er zekerheid bestaan over de bedoeling van de wetgever om de betwiste feiten strafbaar te 

stellen. Anderzijds moet het feit onder de wettelijke delictomschrijving kunnen worden gebracht. Bij 
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het achterhalen van deze bedoelingen kunnen de systematiek van de strafwet, d.i. de plaats die een 

tekst inneemt tussen andere teksten, en de ratio legis, d.i. het rechtsgoed dat door de strafwet 

beschermd wordt of de doelstelling ervan, van belang zijn246. De parlementaire voorbereiding van 

een strafwet vormt bij het opsporen van de ratio legis uiteraard een belangrijke leidraad.  

142. Vereiste die het Hof van Cassatie stelt opdat een strafbepaling zou beantwoorden aan de 

legaliteit, is “dat ze op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze 

wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft.”247 Aan deze vereiste is volgens datzelfde Hof 

voldaan “wanneer het voor hem op wie de strafbepaling van toepassing is, mogelijk is om op grond 

ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, 

zelfs als de nadere omschrijving wordt overgelaten aan de rechter”248. CLAES beschouwt deze visie van 

het Hof van Cassatie als een uiterst soepele invulling van het legaliteitsbeginsel249.  

143. Eveneens in die richting situeert zich de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (EHRM). Het EHRM benadrukt de nood aan flexibele wetgeving en de noodzaak van 

aanpassing aan wijzigende omstandigheden door de rechter. Immers, “*…+ de bewoordingen van heel 

wat wetten missen absolute precisie. Vele daarvan houden het, om reden van de noodzaak een 

buitensporige strakheid te vermijden en zich aan te passen aan veranderende situaties, 

noodgedwongen bij min of meer vage formuleringen.”250 

144. Het Hof maakt gebruik van termen van redelijke voorzienbaarheid, waarbij niet alleen de 

bewoordingen van de strafwet, maar ook vaste rechtspraak deze ‘redelijke voorzienbaarheid’ 

moeten waarborgen. Volgens het EHRM is aan de legaliteitsvoorwaarde voldaan “wanneer de 

rechtzoekende op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en desnoods, met behulp van 

de interpretatie ervan door de rechtbanken, kan weten welke handelingen en verzuimen zijn 

strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.”251 In zijn arrest S.W. v. Verenigd Koninkrijk van 22 

november 1995 heeft het Hof gepreciseerd: “Hoe duidelijk de bewoordingen van een wetsbepaling 

ook mogen zijn, er bestaat, in ongeacht welk rechtsstelsel, met inbegrip van het strafrecht, 

onvermijdelijk een element van rechterlijke interpretatie. *…+ Artikel 7 van het Verdrag kan niet in die 

zin worden geïnterpreteerd dat het verbiedt dat de regels van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
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door de rechterlijke interpretatie geleidelijk worden verduidelijkt van geval tot geval, op voorwaarde 

dat het resultaat samenhangend is met de kern van de inbreuk en het redelijk voorzienbaar is.”252 

Indien de strafrechtelijke bepaling bovendien een gespecialiseerde groep rechtsonderhorigen 

viseerde, leek men in Straatsburg de lat zelfs nog wat lager te leggen. Het Hof veronderstelde immers 

dat deze ‘adressanten in hun hoedanigheid’ geacht mochten worden voldoende op de hoogte te zijn 

van de exacte draagwijdte van de vaag opgestelde wetgeving253. 

145. Anders dan de door het Hof van Cassatie en het EHRM gehanteerde lage standaard  inzake het 

lex certa-beginsel, oordeelde het toenmalig Arbitragehof aanvankelijk strenger254. Zo verklaarde het 

Hof in een arrest dat de strafwet “moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan 

eenieder, op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet 

strafbaar is. Het vereist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid 

biedende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, degene die 

de feiten begaat, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van zijn 

daden kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsbevoegdheid wordt 

gelaten. Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet een 

beoordelingsbevoegdheid toekent aan de rechter voor zover zij de bijzondere eisen ter zake van 

nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten voldoen, niet 

miskent”255. Zo heeft het toenmalig Arbitragehof op grond van onder meer supra vermelde 

overweging, een aantal strafbaarstellingen vernietigd wegens een onvoldoende nauwkeurige 

normatieve inhoud256. In tegenstelling tot het EHRM en het Hof van Cassatie schrok het Arbitragehof 

er dus niet voor terug om de wetgever op de vingers te tikken wanneer het oordeelde dat deze het 

niet te nauw nam met het lex certa-beginsel. Het was vooral het verschil in marge van de rechterlijke 

beoordelingsbevoegdheid dat ertoe leidde dat de rechtspraak van het Arbitragehof strenger was dan 

die van het Hof van Cassatie en van het EHRM257. 
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146. Sinds het arrest nr. 92/2005 lijkt het Arbitragehof afgeweken te zijn van z’n strenge koers. Het 

Arbitragehof is thans minder geneigd om het lex certa-beginsel toe te passen en leunt hierbij 

expliciet aan bij de rechtspraak van het EHRM258. In deze context wordt soms ook wel gesproken over 

de ‘verdere erosie van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel’259. Voortaan luidt het als volgt: “Het 

wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan de rechter een 

beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden gehouden met het algemene 

karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van 

de gedragingen die zij bestraffen.”260 

 

 
3.3. Hoe legaal is belagen? 

 

147. Genoemd beginsel reikt de rechtsonderhorige een medium aan om de grondwettigheid en 

desgevallend de legaliteit van wettelijke strafbaarstellingen te toetsen en te betwisten voor de 

rechter en zich op die manier tegen de willekeur van bestraffende overheden te beschermen261.  

148. Prejudiciële vragenstelling staat vrij! Zo ook bij het misdrijf belaging. Althans als het 

rechtscollege dat ook wil. Zo was een eiser van oordeel dat de hem tenlastelegging van belaging 

onontvankelijk moest worden verklaard wegens het ontbreken van een ‘afdoende definitie’ van dit 

misdrijf262. Hij achtte hiertoe volgende prejudiciële vraag aan het toenmalig Arbitragehof 

noodzakelijk:  

“Schendt artikel 442bis van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

afzonderlijk of in onderling verband met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet evenals met 

de artikelen 6 en 7  EVRM  en artikel 15 BUPO-Verdrag, in zoverre de bestreden 

strafrechtelijke bepaling een discriminatie creëert tussen twee burgers of twee 

rechtszoekenden die dezelfde materiële handelingen in dezelfde geestes- of 

bewustzijnstoestand of met dezelfde wil hebben gepleegd, enerzijds wegens het feit dat een 

wettelijke definitie ontbreekt van het materieel bestanddeel van het misdrijf waarbij het 

principe van de wettigheid van de aantijgingen en van de straffen wordt nageleefd, en 
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anderzijds, wegens het feit *…+ dat de definitie van het moreel bestanddeel van dit misdrijf 

een te grote beoordelingsbevoegdheid laat in een rechtsmaterie die beheerst wordt door de 

beginselen van de restrictieve en wettige interpretatie, wat tot gevolg heeft dat de 

strafrechtelijke en procedurele behandeling die ieder van hen te wachten staat, ten gevolge 

van die schending, een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel kan opleveren?”.  

149. Een hele boterham dus, maar tevergeefs. Het hof van beroep te Luik weigerde deze prejudiciële 

vraag te stellen en zette enerzijds uiteen dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk was om de 

beslissing te wijzen en spreekt zich uit over de wettigheid van de vermelde aantijging, terwijl de 

appelrechters uitgebreid de bestanddelen van die tenlastelegging preciseren door de bedoeling van 

de wetgever te achterhalen in het licht van de parlementaire voorbereiding. Daaruit blijkt dat zij het 

antwoord op die vraag toch wel noodzakelijk achten om hun oordeel te vellen. Anderzijds stelt het 

arrest niet vast dat artikel 442bis Sw. de Grondwet niet kennelijk schendt. Het hof beroep wordt 

hiervoor teruggefloten met een vernietiging van het arrest tot gevolg263. 

150. Op 10 mei 2006 werd aan het toenmalig Arbitragehof een eerste prejudiciële vraag voorgelegd 

inzake de verenigbaarheid van het belagingsmisdrijf met het legaliteitsbeginsel. Een primeur als het 

ware264. De verwijzende rechters stelden in vraag of voormeld beginsel niet was geschonden door, 

enerzijds de ontstentenis van een wettelijke definitie van het materiële bestanddeel in artikel 442bis 

Sw. en, anderzijds het gegeven dat de definitie van het morele bestanddeel ervan aan de rechter een 

te grote beoordelingsbevoegdheid laat. Het Hof verklaarde in het arrest:  

“Het wettigheidsbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan de 

rechter een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient immers rekening te worden gehouden 

met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 

toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. Aan het vereiste dat een 

misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet is voldaan wanneer de rechtzoekende, 

op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, indien nodig, met behulp van de 

interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten welke handelingen en welke 

verzuimen zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.”265  
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151. Deze laatste zinsnede wijst erop dat het Hof nog nauwer aansluit bij de rechtspraak van het 

EHRM. Het Hof put uit deze twee criteria, te weten de omschrijving in de wet en de interpretatie 

door de rechtspraak, om de kritiek op de vage delictomschrijving te weerleggen. 

152. Met betrekking tot de vereiste van een ‘ernstige rustverstoring’ moet het volgende worden 

opgemerkt. Uit het verslag van de Kamercommissie Justitie bij het wetsvoorstel tot invoeging van 

een artikel 460ter van het Strafwetboek houdende de strafbaarstelling van de belaging, blijkt dat het 

niet de bedoeling was van de wetgever om de ernstige verstoring van de rust door de rechter te 

laten toetsen aan de subjectieve ervaringen van het slachtoffer266. Een en ander zou ook niet kunnen 

gelet op het legaliteitsbeginsel. Zo oordeelde het Hof in casu:  

“Het komt uiteindelijk de rechter toe om te oordelen over de werkelijkheid van de verstoring 

van de rust van een persoon, de ernst ervan en het oorzakelijk verband tussen die verstoring 

van de rust van een bepaalde persoon en het belagende gedrag. Hij zal daartoe rekening 

houden met de objectieve gegevens die hem worden voorgelegd, zoals de omstandigheden 

van de belaging, de betrekkingen tussen de dader van het belagende gedrag en de klager, de 

gevoeligheid of de persoonlijkheid van de laatstgenoemde of de wijze waarop dat gedrag 

door de maatschappij of het betrokken sociaal milieu wordt ervaren.”267  

153. Hiermee onderstreepte het Arbitragehof uitdrukkelijk de rol van de rechter. Onmiddellijk rijst de 

vraag hoe de rechter de persoonlijkheid van het slachtoffer kan achterhalen. Het slachtoffer is 

immers niet verplicht ter terechtzitting te verschijnen, behalve wanneer de rechter daarom verzoekt. 

Daarenboven blijken de elementen uit het strafdossier meestal onvoldoende om een volledig en 

accuraat beeld te scheppen van de persoonlijkheid van het slachtoffer. Bijgevolg dient de rechter 

hier de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen268. 

154. Ook artikel 114, §  8, 2° van de wet van 21 maart 1991 bleef niet gespaard van een 

grondwettelijke toetsing aan het wettigheidsbeginsel. In hetzelfde arrest stelde het Hof dat  de 

woorden ‘om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent’ op voldoende wijze de morele 

bestanddelen van het misdrijf aangeven en de woorden ‘om schade te berokkenen’ redelijkerwijze 

enkel kunnen worden opgevat als betrekking hebbend op schade veroorzaakt aan de 

telecommunicatiemiddelen zelf, wat in de parlementaire voorbereiding wordt bevestigd.269 
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155. Inzake het moreel element claimden critici dat de notie ‘had moeten weten’, de rechter een te 

grote appreciatievrijheid verleende. Het is immers niet ondenkbaar dat personen met een gelijke 

ingesteldheid door de ene rechter wel, maar door een andere rechter niet veroordeeld zouden 

worden. De beoordeling van de inschattingscapaciteiten van de dader omtrent de persoonlijkheid 

en/of reactie van het slachtoffer in dergelijke omstandigheden is sterk afhankelijk van rechter tot 

rechter270. De vragenstellers zagen hierin dan ook een schending van het legaliteitsbeginsel. Het 

toenmalig Arbitragehof weerlegde dit echter door te stellen dat er niet per se moet gekeken worden 

naar de ingesteldheid van de dader, maar dat in plaats van deze subjectieve factor, ook objectieve 

factoren dienstig kunnen zijn bij de beoordeling van het eventueel opzet. Deze objectieve elementen 

kunnen dan betrekking hebben op de relatie tussen de dader en het slachtoffer, het maatschappelijk 

aanvoelen ten opzichte van de feiten, de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd, of 

zelfs, in sommige gevallen, de persoonlijkheid van de klager271. Op die manier blijft de 

beoordelingsvrijheid van de rechter binnen de grenzen van wat volgens het legaliteitsbeginsel 

toelaatbaar is272. 

156. Amper een maand later werd in dezelfde zin een prejudiciële vraagstelling beantwoord door het 

toenmalig Arbitragehof273. Na twee arresten van het Grondwettelijk Hof anno 2006, leek de discussie 

over de verenigbaarheid van belaging met het legaliteitsbeginsel beslecht. Verwacht werd dat de 

stroom vragen over de conformiteit van artikel 442bis Sw. aan vermeld beginsel wel zou opdrogen, 

gelet op artikel 26, § 2, 2° Bijzondere Wet Arbitragehof. Het was dan ook verwonderlijk dat deze 

problematiek recentelijk opnieuw aan de orde was. De vraagstellers dienden immers enige 

creativiteit aan de dag te leggen. Hun ‘originaliteit’ lag in het feit dat ze twee verschillende vragen 

stelden, waarbij de ene vraag de verstaanbaarheid van artikel 442bis Sw. met het legaliteitsbeginsel 

betrof en de andere vraag betrekking had op de verstaanbaarheid van hetzelfde artikel met het 

beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Tot dan maakten de prejudiciële vragen nog steeds de 

omweg via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ondanks de bevoegdheidsuitbreiding in 2003. Het 

arrest bracht echter niets nieuws onder de zon274. Tot grote spijt van de vragenstellers werd opnieuw 

besloten tot conformiteit van artikel 442bis Sw. met het legaliteitsbeginsel. 
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4. CONTEXTUALISERING IN DE RUIMTE 

 

157. Ondanks het feit dat het concept belaging op de academische agenda werd geplaatst en 

uitvoerig bediscussieerd werd in vele Europese lidstaten, verkeert de meerderheid van hen (alsnog) 

in de onmogelijkheid de slachtoffers van belaging (voldoende) wettelijk te ondersteunen.  Belaging 

kan er enkel maar worden vervolgd indien het gedrag kan ondergebracht worden onder een ander 

existerend misdrijf275.  

158. Tot op heden hebben slechts negen van de vijfentwintig lidstaten specifieke 

antibelagingswetgeving aangenomen: Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, 

Nederland, Malta, Oostenrijk, Duitsland en recentelijk Italië. 

159. Naast een  Europees is er tevens een Amerikaans luik, dat niet vergeleken kan worden met het 

wettelijk scenario in Europa. Reden hiervoor is dat de criminalisatie van ‘stalking’ overal in de 

Verenigde Staten vrij snel verliep. In 1990 waren reeds antistalkingwetten uitgevaardigd in de 

Amerikaanse staat California. In de daarop volgende vier jaar volgden de andere staten van Amerika 

in het vervaardigen van gelijksoortige wetten276. 

160. Ook in de rest van de wereld werd de roep naar een zelfstandige delictomschrijving en 

strafbaarstelling van belaging steeds luider. Ook in Canada277, Australië278, Japan279, Nieuw-Zeeland280 

en Noorwegen281 voorzag men specifieke wetgeving aangaande belaging. 

161. De registratie van het territoriaal onderzoeksterrein is een moeilijke, maar belangrijke taak. De 

keuze van de te analyseren rechtsstelsels zal immers reeds in mindere of meerdere mate het 

onderzoeksresultaat beïnvloeden. Om te bepalen welke stelsels relevant zijn om in de vergelijking te 
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worden opgenomen, zou men immers eerst al iets moeten weten over het materiële studie-object in 

die diverse stelsels, maar dat is nu precies het voorwerp van het onderzoek.  

162. Vorig jaar stelde ik in mijn voorbereidend werkstuk op de masterproef dat, indien bleek dat de 

geografische keuzebepaling voor buurland Nederland relevant was voor het oplossen van mijn 

onderzoeksvraag, deze in de rechtsvergelijking diende te worden opgenomen en uitgewerkt. Welnu 

dien ik deze stelling bevestigend te beantwoorden.  

163. Anders dan in België, verliep het proces van strafbaarstelling er niet van een leien dakje. Er werd 

lang en fel over en weer gediscussieerd. En wanneer de gemoederen verhit raken, vallen er ook wel 

eens interessante visies te bespeuren in het heetst van de strijd. Ook hier stelden er zich problemen 

rond de conformiteit van bepaalde onderdelen van de delictomschrijving met het Nederlands 

legaliteitsbeginsel. 

164. Ten slotte heb ik ook de VS, meer bepaald de Amerikaanse staat Californië opgenomen in mijn 

rechtsvergelijkende analyse. Aanleiding hiertoe vormde de pioniersrol die Californië heeft vervuld 

door als eerste specifieke antistalkingwetgeving uit te vaardigen. Anders dan in Europa het geval is, 

kunnen de staten er zich voor hun wetgeving baseren op een specifieke Model Anti-Stalking Code.  

Zou deze tool bijdragen tot een grotere rechtszekerheid of is het slechts schijn? Bestaat er ginds wel 

een systeem waardoor rechtsbescherming wordt geboden aan de burgers tegen overheidswillekeur? 

165. Zoals eerder besproken hebben tot op heden slechts negen van de vijfentwintig lidstaten 

specifieke antibelagingswetgeving aangenomen: Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België, 

Ierland, Nederland, Malta, Oostenrijk, Duitsland en recentelijk Italië. Ik wil ook aan deze landen niet 

voorbijgaan. Een summiere chronologische toelichting is hier op zijn plaats. 
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4.1. Denemarken 

 

166. Denemarken neemt een merkwaardige positie in, in het wetgevend landschap; niet alleen in 

Europa, maar ook in de wereld. Reden hiervan is dat de wet die belaging strafbaar stelt reeds werd 

opgenomen in het Deense Strafwetboek van 1930 en in werking trad drie jaar later in 1933; dus lang 

voor het fenomeen als een sociaal probleem werd gezien in de rest van de wereld. Het ontwerp van 

het wetboek dateert zelfs van 1912. In 1965 en 2004 werden wijzigingen aangebracht aan de 

oorspronkelijke wet282. Beide wijzigingen hadden betrekking op een verhoging van de strafmaat gelet 

op het feit dat de meeste gevallen van belaging vrij zware feiten zoals ernstige bedreigingen e.d. 

betroffen. 

167. Het Deense Strafwetboek stelt belaging of forfølgelse strafbaar in artikel 265, dat luidt als volgt:  

“Any person who violates the peace of some other person by intruding on him, pursuing him 

with letters or inconveniencing him in any other similar way, despite warnings by the police, 

shall be liable to a fine or to imprisonment for any term not exceeding two years. A warning 

under this provision shall be valid for five years.” 

168. De Deense term forfølgelse wijst op het achtervolgen, handelingen stellen bedoeld om de rust 

van een ander persoon te schenden283. Opdat sprake zou zijn van forfølgelse is herhaling, weliswaar 

binnen een bepaalde periode, vereist. Onder de notie ‘violating the peace of some other person’ kan 

worden begrepen dreigen, onteren, binnendringen, … maar evenzeer onafgebroken ongewenste 

aandacht in de zin van het toesturen van bloemen.  

169. Forfølgelse is een vorm van het meeromvattende Deense begrip kraenkelse; gedragingen 

gericht op het irriteren en/of beledigen van een andere persoon. Kraenkelse impliceert daarentegen 

geen herhaling waardoor reeds een enkel incident volstaat. 

170. Vooraleer de dader kan worden bestraft, dient eerst een waarschuwing of contact- en/of 

straatverbod te zijn opgelegd door de politie. Wanneer de politie verzocht wordt om een 

waarschuwing of contactverbod op te leggen, dient zij eerst te verifiëren waarom het slachtoffer om 

dergelijke maatregel(en) verzoekt en indien mogelijk ook de dader te horen. Het al dan niet 

verkrijgen van een waarschuwing of contactverbod ligt volledig in handen van de politie. Zij beslist 
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hiertoe discretionair. Nergens in het Deense Strafwetboek zijn immers voorwaarden voor het 

uitvaardigen van zulke maatregelen te bespeuren. 

 

4.2. Verenigd Koninkrijk 

 

171. In het Verenigd Koninkrijk wordt belaging vervolgd op basis van de Protection from Harassment 

Act (PfHA) die in 1997 in werking is getreden. De wet handelt niet over belaging als dusdanig, maar 

heeft betrekking op twee gedragstypes op twee verschillende niveaus, enerzijds harassment en 

anderzijds putting in fear of violence. Ze creëert met andere woorden twee nieuwe strafbare feiten 

en geeft de burgerlijke en strafrechtbanken de mogelijkheid om beperkende maatregelen of 

restrictive orders op te leggen op straffe van strafrechtelijke sancties. 

172. Naast de Protection from Harassment Act, bestaan nog drie andere wetten met betrekking tot 

gedrag dat eveneens kan worden omschreven als belaging, namelijk de Malicious Communications 

Act die handelt over beledigende post, de Post Office Act over het verzenden van brieven en pakjes 

met de bedoeling om de ontvanger schade te berokkenen en ten slotte de Telecommunications Act 

die schunnige, aanvallende of vervelende telefoontjes beteugelt284. 

173. De overtreding van het eerste niveau, of anders gezegd ‘harassment’ impliceert het 

verontrusten of het veroorzaken van spanning bij een persoon en wordt geregeld door de artikelen 

1, 2 en 7 PfHA, luidende:  

1. “(1) A person must not pursue a course of conduct (a) which amounts to harassment of 

another, and (b) which he knows or ought to know amounts to harassment of the other.  

(2) For the purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought 

to know that it amounts to harassment of another if a reasonable person in possession of the 

same information would think the course of conduct amounted to harassment of the other.” 

2. “(1) A person who pursues a course of conduct in breach of section 1 is guilty of an offence.  

(2) A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to 

imprisonment for a term not exceeding six months, or a fine not exceeding level 5 on the 

standard scale, or both.” 

7. “(2) References to harassing a person include alarming the person or causing the person 

distress. 
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(3) A ‘course of conduct’ must involve conduct on at least two occasions.”  

174. Uit het eerste artikel blijkt duidelijk dat de strafbare gedraging harassment uit drie verschillende 

elementen bestaat die allen aanwezig moeten zijn opdat sprake zou zijn van harassment. Er moet ten 

eerste een ‘course of conduct’ gesteld worden. De wet geeft geen duidelijke omschrijving van dit 

begrip en verduidelijkt enkel in artikel 7 PfHA dat ‘speech’ onder course of conduct ressorteert en dat 

deze gedragingen zich minstens twee keer moeten voordoen, al dan niet in dezelfde vorm285. 

Sommige rechtspraak oordeelt echter restrictiever en stelt dat vervolgingen op grond van twee 

incidenten slechts de uitzondering mogen vormen286.  

175. Voormelde gedragingen moeten vervolgens leiden tot ‘harassment’ van een andere persoon.  

Het begrip ‘harassment’ wordt slechts gedeeltelijk gedefinieerd in artikel 7 PfHA als ‘het 

verontrusten van een persoon’ of ‘het veroorzaken van stress bij een persoon’. Er worden verder 

geen definities gegeven waardoor de wet ruimte laat voor interpretatie. Het slachtoffer moet geen 

rekening houden met een minimum tolerantiedrempel wat tot gevolg heeft dat de totstandkoming 

en de ernst van het strafbaar feit harassment in grote mate afhangen van de persoonlijkheid en 

verdraagzaamheid van het slachtoffer.  

176. Harassment kan ook in indirecte vorm voorkomen aangezien de wet niet bepaalt dat de persoon 

die het strafbaar gedrag ondergaat diegene moet zijn tegen wie het gedrag is gericht287. Dit heeft tot 

gevolg dat een derde toch slachtoffer kan worden van harassment, ondanks het feit dat het strafbare 

gedrag oorspronkelijk gericht was tegen een andere persoon. FINCH haalt in haar werk verschillende 

voorbeelden aan en vermeldt onder andere het vonnis DPP v Williams. In deze zaak werden twee 

vrouwen die samen een huis deelden het slachtoffer van harassment. Bij het eerste feit had de dader 

zijn hand door het raam van de badkamer gestoken terwijl vrouw A een douche nam. Ze begon te 

roepen en haar vriendin, vrouw B werd hierdoor gealarmeerd en kwam onmiddellijk kijken. Na dit 

incident waren beide vrouwen van streek. Twee dagen later sloeg de dader weer toe en gluurde hij 

binnen, door het raam van de slaapkamer bij vrouw B. Ondanks het feit dat de dader de vrouwen 

slechts éénmaal had lastiggevallen werd hij door de rechtbank veroordeeld op basis van indirecte 

harassment. Het eerste feit was oorspronkelijk niet gericht tegen vrouw B maar aangezien haar 

vriendin luid begon te roepen was zij ook in paniek geraakt. Deze handeling wordt dus aanzien als het 
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eerste feit in de course of conduct. Het tweede feit was vervolgens rechtstreeks gericht tegen vrouw 

B waardoor de vereiste course of conduct en het herhalingselement voorhanden waren. 

177. Er bestaat zelfs een mogelijkheid om de Protection from Harassment Act toe te passen op 

‘group harassment’. Hierbij worden minstens twee strafbare gedragingen gericht tegen minstens 

twee verschillende personen. De dader kan in casu toch schuldig worden bevonden aan harassment 

zolang de slachtoffers een hechte, identificeerbare groep of closely knit, definable group vormen. 

178. Artikel 1 (B) PfHA vermeldt ten slotte het moreel element van het misdrijf harassment, namelijk 

weet of zou moeten weten of knows or ought to know. Een persoon is volgens de Engelse Protection 

from Harassment Act strafbaar aan harassment indien hij weet of zou moeten weten dat zijn gedrag 

uitmondt in harassment van het slachtoffer. Wat betreft de term ‘ought to know’ koppelt men dit 

aan het criterium van de redelijke persoon die, in het bezit van dezelfde informatie als de dader, de 

handelingen als harassment ervaart. Het moreel element stemt bijgevolg grosso modo overeen met 

onze Belgische variant van belaging in artikel 442bis Sw. Uit artikel 1 (2) PfHA blijkt dat noch 

harassment, noch causing fear of violence kwaad opzet vergen in hoofde van de dader288. 

179. Artikel 4 PfHA behandelt het tweede strafbaar gestelde gedragstype, of de overtreding van het 

hogere niveau, namelijk causing fear of violence of vrij vertaald ‘het veroorzaken van angst voor 

geweld’: 

4. “(1) A person whose course of conduct causes another to fear, on at least two occasions, 

that violence will be used against him, is guilty of an offence if he knows or ought to know 

that his course of conduct will cause the other so to fear on each of those occasions.  

(2) For the purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought 

to know that it will cause another to fear that violence will be used against him on any 

occasion if a reasonable person in possession of the same information would think the course 

of conduct would cause the other so to fear on that occasion. 

(4) A person guilty of an offence under this section is liable (a) on conviction on indictment, to 

imprisonment for a term not exceeding five years, or a fine, or both, or (b) on summary 

conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months, or a fine not exceeding the 

statutory maximum, or both.” 
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180. Voor dit strafbaar feit moeten er tevens een course of conduct, een moreel element en 

handelingen met een repetitief karakter aanwezig zijn. In tegenstelling tot harassment vereist de wet 

dat het slachtoffer ook de directe ontvanger van het strafbaar gedrag is. Voormelde vereiste zorgt 

ervoor dat het toepassingsgebied van het misdrijf wordt verkleind en dat de bewijslast ook hoger ligt 

voor het slachtoffer289. De wet voorziet wel een vangnet in artikel 4 (5) PfHA voor daders die niet 

veroordeeld kunnen worden op basis van artikel 4 PfHA. De jury kan de dader op het oorspronkelijke 

proces toch veroordelen voor harassment voor zover de feiten voldoen aan de vereisten van artikel 2 

PfHA. 

181. De Protection from Harassment Act wordt momenteel toegepast in de rechtsgebieden Engeland 

& Wales en in Schotland. Noord-Ierland baseert zich daarentegen op de Protection from Harassment 

Order van 1997.  

182. Er zijn echter een aantal verschillen tussen de wettelijke bepalingen van Schotland enerzijds en 

de reeds besproken artikelen die van kracht zijn in Engeland & Wales. 

 

4.2.1. Schotland (Protection from harassment Act, 1997) 

183. In Schotland werd de Protection from Harassment Act slechts gedeeltelijk geïncorporeerd in de 

wetgeving omdat de Schotse regering van oordeel was dat de bestaande wettelijke bepalingen op 

adequate wijze konden afrekenen met de fenomenen stalking en harassment. Als gevolg hiervan zijn 

enkel de artikelen 8, 11 en 12 PfHA toepasselijk in Schotland. De Schotse definitie van harassment 

wordt beschreven in artikel 8 PfHA en komt in essentie overeen met de hierboven vermelde definitie 

in artikel 1 PfHA:  

8. “(1) Every individual has a right to be free from harassment and, accordingly, a person 

must not pursue a course of conduct which amounts to harassment of another and (a) is 

intended to amount to harassment of that person; or (b) occurs in circumstances where it 

would appear to a reasonable person that it would amount to harassment of that person. 

(3) For the purposes of this section “conduct” includes speech; “harassment” of a person 

includes causing the person alarm or distress; and a course of conduct must involve conduct 

on at least two occasions.” 

                                                 
289

 E. FINCH, The criminalisation of stalking: constructing the problem and evaluating the solution, Londen, 
Cavendish Publishing Limited, 2001, 242. 



70 

 

184. De Schotse versie van harassment vereist dus ook een course of conduct gericht tegen een 

andere persoon, een moreel element en handelingen met een repetitief karakter. 

Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen harassment en de zwaardere vorm van causing 

fear of violence zoals vermeld in artikel 4 PfHA. De wet voert in Schotland ook een verjaringsclausule 

in waardoor vervolging niet langer mogelijk is drie jaar na de feiten. Bovendien voorziet de wet een 

mogelijkheid voor het slachtoffer van harassment om een specifieke burgerrechtelijke vordering tot 

schadevergoeding in te stellen, de zogenaamde ‘action of harassment’290: 

8. “(2) An actual or apprehended breach of subsection (1) may be the subject of a claim in civil 

proceedings by the person who is or may be the victim of the course of conduct in question; 

and any such claim shall be known as an action of harassment.” 

185. Voormelde vordering omvat een compensatie voor de doorstane angsten en tevens een 

tegemoetkoming voor de eruit voortvloeiende financiële verliezen. De rechtbank kan samen met 

deze schadeloosstelling een rechterlijk bevel of interdict, hetzij een non-harassment order opleggen. 

Een eventuele inbreuk op de non-harassment order leidt automatisch tot strafrechtelijke sancties, 

die identiek zijn aan de sancties die in Engeland & Wales worden opgelegd bij overtreding van een 

straat- en/of contactverbod of restraining order. 

Straat- en/of contactverboden kunnen zowel in Engeland & Wales, als in  Schotland en Noord-Ierland 

worden opgelegd door de strafrechter zonder afzonderlijke tussenkomst van de burgerlijke rechter. 

Overtreding hiervan, kan de dader zes maanden opsluiting en/of een geldboete kosten. Bij verwijzing 

naar een hogere rechtbank kan de straf al snel oplopen tot vijf jaar en/of een geldboete.  

We kunnen met andere woorden stellen dat het slachtoffer van harassment beroep kan doen op 

zowel burger- als strafrechtelijke rechtsmiddelen.  

186. Rest nog te vermelden dat het Schots parlement op 30 juni 2010 The Criminal Justice and 

Licensing Bill heeft goedgekeurd291. Op 6 augustus 2010 werd deze nieuwe wet bekrachtigd door de 

koningin. Deze wet creëert een nieuw misdrijf, namelijk ‘the offence of stalking’ waarbij onder meer 

volgende gedragingen strafbaar worden gesteld: achtervolgen, herhaaldelijk contacteren, publicatie 

van materiaal of meningen in naam van het slachtoffer, monitoring van het gebruik van internet, e-

mail of enige andere vorm van elektronische communicatie, en het kijken naar of bespioneren van 

een persoon.  
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187. De wet werd duidelijk geïnspireerd op de strafbare gedraging harassment aangezien the offence 

of stalking ook een course of conduct vereist waarbij het moreel element en het repetitief karakter 

van de handelingen aanwezig moeten zijn. Het is afwachten of the Criminal Justice and Licensing Bill 

zal bijdragen tot een betere aanpak van het fenomeen in Schotland. 

 

4.2.2. Noord-Ierland (The Protection from Harassment Order 1997) 

188. In Noord-Ierland dient men The Protection from Harassment Order van 1997 te hanteren voor 

de strafbaarstelling van harassment. Deze wet kan worden gezien als een verzameling van wettelijke 

bepalingen uit Engeland & Wales en Schotland. Hoewel het misdrijf harassment niet exact hetzelfde 

wettelijk gedefinieerd wordt als in Engeland & Wales, is de betekenis ervan toch identiek292. Net 

zoals in Engeland & Wales kent men ook hier twee verschillende strafbaar gestelde gedragingen, 

namelijk harassment en putting people in fear of violence. Deze misdrijven worden in de artikelen 3, 

4 en 6 van de Protection from Harassment Order omschreven en bestraft als volgt: 

3. “(1) A person shall not pursue a course of conduct (a) which amounts to harassment of 

another; and (b) which he knows or ought to know amounts to harassment of the other.                                     

(2) For the purposes of this Article, the person whose course of conduct is in question ought to       

know that it amounts to harassment of another if a reasonable person in possession of the 

same information would think the course of conduct amounted to harassment of the other.” 

4. “(1) A person who pursues a course of conduct in breach of Article 3 shall be guilty of an 

offence. (2) A person guilty of an offence under this Article shall be liable on summary 

conviction to imprisonment for a term not exceeding six months, or a fine not exceeding level 

5 on the standard scale, or both.” 

6. “(1) A person whose course of conduct causes another to fear, on, at least two occasions, 

that  violence will be used against him shall be guilty of an offence if he knows or ought to 

know that his course of conduct will cause the other so to fear on each of those occasions.  

(2) For the purposes of this Article, the person whose course of conduct is in question ought to 

know that it will cause another to fear that violence will be used against him on any occasion 

if a reasonable person in possession of the same information would think the course of 

conduct would cause the other so to fear on that occasion.(…) 

(4) A person guilty of an offence under this Article shall be liable (a) on conviction on 

indictment, to imprisonment for a term not exceeding five years, or a fine, or both; or (b) on 

                                                 
292

 Protection from Harassment (Northern Ireland) Order 1997, s 2(2) en (3). 



72 

 

summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months, or a fine not 

exceeding the statutory maximum, or both.”  

189. De strafrechter kan in beide gevallen een straat- en/of contactverbod of restraining order 

opleggen waarbij een eventuele inbreuk op voormeld verbod op dezelfde wijze als in Engeland & 

Wales wordt bestraft. Indien er sprake is van de strafbaar gestelde gedraging harassment voorziet de 

wet ook in een burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding, die veel gelijkenissen vertoont met 

de Schotse action of harassment. De burgerlijke rechtbank kan tevens een rechterlijk bevel of 

injunction met strafrechtelijke sancties aan de schadevergoeding koppelen. Deze strafrechtelijke 

sancties lopen eveneens gelijk met de sancties die gekoppeld zijn aan de inbreuk op een straatverbod 

dat werd opgelegd door een strafrechtbank. 

190. Samengevat kan worden gesteld dat het juridisch toepassingsgebied van de Protection of 

Harassment Act en de Protection from Harassment Order zo ruim mogelijk werd omschreven om alle 

gedragingen die aanleiding kunnen geven tot harassment en/of causing fear of violence strafbaar te 

kunnen stellen. De wetten zijn met andere woorden gericht op de gevolgen voor het slachtoffer en 

niet op de aard van de strafbare gedragingen. De ruime wettelijke bepalingen kunnen er wel voor 

zorgen dat de wet, weliswaar in een beperkt aantal gevallen, wordt gebruikt voor zaken waarvoor ze 

oorspronkelijk niet bedoeld was. De afwezigheid van het woord ‘stalking’ in de wet heeft tevens een 

dubbel effect. Het zorgt, zoals supra vermeld, voor een ruim toepassingsgebied maar dit heeft ook 

tot gevolg dat de publieke perceptie van de wet minder sterk is293. 

 

4.3. Ierland 

 

191. Ierland heeft belaging strafbaar gesteld in de Non-Fatal Offences Against the Person Act 

(NFOAPA) van 1997. In navolging van de Engelse Protection from Harassment Act wordt de term 

‘stalking’ niet letterlijk gebruikt in de wettekst en wordt er verwezen naar het misdrijf met de term 

‘harassment’. Daarentegen wordt wel een opsomming gegeven van de strafbare handelingen in 

artikel 10 (1) NFOAPA, luidende als volgt:  

“Any person who, without lawful authority or reasonable excuse, by any means including by 

use of the telephone, harasses another by persistently following, watching, pestering, 

besetting or communicating with him or her, shall be guilty of an offence.”  
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192. De dader begaat dus een misdrijf indien hij het slachtoffer met alle mogelijke middelen lastigvalt 

door hem/haar aanhoudend te volgen, te bekijken, te pesten, te belagen of aanhoudend met 

hem/haar te communiceren. De wet vermeldt niet expliciet dat er sprake moet zijn van herhaling. Dit 

in tegenstelling tot de Protection from Harassment Act  waar het repetitief karakter van de strafbare 

gedragingen duidelijk wordt aangegeven. Het woord ‘persistent’ wijst er echter wel op dat er sprake 

moet zijn van meerdere ongewenste handelingen. 

193. Harassment wordt verder gedefinieerd in artikel 10 (2) NFOAPA:  

“For the purposes of this section a person harasses another where (a) he or she, by his or her 

acts intentionally or recklessly, seriously interferes with the other's peace and privacy or 

causes alarm, distress or harm to the other, and (b) his or her acts are such that a reasonable 

person would realise that the acts would seriously interfere with the other's peace and 

privacy or cause alarm, distress or harm to the other.” 

194. Om tot vervolging over te kunnen gaan moeten er zich dus twee of meer handelingen voordoen 

die omwille van hun ongewenst karakter een redelijk persoon kunnen verontrusten, alarmeren of 

kwetsen294. De handelingen moeten ook een duidelijke impact hebben op het slachtoffer. De notie 

‘seriously interfere’ is getuige hiervan. Met deze laatste voorwaarde wordt vermeden dat slachtoffers 

voor de minste hinder naar de rechtbank stappen.  

195. Verder krijgt de rechtbank de mogelijkheid om op grond van de artikelen 10 (3) en (5) NFOAPA  

straat- en/of contactverboden of restraining orders op te leggen waardoor de dader het slachtoffer 

niet meer mag zien of contacteren295. Niet-naleving van de voorwaarden wordt op basis van artikel 

10 (4) NFOAPA gelijkgesteld met een misdrijf. De restraining orders kunnen de bestaande straffen 

(waaronder opsluiting tot maximum zeven jaar en/of geldboete) vervangen en/of aanvullen296. 

Volgens artikel 10 (5) NFOAPA heeft de rechter de bevoegdheid om deze verboden zelfs op te leggen 

indien de bewijslast onvoldoende blijkt om de dader te veroordelen voor het misdrijf harassment, 

maar de rechter aanvoelt dat, gezien de omstandigheden dergelijke bescherming toch vereist is297. 
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196. Ierland heeft met de Non-Fatal Offences Against the Person Act een solide basis gelegd voor de 

bestraffing van het fenomeen belaging. Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen zich bovendien 

nog op andere wetten en artikelen beroepen, te weten artikel 2 NFOAPA waarin ‘assault’ strafbaar 

gesteld wordt; de artikelen 23 en 32 van de Employment Equality Act die ‘sexual harassment in the 

workplace’, respectievelijk ‘harassment at work’ strafbaar stellen en ten slotte de artikelen 5 en 6 

van de Criminal Justice Act die ‘disorderly conduct in public places’ en ‘threatening, abusive or 

insulting behaviour in public places’ incrimineren. 

 

4.4. Nederland 

 

4.4.1. Omvang van het probleem 

197. Helaas zijn er in Nederland geen exacte en betrouwbare cijfergegevens bekend over het aantal 

slachtoffers van belaging298. De omvang van het probleem laat zich wel voelen uit de meer dan 800 

aanmeldingen bij de twee belangenorganisaties voor slachtoffers in Nederland in de eerste anderhalf 

jaar van hun bestaan. De Stichting Anti Stalking (SAS) maakt gewag van 600 geregistreerde 

meldingen en de Stichting Stop Stalking (SSS) van 178. Gezien het korte bestaan van beide 

stichtingen, de omstandigheid dat deze pas na enige tijd onder een breder publiek bekend zijn 

geworden en het feit dat lang niet alle gedupeerden van belaging hulp inroepen, mag men ervan 

uitgaan dat het werkelijke aantal slachtoffers van belaging veel hoger ligt299. 

Ook bij het Bureau Slachtofferhulp, waar over de periode 1999-2000 624 slachtoffers van belaging 

werden geregistreerd, is sprake van onderregistratie. De oorzaak hiervan ligt volgens het bureau in 

het feit dat wanneer bij belaging, zoals zo vaak het geval is, andere strafbare feiten worden gepleegd, 

enkel deze laatste delicten opgetekend worden300. 
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4.4.2. Parlementaire geschiedenis 

198. De SAS zoals supra reeds vermeld, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de 

Nederlandse belagingswet. De SAS werd op 22 januari 1996 opgericht door een slachtoffer van 

belaging. Haar niet aflatende strijd tegen de belaging door haar ex-partner werd door rechtbanken, 

kinderbescherming en andere instanties op onbegrip onthaald en bracht haar er uiteindelijk toe in 

actie te komen301. De doelstelling van deze slachtofferorganisatie was drieledig, namelijk 

ondersteuning van lotgenoten, voorlichting van het publiek en het streven naar een wettelijk verbod 

van belaging. 

199. Door middel van een zogenaamd ‘Zwartboek’ over belaging heeft de SAS begin 1997 de minister 

van Justitie gevraagd om tot strafbaarstelling van belaging over te gaan. In een brief aan de Tweede 

Kamer liet minister van Justitie SORGDRAGER weten niet veel te zien in nieuwe strafwetgeving en dit 

omwille van drie redenen302. Een eerste reden houdt verband met de volgens de minister geringe 

aangiftebereidheid van slachtoffers omwille van hun privacy. Het slachtoffer dient immers bij de 

aangifte met bepaalde informatie over de brug te komen zoals de relatie van de belager tot het 

slachtoffer, de motieven van de dader die veelal van seksuele aard zijn, … Een tweede argument 

betreft de bewijsproblematiek. De inbreuken op de privacy plegen niet te geschieden in 

tegenwoordigheid van derden zodat het OM bij de vervolging van belaging op ernstige 

bewijsrechtelijke problemen zal stuiten. Ten slotte voert de minister aan dat de excessieve gevallen 

van belaging reeds gedekt zijn door de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 

(Wet BOPZ)303, die dwangverpleging mogelijk maakt. 

200. De parlementarïers DITTRICH, zelf ook het slachtoffer geweest van belaging304, SWILDENS-

ROZENDAAL en VOS waren het niet eens met minister van Justitie SORGDRAGER, waarop ze brandhout 

maakten van haar argumentatie. Zij menen dat door de invoering van een bepaling tegen belaging de 

aangiftebereidheid onder slachtoffers aanzienlijk zal toenemen, “wanneer zij het vertrouwen hebben 

dat het Wetboek van Strafrecht voldoende mogelijkheden biedt om een belager te vervolgen en te 

veroordelen”305. Met betrekking tot de problematische bewijsrechtelijke positie van het OM stellen 
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zij dat een lastige bewijspositie in een concrete strafzaak voor de wetgever geen beletsel mag 

vormen om tot strafbaarstelling van belaging als misdrijf over te gaan. Deze bewijsvraag speelt 

eveneens bij veel zedenzaken en bij huiselijk geweld zonder dat de wetgever heeft afgezien van een 

strafbaarstelling306. GROENHUIJSEN benadrukt tevens dat het chronisch karakter van veel 

belagingssituaties, gekoppeld aan de hoge frequentie van incidenten waarmee dit gepaard kan gaan, 

in de praktijk de bewijsdrempel aanmerkelijk naar beneden haalt307. Gezien de Wet BOPZ “slechts in 

weinig gevallen soelaas zal bieden aan het slachtoffer van de belager”, wordt ook dit argument van 

de toenmalige minister van Justitie bestreden. Een gedwongen opname in een psychiatrisch 

ziekenhuis is enkel onder strikte voorwaarden mogelijk en is bovendien van zeer tijdelijke aard308. 

201. Dit laatste gegeven valt te situeren in de context van het huidig juridisch instrumentarium. 

Hamvraag is of deze wettelijke maatregelen toereikend zijn om slachtoffers van belaging adequaat te 

beschermen. Met andere woorden is het dus de vraag of gedupeerden thans onvoldoende worden 

beschermd omdat er te weinig wettelijke voorzieningen zijn of omdat de wettelijke voorzieningen die 

er zijn, onvoldoende worden benut. Wanneer de slachtoffers van belaging geen afdoende wettelijke 

bescherming genieten, kan de introductie van een antibelagingswet tot een verbetering van hun 

situatie leiden309. Ook hier dient het strafrecht immers in te grijpen als een ultimum remedium, net 

zoals in België het geval is310.  

202. Dat de Wet BOPZ wegens zijn beperkt toepassingsgebied ontoereikend is, werd hierboven reeds 

uiteengezet.  

203. Maar ook civielrechtelijk remedies zoals straat- en/of contactverboden worden in deze discussie 

frequent aangehaald. Regelmatig pogen slachtoffers de belager te stoppen door zich te wenden tot 

de kort geding rechter om een straatverbod te bekomen voor de dader. Naast of in plaats van een 

straatverbod is er ook nog de mogelijkheid om een aanspreek- en/of telefoonverbod te eisen; ook 

                                                 
306

 Voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging), Kamerstukken II 1997-98, 
25.768, nr. 5, 10; B.O. DITTRICH, “Belaging strafbaar gesteld”, Proces 1999, afl. 3, (40) 40. 
307

 M.S. GROENHUIJSEN, “Stalking. Strafrecht als interventierecht”, Delikt en Delinkwent 1998, (521) 522. 
308

 H.G.M. KRABBE en W. WEDZINGA, “Belaging in wetsontwerp 25 768” in L.M.M. ROYAKKERS en A. SARLEMIJN (eds.), 
Stalking strafbaar gesteld, Deventer, Gouda Quint, 1998, 58; L.M.M. ROYAKKERS en C.H.M. ROYAKKERS, 
“Alternatieven voor de benadering van stalking” in L.M.M. ROYAKKERS en A. SARLEMIJN (eds.), Stalking strafbaar 
gesteld, Deventer, Gouda Quint, 1998, 97; S. VAN DER AA, Stalking in the Netherlands: nature and prevalence of 
the problem and the effectiveness of anti-stalking measures, Apeldoorn, Maklu, 2010, 79. 
309

 N.J. BAAS, Stalking: slachtoffers, daders en maatregelen tegen deze vorm van belagen, Den Haag, Ministerie 
van Justitie WODC, 1998, 67. 
310

 B.O. DITTRICH, “Belaging strafbaar gesteld”, Proces 1999, afl, 3, (40) 41; M. MALSCH, M. VISSCHER en E. BLAAUW, 
Stalking van bekende personen, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 42. 



77 

 

wel contactverbod genoemd311. De rechter koppelt meestal een dwangsom aan het verbod, maar 

ook lijfsdwang of anders gezegd civiele gijzeling is een mogelijk executiemiddel312. Mede bij gebrek 

aan grootschalig kwantitatief onderzoek naar de efficiëntie en naleving van straat- en/of 

contactverboden bij belaging in Nederland blijven de meningen over de vraag in hoeverre dergelijke 

verboden kunnen helpen in de strijd tegen belaging verdeeld313. ASSCHER en GISOLF, beide voorzitter 

van een rechtbank, stellen dat straatverboden enorm effectief zijn. Raadsvrouw VAN Driem wijst zelfs 

op een percentage van 95314. DITTRICH, SWILDENS-ROZENDAAL en VOS daarentegen achten de 

civielrechtelijke maatregelen onvoldoende beschermend. Nergens tonen ze echter de inefficiëntie 

van deze acties aan. Volgens ROYAKKERS en VAN KLINK maken ze zich schuldig aan de drogredenen van 

de ‘misleidende herhaling’ en van de ‘overhaaste generalisering’315. De eerste drogreden blijkt uit de 

voortdurende herhaling dat straatverboden niet het gewenste effect ressorteren316. Hierdoor wordt 

de suggestie gewekt dat dit standpunt waar is, zonder verdere onderbouwing. Met behulp van een 

concrete casus, die ze kenmerken als ‘het klassieke voorbeeld van belagen’, willen deze 

parlementariërs aangeven dat straatverboden in het algemeen niet effectief zijn. Te snel wordt dus 

een enkel geval veralgemeend tot een algemene regel is dus sprake van overhaaste generalisering. 

Uit de uiteenzetting van BAAS blijkt dat ook zij niet overtuigd is van het nut van een straat- en/of 

contactverbod317. Volgens haar stelt er zich een probleem wanneer de dader, bij overtreding van het 

aan hem opgelegde verbod met dwangsom, maar over schaarse financiële middelen beschikt. Ook bij 

de handhaving van dergelijke verboden schort wat. Men moet zich tevens bewust zijn van het gevaar 

dat het uitvaardigen van zo’n maatregel het gedrag van de belager juist kan doen escaleren. Een van 

de meest opvallende nadelen aan zo’n straat- en/of contactverbod is ongetwijfeld de financiële kost 

die hieraan verbonden is318. Ook LIGTHART acht een civielrechtelijk aanpak niet voldoende voor een 
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delict als belaging. Verklaring hiervoor ligt in het feit dat het burgerlijk recht in het teken van de 

conflictbeslechting staat, terwijl belaging feitelijk een conflictsituatie overstijgt. De complexiteit van 

het belagingsgedrag laat zich bijgevolg niet vangen in een civielrechtelijke maatregel en behoort dan 

ook strafrechtelijk te worden afgehandeld319. 

204. Voordat de Nederlandse antibelagingswet in werking is getreden, moest een belager eerst een 

strafbaar feit begaan voordat hij strafrechtelijk vervolgd kon worden. Onderzoek heeft immers 

uitgewezen dat belaging zelden als enig strafbaar feit op de tenlastelegging verschijnt, maar vaak een 

kluwen vormt met andere strafbare feiten320. Op grond van de infra vermelde reeds bestaande 

strafbepalingen kon, en kan, een belager worden vervolgd321: huisvredebreuk (artikel 138 Sr.), 

eenvoudige belediging (artikel 266 Sr.), dwang (artikel 284 Sr.), bedreiging (artikel 285 Sr.), 

mishandeling (artikel 300 et seq. Sr.), beschadiging goederen (artikel 350 Sr.), hinderlijk volgen op de 

openbare weg (artikel 426bis Sr.), … Opgemerkt moet worden dat sommige van deze bepalingen 

slechts een heel specifiek facet van belaging aanpakken, terwijl de andere varianten zoals het 

herhaaldelijk opbellen, pakjes laten bezorgen en dergelijke, buiten schot blijven.  

205. Zo kan artikel 285 Sr. alleen maar worden aangewend indien de belager zijn slachtoffer met 

expliciete bewoordingen bedreigt, en artikel 138 Sr. enkel in het geval de belager wederrechtelijk de 

woning, besloten lokaal of erf van het slachtoffer betreedt.  

206. Of een beroep kan worden gedaan op artikel 426bis Sr. valt tevens te betwijfelen, vermits deze 

bepaling gedragingen viseert die gepleegd worden ‘met een of meer anderen’. Gezien belaging in de 

regel geschiedt door slechts één persoon, is dit artikel omwille van z’n vereiste van ‘medeplegen’ 

maar van weinig nut bij de bestrijding van belaging322.  

207. Ten slotte is een korte toelichting over de mishandelingsdelicten hier op zijn plaats. DITTRICH en 

co. omschrijven belaging als een vorm van psychische mishandeling met voorbedachte rade die 

gericht is tegen de psychische en fysieke integriteit van het slachtoffer. De mishandeling wordt in de 
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artikelen 300 et seq. Sr. niet nader gedefinieerd, maar uit het tweede lid van artikel 300 Sr. kan 

worden afgeleid dat de wetgever met mishandeling enkel doelt op fysieke mishandeling en bijgevolg 

niet op psychische mishandeling. Men kan zich vervolgens de vraag stellen of eventueel het vierde lid 

van artikel 300 Sr. toepassing kan vinden op belaging, gezien opzettelijke benadeling van de 

gezondheid er gelijkgesteld wordt met mishandeling. LIGTHART meent echter van niet en verwijst 

hiervoor naar het legaliteitsbeginsel uit artikel 1 Sr. dat een duidelijke delictsomschrijving vereist323.  

208. Concluderend kunnen we stellen dat het louter stelselmatig en wederrechtelijk lastigvallen van 

iemand de facto niet strafbaar was naar de toen geldende Nederlandse wetgeving324. Een 

afzonderlijke, zelfstandige delictomschrijving was bijgevolg opportuun omdat in de reeds aanwezige 

artikelen de kern van het onrecht, namelijk het stelselmatig lastigvallen van het slachtoffer, niet werd 

uitgedrukt325. 

209. Naast bovenvermeld juridisch assortiment aan maatregelen ter bestrijding van belaging, zijn in 

Nederland nog andere niet-wettelijke alternatieven beschikbaar zoals bemiddeling en het 

beveiligingssysteem AWARE.  

210. In de literatuur en door de Stichting Stop Stalking (SSS) wordt de mogelijkheid geopperd van 

bemiddeling tussen belager en belaagde. Conflictbemiddeling geleid door een onafhankelijke 

instantie wordt door hen beschouwd als een middel om de verhouding tussen slachtoffer en dader te 

herstellen326. Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door het Nederlands Studiecentrum  

Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam 

(VU) is evenwel gebleken dat er maar weinig positieve resultaten uit dergelijke 

bemiddelingsgesprekken zijn voortgekomen327. Opvallend is dat sommige belagers lijken te beseffen 

dat hun gedrag verkeerd en storend is en dit ook daadwerkelijk toegeven, maar dat zij na afloop toch 

gewoon doorgaan met het lastigvallen. 
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211. Bij het AWARE-project (Abused Women’s Active Response Emergency) wordt een draadloos 

alarmsysteem geïnstalleerd bij de belaagde thuis waarbij het slachtoffer, dat zich bedreigd voelt door 

de belager, met een enkele druk op een alarmknop de politie kan alarmeren328. Het project berust 

tevens op een nauwe samenwerking tussen diverse instanties zoals politie, justitie, maatschappelijk 

werk en reclassering. Hierdoor poogt men tegelijkertijd iets te doen aan preventie, hulpverlening en 

repressie van belaging. Het systeem heeft echter ook zijn beperkingen. Zo kunnen enkel de 

slachtoffers, die reeds een straatverbod verkregen hebben én geen omgang meer hebben met hun 

ex-partner én bereid zijn om aangifte te doen bij overtreding, in aanmerking komen voor een 

aansluiting op het project. Bovendien moet de dader reeds beschikken over geregistreerde 

antecedenten. Het concept werd ontwikkeld in Canada in 1991 en werd voor het eerst bij wijze van 

experiment in Europa toegepast in Rotterdam in 1997. Een evaluatierapport uitgevaardigd door 

ROMKENS en MASTENBROEK in 1999 laat een gemengd resultaat zien: enerzijds een vermindering en 

anderzijds een verergering van het lastigvallen329. Sommige belagers voelen zich immers uitgedaagd 

en gaan des te agressiever, anoniemer en venijniger te werk nadat ze op de hoogte gesteld werden 

van de AWARE-aansluiting. 

 

4.4.3. Wetsvoorstel wordt wet. Een bespreking van artikel 285b Sr. 

212. Met een initiatiefwetsvoorstel, dat eind 1997 door de hierboven genoemde parlementariërs 

werd ingediend bij de Tweede Kamer, wou men het vermeende strafrechtelijk gat dichten330. 

Voorgesteld werd achter artikel 301 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dat handelt over 

de eenvoudige fysieke mishandeling met voorbedachte rade, een nieuwe bepaling, met name artikel 

301a, in te voegen, luidende:  

“1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig inbreuk maakt op eens anders persoonlijke 

levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan 

wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie. 

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.” 
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213. Het wetsvoorstel haalde ongewijzigd, op enkele aangebrachte wijzigingen op advies van de 

Nederlandse Raad van State na, de eindstreep en werd door de Tweede Kamer, vergelijkbaar met de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers in België, met algemene stemmen aangenomen. Na 

aanvaarding door de Tweede Kamer werd het wetsvoorstel overgemaakt aan de Eerste Kamer, 

vergelijkbaar met de Senaat in België, waar het zonder stemming werd aangenomen331.  

214. Op 12 juli 2000 trad de Nederlandse wet inzake belaging in werking en werd het misdrijf 

belaging als klachtdelict toegevoegd aan de ‘misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’ in het 

Nederlandse Wetboek van Strafrecht332. Het in het Wetboek van Strafrecht opgenomen artikel 285b 

luidt:  

“1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke 

levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan 

wel vrees aan te jagen, wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf 

van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.  

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.” 

215. Aangaande de wetstechnische vormgeving van het delict belaging, meer bepaald de plaats in 

het Nederlandse Wetboek van Strafrecht moet worden opgemerkt dat men aanvankelijk belaging in 

het wetsvoorstel had gerubriceerd onder Titel XX met als opschrift ‘Mishandeling’333. Reden hiervoor 

was dat de indieners van het wetsvoorstel de strafbaarstelling in het algemeen deel van de Memorie 

van Toelichting typeerden als een “psychische mishandeling met voorbedachten rade” zoals supra 

reeds vermeld onder 78, nr. 207334. KRABBE en WEDZINGA, evanals de Nederlandse Raad van State 

bekritiseerden het oorspronkelijk voorstel op deze grond. KRABBE en WEDZINGA concludeerden dat 

niet psychische mishandeling met voorbedachten rade strafbaar werd gesteld, zoals de Memorie van 

Toelichting wil doen geloven, maar wel inbreuk maken op de privacy van het slachtoffer; de kern van 

belaging335. Deze juridisch-technische kanttekeningen resulteerden uiteindelijk in een nieuwe plaats 

in het Wetboek van Strafrecht, met name onder titel XVII ‘Misdrijven tegen de persoonlijke 

vrijheid’336. 
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216. Uit het eerste gedeelte van de delictomschrijving kunnen volgende bestanddelen worden 

gedistilleerd; wederrechtelijkheid, stelselmatigheid, opzet, het inbreuk maken op eens anders 

persoonlijke levenssfeer en tot slot het oogmerk een ander te dwingen iets te doen, niet te doen of 

te dulden, dan wel vrees aan te jagen. 

217. De wederrechtelijkheid: volgens de Memorie van Toelichting impliceert dit “zonder eigen, door 

het stellige recht erkent, subjectief recht”337. De bedoeling van de invoeging van het 

wederrechtelijkheidselement is de inperking van de actieradius van de strafbaarstelling, want niet 

iedereen die stelselmatig inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer is een belager338. Zo 

wou men vermijden dat de deurwaarder die herhaaldelijk een objectief in gebreke blijvende 

schuldenaar namens de schuldeiser telefonisch en schriftelijk aanmaant en incassoactiviteiten 

ontplooit als dader van belaging werd aangemerkt. In de Memorie van Toelichting werd ook nog het 

voorbeeld aangehaald van demonstranten die bepaalde acties ontplooien en onderzoeksjournalisten 

die ver gaan in het achterhalen van bepaalde gegevens. Opmerkelijk is een uitspraak van het Hof Den 

Bosch van 20 juli 2005 waarbij een gescheiden vader werd vrijgesproken van belaging, ondanks het 

feit dat zijn gedrag evident kenmerken van belaging vertoonde339. Hou wou immers verhinderen dat 

zijn ex-vrouw, die de omgangsregeling met hun kind niet respecteerde, het kind afstond. 

218. De stelselmatigheid: Kenmerkend voor belaging is het herhaaldelijk opzettelijk een ander 

lastigvallen. Stelselmatig betekent dat de belaging een bepaalde intensiteit, duur en frequentie 

kent340. De Memorie van Toelichting verduidelijkt dit delictsbestanddeel door te stellen dat het 

belagen moet gebeuren “volgens een voorbedacht plan, niet zo maar toevallig”341. Echter niet te 

verwarren met voorbedachte rade, maar uit de stelselmatigheid spreekt wel iets van opzet342. 

Meerdere gedragingen zijn bijgevolg vereist, al dan niet van dezelfde aard. De indieners hebben zich 
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destijds weerhouden van een nadere concretisering van het begrip stelselmatig gezien de vraag of er 

sprake is van stelselmatigheid erg afhankelijk is van het soort gedrag343. 

219. Het opzetvereiste: opzettelijk betekent dat de dader het feit van zijn gedraging onder ogen 

moet hebben gezien en de strekking van zijn handeling moet hebben gekend344. De belager moet er 

zich bewust van zijn dat hij/zij de levenssfeer van de belaagde schendt. Ook de erotomaan die ervan 

overtuigd is dat de belaagde in werkelijkheid verliefd op hem is, beseft dat zijn handelingen de 

privacy van de belaagde schenden. Dat de belager hierbij opwerpt dat de belaagde deze 

privacyschending eigenlijk wel wil, is irrelevant345. 

In het aanvankelijke wetsvoorstel was het opzetvereiste niet opgenomen in de delictomschrijving 

omwille van bewijsproblemen tengevolge van het subjectieve karakter van het opzet. Advies van de 

Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak (NVVR) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 

bracht hier echter verandering in. Ze argumenteerden dat het bewijs van opzet in de praktijk uit 

objectief waarneembare omstandigheden werd afgeleid346. 

220. Het inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer: in de Memorie van Toelichting 

werden enkele voorbeelden van gedragingen  aangehaald die hieronder zouden kunnen 

ressorteren347. Duidelijk is dat van ‘inbreuk maken op’ eens anders persoonlijke levenssfeer slechts 

sprake kan zijn wanneer die ander niet gediend is van de privacyschending; wanneer met andere 

woorden het binnendringen in  de leefwereld ongewenst is. Het slachtoffer kan hiertoe zijn/haar 

ongenoegen uiten op diverse manieren348.  

In de literatuur word dit bestanddeel van de delictomschrijving vaak omschreven als controversieel 

en problematisch. Waarom kritiek wordt geleverd op dit specifieke aspect poog ik kort toe te lichten. 

Over de notie ‘persoonlijke levenssfeer’ zeggen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel vrij summier 

het volgende: “De terminologie ‘persoonlijke levenssfeer’ is in artikel 10 van de Grondwet gehanteerd 

en in andere wetten. Door ons wordt het als bestanddeel in het Wetboek van Strafrecht 

geïntroduceerd. De jurisprudentie zal dit bestanddeel verder moeten inkleuren. Daarbij wordt 
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opgemerkt dat er civielrechtelijke jurisprudentie bestaat op het punt van de onrechtmatige daad, 

waaruit blijkt, wanneer inbreuk wordt gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer. De belager 

breekt in op een situatie, waarin het slachtoffer redelijkerwijs aanspraak kon maken op (een zekere 

mate van) privacy. Privacy is een rechtsgoed, waaraan men ook deel heeft als men de ruimtelijke 

beslotenheid van huis, tuin of erf verlaat. Zo kan iemand, die aan het werk is buitenshuis, daar 

eveneens belaagd worden”349. Net zoals ‘belagen’ in België, dient in Nederland het begrip 

‘persoonlijke levenssfeer’ verder te worden ingevuld door de rechtspraak. Vanuit juridische hoek 

werd de vage omschrijving van het begrip dan ook fel bekritiseerd. Dreigt ook hier de schending van 

het legaliteitsbeginsel zoals in België? Een antwoord op deze vraag poog ik te formuleren onder het 

infra vermelde 4.4.4. Het legaliteitsbeginsel op de helling. 

221. Het oogmerk een ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te 

jagen: bedoeld wordt dat “iemand zonder het op hem toegepaste dwangmiddel niet de in de wet 

genoemde prestatie zou hebben verricht, althans niet op het ogenblik waarop en in de 

omstandigheden waarin hij thans gehandeld heeft”350. Het door de dader nagestreefde gevolg hoeft 

niet noodzakelijk gerealiseerd te zijn351. Het is immers voldoende dat de inbreuk geschikt is om een 

bepaalde opstelling bij de belaagde teweeg te brengen352. Met andere woorden niet de 

omstandigheid dat het slachtoffer als gevolg van de inbreuk daadwerkelijk iets doet, niet doet, duldt 

of vrees wordt aangejaagd hoeft bewezen te worden, maar wel het oogmerk van de belager. 

Met vrees duidt de wetgever op “een emotie die ieder normaal mens onder vergelijkbare 

omstandigheden ook zou hebben”353. Opmerkelijk is dat de wet niet vereist dat het slachtoffer 

daadwerkelijk vrees heeft ondervonden van de inbreuk op zijn/haar privacy. Wat wel van belang is, is 

dat de activiteiten van de belager van zodanige aard zijn dat ‘een normaal mens onder vergelijkbare 

omstandigheden’ zich wel belaagd zou voelen354.  
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222. Uit artikel 285b Sr. in fine blijkt dat belaging net zoals in België een klachtdelict uitmaakt. 

Belaging kan er dus slechts worden vervolgd op klacht van de benadeelde. Het slachtoffer zelf moet 

uitdrukkelijk de wens hebben dat haar belager wordt vervolgd355. Zo was de rechtbank te Roermond 

van oordeel dat het bestaan van een klacht kon worden aangenomen, nu op grond van de zich in het 

dossier bevindende  verklaringen van het slachtoffer en het onderzoek ter terechtzitting voldoende 

kwam vast te staan dat het slachtoffer ten tijde van het opmaken van de aangifte de bedoeling had 

dat een vervolging zou worden ingesteld356. Naast expliciete verzoeken om vervolging worden 

bijgevolg ook dergelijke, reparerende redeneringen ten aanzien van klachtdelicten gehanteerd en 

geaccepteerd. De klacht kan worden ingediend gedurende drie maanden na de dag waarop de tot 

klacht gerechtigde kennis heeft genomen van het gepleegde feit357. Van belang is vast te stellen dat, 

nu belaging pas aanwezig is als sprake is van enig stelselmatig lastigvallen gedurende een bepaalde 

periode, het aanvangsmoment van deze termijn van drie maanden noodzakelijkerwijze enigszins 

flexibel is358. FOKKENS, procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, bepaalt in dit verband 

dat er sprake moet zijn van één belagingsfeit binnen drie maanden voorafgaand aan het instellen  

van de klacht359. De klacht kan worden ingetrokken door de klager gedurende een wettelijke termijn 

van acht dagen na indiening360. Dat belaging een klachtmisdrijf uitmaakt, houdt helaas ook risico’s in. 

Zo kan de belager het slachtoffer een zodanige angst aanjagen dat de belaagde terugdeinst om 

klacht in te dienen of een reeds ingestelde klacht opnieuw intrekt361. 

223. De straffen die op belaging zijn gesteld, liggen in Nederland hoger dan in België. Drie jaar 

gevangenisstraf in Nederland tegenover twee jaar gevangenisstraf in België. Uit een analyse van 

rechtspraak over de periode 2000-2005 blijkt dat de voorwaardelijke straf gecombineerd met 

dienstverlening aan de gemeenschap het meest toepassing vindt362. Opmerkelijk is dat doorheen de 

jaren de dienstverlening aan de gemeenschap aan populariteit wint. Een trend die kan worden 

toegejuicht gezien deze sancties gericht zijn op de verandering van het gedragspatroon van de 

dader363. Naast deze sancties beschikt de rechter over de mogelijkheid om niet-bestraffende 
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maatregelen op te leggen zoals het betalen van een schadevergoeding364, plaatsing in een 

psychiatrisch ziekenhuis365 en terbeschikkingstelling of TBS366. TBS kan beschouwd worden als een 

maatregel die de rechter alleen maar kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar 

minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten zoals belaging. 

De belager wordt in dergelijke situatie verplicht verpleging en behandeling te ondergaan in een 

particuliere of rijksinrichting. Voorwaarde is dat de rechter ervan overtuigd is dat de verdachte ten 

tijde van het delict lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 

geestesvermogens, maar wel nog steeds verantwoordelijk geacht wordt voor zijn daden. De 

maatregel wordt opgelegd ter bescherming van de veiligheid van anderen, dan wel de algemene 

veiligheid van personen of goederen. De TBS geldt voor een termijn van twee jaar met mogelijkheid 

tot verlenging indien de belager nog steeds een gevaar vormt voor de maatschappij367. 

 

4.4.4. Het legaliteitsbeginsel op de helling 

224. Ook in Nederland kent men het legaliteitsbeginsel. Repressief overheidsoptreden is er in het 

kader van de strafrechtsbedeling in beginsel alleen maar toelaatbaar indien daarvoor een 

onbetwistbare machtiging bestaat368. De veroorlovende wetsbepaling moet in een wet worden 

ondergebracht. Het legaliteitsbeginsel is in Nederland voor wat het materiële recht betreft, juridisch 

verankerd in artikel 1, eerste lid Sr. en art. 16 van de Nederlandse Gw.: “Geen feit is strafbaar dan uit 

kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.” Er moet een afweging worden 

gemaakt tussen het nastreven van gerechtigheid en het bieden van rechtsbescherming.  

225. De discussie inzake het legaliteitsbeginsel in Nederland stelt zich zoals hoger reeds vermeld bij 

het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’. Ondanks artikel 8 EVRM en artikel 12 van de Universele 

verklaring van de rechten van de mens waarin wordt verwezen naar de persoonlijke levenssfeer, 

behoort het nog steeds tot de allervaagste begrippen die het EVRM kent369. Het EHRM poogt dit 

verder in te vullen in haar rechtspraak. Zo oordeelde het Hof in de zaak Niemietz dat de persoonlijke 
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levenssfeer tevens het recht omvat om in vrijheid contacten met anderen te onderhouden, zoals 

bijvoorbeeld ook het aangaan van een nieuwe relatie370.  

226. Over dit begrip zeggen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel het volgende: “om uit te maken 

of een inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer moeten objectieve maatstaven worden 

gehanteerd”371. De essentie is dat eenieder wanneer hij redelijkerwijs een bescherming van zijn 

persoonlijke levenssfeer kan verwachten, onbevangen zichzelf kan zijn zonder er steeds op bedacht 

te moeten zijn dat een ander die vrijheid verstoort372. 

227. Dat verdachten proberen aan hun bestraffing te ontkomen is duidelijk. Zo voerde een verdachte 

aan dat hij niet was binnengedrongen in de woning, tuin of werkplek van de betrokkene en hij geen 

inbreuk gemaakt had op de persoonlijke levenssfeer van het gezin, familie of bekenden van 

betrokkene, maar de feiten plaats vonden op de openbare weg. De Hoge Raad oordeelde daar echter 

anders over en achtte belaging op de openbare weg wel mogelijk373. Om te beoordelen of er sprake 

is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer neemt de Hoge Raad tevens de aard, de duur en de 

frequentie van de gedragingen in aanmerking. Bij een eenmalige gedraging kan immers nauwelijks 

gesproken worden van een inbreuk. Die inbreuk ontstaat pas door de stelselmatigheid van de 

gedragingen. Hieruit lijkt de Hoge Raad het bij de vraag of er een inbreuk is van belang te vinden in 

welke mate de inbreuk ‘daadwerkelijk’ invloed heeft gehad op het persoonlijk leven. 

228. Ook de lagere rechtspraak vult dit begrip nauwer in. Geoordeeld werd dat ook bedrijfsmatige en 

beroepsmatige activiteiten onder het begrip persoonlijke levenssfeer vallen374. 

229. De delictomschrijving uit artikel 285b Sr. is op grond van het voorgaande naar mijn oordeel 

duidelijk genoeg en conform het legaliteitsbeginsel. Het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’ moet 

echter wel nog groeien en gestalte krijgen, weliswaar binnen een bepaalde marge. 
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4.5. Malta 

 

230. In Malta werd het fenomeen belaging oorspronkelijk bestudeerd en getypeerd als een 

ongewenst gevolg van huiselijk geweld375. Tijdens de parlementaire besprekingen werd het woord 

stalking gebruikt om belaging te duiden maar uiteindelijk werd toch beslist om het Maltese woord 

fastidju te gebruiken in de wet376. Fastidju is een vertaling van het Engelse woord harassment. De 

wetgever ging er immers ervan uit dat de term harassment een ruimer toepassingsgebied had en 

bijgevolg gebruikt kon worden om alle mogelijke vormen van stalkinggedrag strafbaar te stellen. 

231. Fastidju wordt strafbaar gesteld in de artikelen 251A, B, en C van de Maltese Criminal Code (CC) 

die luiden als volgt: 

“A. (1) A person who pursues a course of conduct: (a) which amounts to harassment of 

another person, and (b) which he knows or ought to know amounts to harassment of such 

other person, shall be guilty of an offence under this article. 

(2) For the purpose of this article, the person whose course of conduct is in question ought to 

know that it amounts to harassment of another person if a reasonable person in possession of 

the same information would think the course of conduct amounted to harassment of the 

other person. 

B. (1) A person whose course of conduct causes another to fear that violence will be used 

against him or his property or against the person or property of any of his ascendants, 

descendants, brothers or sisters … shall be guilty of an offence if he knows or ought to know 

that his course of conduct will cause the other so to fear on each of those occasions… 

(2) For the purpose of this article, the person whose course of conduct is in question ought to 

know that it will cause another person to fear that violence will be used against him on any 

occasion if a reasonable person in possession of the same information would think the course 

of conduct would cause the other so to fear on that occasion. 

C. In articles 251A and 251B references to harassing a person include alarming the person or 

causing the person distress.” 

232. Indien we artikel 251A CC en 251C CC combineren levert dat de volgende definitie van 

harassment op:  een persoon die een gedragswijze nastreeft (a) welke aanleiding geeft tot angst of 
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het alarmeren van een andere persoon en (b) van welk gedrag hij weet of zou moeten weten dat het 

leidt tot angst of het alarmeren van de andere persoon. 

In artikel 251A (2) wordt het ‘knows or ought to know-element’ gekoppeld aan het criterium van de 

redelijke persoon die zich in dezelfde positie moet bevinden als het slachtoffer. 

233. In artikel 251B wordt dezelfde definitiestructuur gehanteerd voor de strafbaarstelling van een 

gedragswijze die bij het slachtoffer angst veroorzaakt voor geweld. Het geweld kan gericht zijn tegen 

het slachtoffer, zijn/haar eigendom(men) of zijn/haar familie (en tevens de eigendom(men) van 

zijn/haar familie).  

234. Aangezien de wet geen bepalingen bevat over het aantal ongewenste gedragingen kan men 

ervan uitgaan dat een éénmalig feit al aanleiding kan geven tot vervolging377. 

235. Schending van artikel 251A CC kan aanleiding geven tot een gevangenisstraf van één tot drie 

maanden en/of een geldboete tussen 2 329,37 euro en 4 658,75 euro. Een veroordeling op basis van 

artikel 251B levert een gevangenisstraf op van drie tot zes maanden en/of een boete van 4 658,75 

euro tot 11 646,87 euro. 

236. Het slachtoffer kan de burgerlijke of strafrechter verzoeken om een beschermingsbevel of 

protection order af te leveren om ongewenst gedrag aan te pakken. Dit rechterlijk bevel vertoont 

veel gelijkenissen met de Engelse restraining order en stelt de rechter in staat om contact- en/of 

straatverboden op te leggen aan de dader. Niet-naleving van deze protection orders geeft aanleiding 

tot een gevangenisstraf van maximum zes maanden en/of een geldboete. 

 

4.6. Oostenrijk 

 

237. In Oostenrijk wordt belaging omschreven als beharrliche verfolgung en strafbaar gesteld in 

artikel 107a van het Oostenrijkse Strafgesetzbuch (StGB), luidend als volgt:  

“(1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr zu bestrafen.  

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer 

Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt ihre 

räumliche Nähe aufsucht,  
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im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen 

Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt, unter Verwendung ihrer 

personenbezogenen Daten Waren oder Dienstleistungen für sie bestellt oder unter 

Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit ihr Kontakt 

aufzunehmen.” 

238. Uit voormeld artikel kunnen we afleiden dat beharrliche verfolgung vier vormen van 

aanhoudende ongewenste gedragingen strafbaar stelt, met name de nabijheid van het slachtoffer 

opzoeken, in contact komen met het slachtoffer via telecommunicatiemiddelen of een derde partij, 

goederen of diensten bestellen voor het slachtoffer met zijn/haar persoonlijke informatie en ten 

slotte andere personen aanmanen om het slachtoffer te contacteren met zijn/haar persoonlijke 

informatie378. 

239. Indien deze handelingen onwettig zijn en het privéleven van het slachtoffer aanzienlijk 

schenden, kan de dader veroordeeld worden tot maximum één jaar gevangenisstraf. 

240. De wet stelt dat er sprake moet zijn van handelingen met een aanhoudend of fortgesetzt 

karakter maar verduidelijkt niet hoeveel handelingen er precies gesteld moeten worden. Artikel 107a 

StGB vereist wel een algemeen opzet in hoofde van de dader om zijn ongewenste handelingen voort 

te zetten379. Indien dat opzet bewezen wordt, is zelfs één handeling voldoende om vervolgd te 

worden.  

241. De rechter moet verder geen rekening houden met de concrete, daadwerkelijke impact van de 

ongewenste handelingen op het privéleven van het slachtoffer. Artikel 107a vereist enkel dat de 

impact van het ongewenst gedrag voldoet aan het criterium van de redelijke persoon.  

242. Het slachtoffer kan kiezen voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke weg om het ongewenst 

gedrag een halt toe te roepen. De strafrechtelijke procedure start ambtshalve nadat het slachtoffer 

de politie op de hoogte heeft gesteld van de ongewenste handelingen. Er is echter een uitzondering 

voorzien voor ongewenste handelingen waarbij de dader het slachtoffer aanhoudend contacteert via 

telecommunicatiemiddelen of derde partijen. In deze situatie beslist het slachtoffer zelf of er al dan 

niet een strafrechtelijke procedure wordt ingeleid. Er wordt tevens doorlopend psychologische en 
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rechtsbijstand voorzien voor het slachtoffer380. De burgerlijke rechter heeft op haar beurt de 

bevoegdheid om op verzoek van het slachtoffer een straat en/of contactverbod op te leggen. Dit 

verbod is wettelijk bindend en kan afgedwongen worden met behulp van de politie. Schending van 

het verbod levert de dader een geldboete of tijdelijke gevangenisstraf op. 

 

4.7. Duitsland 

 

243. Het fenomeen belaging kreeg pas eind de jaren ‘90 publieke en politieke aandacht als gevolg 

van enkele spectaculaire belagingszaken381. Als gevolg van deze verhoogde belangstelling en de 

toenemende bezorgdheid over ongewenst en gewelddadig gedrag trad op 1 januari 2002 de 

Gewaltschutzgesetz in werking. Daarvoor werden ongewenste gedragingen vervolgd op basis van 

verschillende wetten, zoals bijvoorbeeld belediging, intimidatie, mobbing, enz. De 

Gewaltschutzgesetz liet het slachtoffer toe om een straat- en/of contactverbod aan te vragen via de 

burgerlijke rechter maar de bewijslast was zeer hoog waardoor veel slachtoffers nalieten om 

ongewenste gedragingen voor de rechter te brengen382. 

244. Omwille van hierboven vermelde redenen heeft Duitsland vervolgens in 2007 een tweede 

poging ondernomen om belaging onder de term Unerwünschtes Verfolgen und Belastigen of severe 

harassment strafbaar te stellen in artikel 238 Strafgesetzbuch (StGB) dat luidt als volgt: 

”(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich: 

1. seine räumliche Nähe aufsucht, 

2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der 

Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 

3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen 

von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt 

aufzunehmen, 

4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit 

seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder 
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5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch seine Lebensgestaltung 

schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. 

(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person 

durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 

(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder 

einer anderen dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem 

Jahr bis zu zehn Jahren.”  

245. Er is dus sprake van severe harassment indien iemand een andere persoon ongerechtvaardigd 

lastigvalt door: a) fysieke nabijheid te zoeken, b) telecommunicatiemiddelen of derde partijen te 

gebruiken om in contact te komen met het slachtoffer, c)  goederen en diensten te bestellen in naam 

van het slachtoffer met zijn/haar persoonlijke gegevens of derde partijen aan te sporen om contact 

met hem/haar op te nemen, d) het leven, de fysieke integriteit en de gezondheid of persoonlijke 

vrijheid van het slachtoffer te bedreigen, met inbegrip van familie en goede vrienden en e) 

gelijkaardig te handelen waardoor de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer zwaar wordt 

beïnvloed383. 

246. In overeenstemming met de Oostenrijkse belagingswet is het herhalingselement niet expliciet 

opgenomen in de wettekst. Er wordt echter wel impliciet aangenomen dat herhaling vereist is. De 

ongewenste handelingen moeten een aanhoudend of beharrlich karakter hebben.  

247. Indien de dader schuldig wordt bevonden aan severe harassment legt artikel 238 StGB een 

gevangenisstraf op van maximum drie maanden of een geldboete. Er zijn wel verzwarende 

omstandigheden voorzien bij ernstige letsels of levensgevaar waardoor de gevangenisstraf kan 

oplopen tot tien jaar. 
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4.8. Italië 

 

248. Italië heeft zeer recentelijk in 2009 een antibelagingswet aangenomen waarbij een extra artikel 

werd toegevoegd in het Italiaanse Strafwetboek, meer bepaald artikel 612bis, dat zegt: 

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 

anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 

perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 

l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da 

costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o 

da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se 

il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste 

dall’articolo 339. 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi previsti 

dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il 

quale si deve procedere d’ufficio.” 

249. Belaging of atti persecutori wordt bijgevolg een misdrijf en kan tot vier jaar gevangenisstraf 

leiden. Het belagingsgedrag moet bestaan uit  herhaalde handelingen waarmee men het slachtoffer 

lastigvalt of bedreigt.  

250. Er worden tevens een aantal verzwarende omstandigheden ingevoerd. Zo wordt 

belagingsgedrag waarbij minderjarigen, zwangere vrouwen of ex-partners betrokken zijn bestraft 

met gevangenisstraffen tot zes jaar.  

251. Ambtshalve vervolging is enkel mogelijk mits voorafgaande waarschuwing van de dader door de 

politie384. 
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4.9. Verenigde Staten van Amerika 

 

4.9.1. Omvang van het probleem  

252. Het fenomeen stalking speelt een niet te onderschatten rol in de Amerikaanse maatschappij. Uit 

cijfers van de Supplemental Victimization Survey (SVS) blijkt immers dat in de periode 2005-2006 

ongeveer 3,4 miljoen Amerikanen ouder dan achttien jaar het slachtoffer waren van stalking, wat 

een gemiddelde oplevert van 14 op 1 000 inwoners385. Andere cijfergegevens tonen aan dat stalking 

zich voordoet in alle lagen van de bevolking. Het fenomeen komt echter al decennialang voor in de 

VS maar kwam pas begin de jaren ‘80 in de publieke belangstelling en vervolgens op de politieke 

agenda na enkele ophefmakende stalking cases. Onder meer filmactrices Jodie Foster en Rebecca 

Schaeffer en televisiepresentator David Letterman werden het slachtoffer van stalking. Voor Rebecca 

Schaeffer eindigde haar jarenlange stalking nachtmerrie op dramatische wijze. Ze werd op 18 juli 

1989 doodgeschoten door een geobsedeerde fan die haar drie jaar lang genadeloos stalkte met 

bizarre brieven en ongewenste bezoeken. De massale media-aandacht rond haar dood lokte in de 

verschillende staten verontwaardiging uit en accentueerde de nood aan een specifieke 

antistalkingwetgeving386. Uit de zaak Schaeffer bleek immers duidelijk dat stalkers juridisch moeilijk 

te stoppen waren omdat het herhaaldelijk lastigvallen van personen in de meeste staten niet 

strafbaar was gesteld. Zolang de stalker geen fysiek contact met het slachtoffer zocht, kon de politie 

alleen maar hulpeloos toekijken. 

253. Californië was in 1990 de eerste staat met een specifieke wetgeving in de strijd tegen stalking. 

Opdat deze wet geen dode letter zou blijven, werd tevens de ‘Threat Management Unit’ (TMU) 

opgericht binnen het Los Angeles Police Department (LAPD) om de nieuwe antistalkingwet af te 

dwingen387. Deze politie-eenheid volgt elke stalking case minutieus op en probeert met preventieve 

maatregelen een escalatie van het ongewenst gedrag te verijdelen.  

254. In 1992 hadden 27 staten reeds het voorbeeld van Californië gevolgd. De wetten waren echter 

niet op elkaar afgestemd waardoor de wettelijke definitie van het misdrijf stalking verschilde van 

staat tot staat388. Het was dus perfect mogelijk om een veroordeling op te lopen voor stalking in één 

staat, terwijl dezelfde gedragingen in een andere staat volledig onschuldig bleken te zijn.  Om 

wildgroei van antistalkingwetgeving te vermijden werd in 1993 het ‘National Institute of Justice’ (NIJ) 
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aangesteld door het Amerikaans Congres om een antistalking code op te stellen389. Dit resulteerde 

uiteindelijk in het ‘Model Anti-Stalking Code for the States’. Dit document bevatte juridische 

definities voor de strafbaarstelling van stalking, afgestemd op de Amerikaanse Grondwet. De Staten 

konden met andere woorden het wetgevingsmodel hanteren om hun eigen antistalkingwetgeving uit 

te vaardigen of aan te passen aangezien er zich tal van problemen stelden met de grondwettelijkheid 

van de reeds bestaande antistalkingwetgeving390. 

255. Op federaal vlak werd in 1994 de ‘Violence Crime Control and Law Enforcement Act’ 

aangenomen. Een onderdeel van deze wet, de ‘Violence Against Women Act’, bevatte een artikel 

waarbij interstatelijke ongewenst gedrag (harassment) en/of kwetsen (injuring) van een 

echtgeno(o)t(e) of intieme partner strafbaar werd gesteld391. De wet bood echter geen oplossing 

voor interstatelijke stalking waarbij het slachtoffer geen intieme band met de stalker had. Teneinde 

dit probleem aan te pakken werd in 1996 ‘The Interstate Stalking Punishment and Prevention Act’ 

(ISPPA) uitgevaardigd392. Deze wet stelde elke handeling strafbaar waarbij men een staatsgrens had 

overschreden met de intentie om een andere persoon te kwetsen of lastig te vallen of om die 

persoon in een redelijke staat van angst te brengen voor zo’n kwetsend of ongewenst gedrag393.  De 

strafbaarstelling was bijgevolg niet langer afhankelijk van een intieme band tussen het slachtoffer en 

de stalker.  

 

4.9.2. Yes we can! Ontstaan van de eerste antistalkingwetgeving 

 

4.9.2.1. Beteugeling van stalkinggedrag vóór de specifieke wetgeving in Californië 

256. Vóór de invoering van de antistalkingwetgeving was het herhaaldelijk lastigvallen van personen 

of harassment niet strafbaar394. Er waren wel een aantal andere mogelijkheden om af te rekenen met 

ongewenst gedrag, al dan niet efficiënt: 
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A. Temporary/permanent restraining order 

257. Het slachtoffer kon in de meeste gevallen overgaan tot de aanvraag van een tijdelijk of 

permanent contactverbod. Het permanent contactverbod kon enkel worden toegekend door een 

burgerlijke rechter na een hoorzitting of een hearing on the merits 395. Dit had tot gevolg dat de 

stalker ongehinderd zijn gang kon gaan totdat de hoorzitting effectief had plaatsgevonden.  

258. Teneinde sneller op de situatie in te spelen kon het slachtoffer ook een tijdelijk verbod 

aanvragen maar dan moest hij/zij wel bewijzen dat het ongewenst gedrag een aanzienlijke 

emotionele angst of substantial emotional distress teweeg zou kunnen brengen bij een redelijk 

persoon, de zogenaamde ‘reasonable person test’396. Daarnaast moest het slachtoffer ook aantonen 

dat hij/zij wel degelijk aanzienlijke emotionele angst had geleden als gevolg van het ongewenst 

gedrag, de zogenaamde ‘subjective test’397.  

259. Nadat het verbod was verkregen moest het slachtoffer een derde partij inhuren om dit 

contactverbod te bezorgen aan de stalker in kwestie. Maar aangezien de derde partij dit verbod 

enkel kon afleveren mits kennis van de naam en het adres van de stalker was het vaak onbegonnen 

werk om het tijdelijk verbod aan deze laatste te bezorgen. Het slachtoffer was immers niet altijd op 

de hoogte van de identiteit en woonplaats van de stalker.  

260. Er stelden zich tevens problemen met de afdwingbaarheid van de contactverboden. Het 

slachtoffer moest immers elke ongewenste handeling aangeven bij de politie, maar zij konden enkel 

optreden voor zover ze zelf getuige waren van de schending van het verbod. Er kan dus gesteld 

worden dat het contactverbod onvoldoende bescherming bood aan de slachtoffers. Het was slechts 

een hulpmiddel voor de politie om op te kunnen treden tegen stalkinggedrag bij overtreding van 

dergelijke verboden. 

 

B. Terrorist threat 

261. Volgens het toenmalig artikel 422 van de California Penal Code (C.P.C.) waren bedreigingen met 

de dood en/of ernstige lichamelijke letsels strafbaar. De wet vereiste wel dat de dader de intentie 

moest hebben om het slachtoffer of zijn naaste familieleden angst aan te jagen. Daarnaast moet de 
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dreiging specifiek genoeg zijn om bij het slachtoffer de indruk te wekken dat ze onmiddellijk 

uitgevoerd zou kunnen worden. Ten slotte moest de dreiging ook voldoen aan het criterium van de 

redelijke persoon. Helaas konden enkel bedreigde slachtoffers een beroep doen op artikel 422 C.P.C., 

terwijl de rest in de kou bleef staan. 

 

C. Harassing telephone calls 

262. Artikel 653m C.P.C. stelde dat, het voeren van telefoongesprekken met de intentie om het 

slachtoffer lastig te vallen, een misdrijf uitmaakte. Er moest sprake zijn van obscene taal en/of een 

dreiging met lichamelijke letsels of schade aan de eigendom(men) van het slachtoffer. Dit artikel 

bood dus bescherming tegen ongewenst gedrag voordat het verder kon escaleren, maar schoot nog 

altijd tekort indien het slachtoffer de dader niet kon identificeren. 

 

D. Trespassing 

263. In sommige gevallen begaf de stalker zich rechtstreeks op de eigendom(men) en/of werkvloer 

van het slachtoffer om zijn bedreigingen te uiten en later ook uit te voeren398. Dit werd strafbaar 

gesteld door artikel 601 C.P.C. en bood enerzijds bescherming voor slachtoffers wiens stalker 

effectief dreigementen wilde uitvoeren op hierboven vermelde locaties.  

Anderzijds was de wet eenvoudig te omzeilen. De stalker kon bijvoorbeeld dreigen om het 

slachtoffer neer te schieten, maar als hij vijf dagen later terugkwam met een wurgtouw om zijn 

dreigement uit te voeren was er juridisch gezien geen sprake van trespassing. Het dreigement en de 

effectieve uitvoering ervan moeten immers exact overeenkomen. Een andere mogelijkheid voor de 

stalker om strafbaarstelling te ontlopen betrof het uiten en uitvoeren van dreigementen op de 

openbare weg.    

 

E. Assault  

264. Soms kan een stalker zo ver gaan dat hij zijn slachtoffer daadwerkelijk wil kwetsen. In zulke 

gevallen kon men teruggrijpen naar specifieke wetgeving inzake assault. Voormelde wetgeving 

vereist dat de dader handelingen stelt met de intentie om (a) te kwetsen of (b) een nakende vrees te 

ontwikkelen voor zo’n gedrag399. Het slachtoffer moet als gevolg van deze handelingen ook effectief 
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bevreesd zijn voor een nakende confrontatie en er moet tevens voldaan worden aan het criterium 

van de redelijke persoon.  

265. Deze wetgeving kon dus worden toegepast in conflicten waarbij de stalker een slachtoffer had 

bedreigd om hem/haar te vermoorden terwijl hij/zij een wapen had gericht op het slachtoffer. De 

wetgeving was echter zelden toepasbaar omdat er sprake moest zijn van een fysieke en 

onmiddellijke dreiging. Aan deze vereisten was enkel voldaan in de meest agressieve gevallen van 

stalking. 

266. Uit voorgaande toelichting blijkt duidelijk dat het bestaande juridisch instrumentarium slechts 

bescherming kon bieden tegen bepaalde vormen van ongewenst gedrag of welomschreven 

dreigementen. De maatregelen konden echter geen antwoord bieden op het typische stalkinggedrag 

dat gekenmerkt wordt door een opeenvolging van individuele handelingen die in hun geheel een 

course of conduct vormen met een dreigend of ongewenst karakter.  

 

4.9.2.2. De pioniersrol van Californië: eerste antistalkingwetgeving in de VS 

267. Zoals reeds vermeld vindt het ontstaan van antistalkingwetgeving in Californië zijn oorsprong in 

de mediabelangstelling rond de dood van actrice Rebecca Schaeffer en de ontoereikendheid van de 

bestaande wetten om het fenomeen te bestrijden en te bestraffen. Stalking werd in 1990 voor een 

eerste maal strafbaar gesteld in artikel 646.9. C.P.C.:  

“(a) Any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or harasses another person 

and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear of 

death or great bodily injury is guilty of the crime of stalking, punishable by imprisonment in a 

county jail for no more than one year or by a fine of not more than one thousand dollars 

($1,000), or by both that fine and imprisonment. 

(c) A second or subsequent conviction occurring within seven years of a prior conviction under 

subdivision (a) against the same  victim, and involving an act of violence or a ‘credible threat 

of violence’, as defined in subdivision (e), is punishable by imprisonment in a county jail for 

not more than one year or by a fine of not more than one thousand dollars ($1,000), or by 

both that fine and imprisonment, or by imprisonment in the state prison. 

(d) For the purposes of this section, "harasses" means a knowing and willful course of conduct 

directed at a specific person which seriously alarms, annoys, or harasses the person, and 

which serves no legitimate purpose. The course of conduct must be such as would cause a 

reasonable person to suffer substantial emotional distress, and must actually cause 
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substantial emotional distress to the person. "Course of conduct" means a pattern of conduct 

composed of a series of acts over a period of time, however short, evidencing a continuity of 

purpose. Constitutionally protected activity is not included within the meaning of course of 

conduct. 

(e) For purposes of this section, "a credible threat" means a threat made with the intent and 

the apparent ability to carry out the threat so as to cause the person who is the target of the 

threat to reasonably fear for his or her safety.  The threat must be against the life of, or a 

threat to cause great bodily injury to, a person as defined in Section 12022.7. This section 

shall not apply to conduct which occurs during labor picketing.” 

268. Oorspronkelijk werd stalking dus omschreven als ‘het opzettelijk, kwaadwillig en herhaaldelijk 

volgen of lastigvallen van een andere persoon, gecombineerd met een geloofwaardige dreiging die 

bij het slachtoffer redelijkerwijze angst voor ernstige lichamelijke letsels of de dood veroorzaakt’400. 

Uit een lezing van artikel 646.9.(a) C.P.C. blijkt dat het misdrijf stalking twee materiële elementen 

omvat, namelijk A. Willfull, malicious, and repeated following or harassment en B. To make a credible 

threat. 

 

A. Willfull, malicious, and repeated following or harassment 

269. De term ‘harassment’ werd hier gebruikt als vangnet om alle mogelijke handelingen van de 

stalker te viseren401. In de wet stond dat harassment een gedragswijze of course of conduct vereiste 

waarbij sprake was van verschillende handelingen die zich voordeden binnen een bepaalde periode 

en waaruit duidelijk eenheid van opzet bleek. Uit de omschrijving van het begrip ‘course of conduct’ 

kunnen we ook afleiden dat er voldaan moest worden aan het criterium van de redelijke persoon 

(cause a reasonable person to suffer distress) en dat het slachtoffer wel degelijk emotionele angst 

moest geleden hebben402. 

 

B. To make a credible threat 

270. De wet vereiste een geloofwaardige dreiging of credible threat, geuit tegenover het slachtoffer 

waardoor hij/zij redelijkerwijze vreesde voor zijn/haar leven of ernstige lichamelijke letsels. 

Daarnaast moest de stalker ook de intentie en het schijnbaar vermogen of apparent ability hebben 
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om (a) het dreigement uit te voeren en (b) angst te veroorzaken bij het slachtoffer. Er was dus sprake 

van een bijzonder opzet in hoofde van de dader403.  

Uit de bewoordingen blijkt duidelijk dat de dreiging moest worden uitgevoerd. Louter een bedreiging 

vormen of dreigend gedrag tentoonstellen was dus niet voldoende404. Er moest effectief sprake zijn 

van een schriftelijke of mondelinge dreiging. In overeenstemming met het eerste materiële element 

moet ook hier sprake zijn van een objectieve en subjectieve vrees voor eigen veiligheid405. 

271. Artikel 646.9. C.P.C. bevatte tenslotte twee mechanismen om grondwettelijk beschermde 

activiteiten uit te sluiten van het toepassingsgebied. Paragraaf (e) bepaalde uitdrukkelijk dat 

protestacties, al dan niet met stakingspiketten of labor picketing toegelaten waren. Daarnaast werd 

in de definitie van course of conduct een algemene uitsluitingsregel voorzien. Immers, 

‘constitutionally protected activity is not included’. De wet bevatte echter geen definitie van het 

begrip ‘following’ waardoor de algemene uitsluitingsregel niet waterdicht was. 

272. De oorspronkelijke antistalkingwet bood op het eerste gezicht voldoende bescherming tegen 

ongewenst stalkingedrag. Er werden voor de definiëring van het misdrijf immers veel woorden 

gebruikt die verwezen naar typische stalkinggedragingen zoals volgen, lastigvallen, bedreigen en 

angst inboezemen. Daarnaast werd er geen minimum tijdsduur gekoppeld aan het achtervolgen van 

een slachtoffer. Dit maakte het mogelijk om de stalker te arresteren voor hij effectief kon overgaan 

tot geweld, voor zover er sprake was van een geloofwaardige dreiging. 

273. Uit voorgaande bespreking blijkt echter ook dat de wet tekort schoot op een aantal vlakken. Ten 

eerste moest het slachtoffer bewijzen dat de stalker een geloofwaardige dreiging had geuit waardoor 

hij/zij vreesde voor zijn/haar leven of ernstige lichamelijke letsels. Er moest ook sprake zijn van de 

bijzondere intentie om het dreigement uit te voeren. Dit had tot gevolg dat het typische 

stalkinggedrag, zijnde herhaaldelijk lastigvallen en/of achtervolgen niet strafbaar was zolang de 

dader geen geloofwaardige dreiging had geuit met de intentie om ze ook effectief uit te voeren.  

Ten tweede moest het slachtoffer kunnen bewijzen dat ze daadwerkelijk een aanzienlijke portie 

emotionele stress had opgelopen als direct gevolg van de ongewenste handelingen. In laatste 

instantie werden in artikel 646.9. (c) geen strengere straffen voorzien voor recidivisme en inbreuken 

op straatverboden. Het ontradend effect van de straffen ging bijgevolg grotendeels verloren. 
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4.9.3. Op weg naar de huidige antistalkingwet 

 

274. In de daaropvolgende jaren werd artikel 646.9. C.P.C. herhaaldelijk aangepast teneinde een 

antwoord te vinden op voormelde tekortkomingen. De wetgever heeft stalking van familieleden 

opgenomen in de wet en de straffen werden verzwaard406. Er bleven zich echter problemen 

voordoen bij de definiëring van het begrip credible threat en de bijhorende vereiste van specific 

intent in hoofde van de stalker wat tot gevolg had dat het toepassingsgebied van de wet te beperkt 

bleef. De talrijke wijzigingen hebben uiteindelijk geleid tot het huidige artikel 646.9. C.P.C.: 

“(a) Any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously 

harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person 

in reasonable fear for his or her safety, or the safety of his or her immediate family is guilty of 

the crime of stalking, punishable by imprisonment in a county jail for not more than one year, 

or by a fine of not more than one thousand dollars ($1,000), or by both that fine and 

imprisonment, or by imprisonment in the state prison. 

b) Any person who violates subdivision (a) when there is a temporary restraining order, 

injunction, or any other court order in effect prohibiting the behavior described in subdivision 

(a) against the same party, shall be punished by imprisonment in the state prison for two, 

three, or four years. 

(2) Every person who, after having been convicted of a felony under subdivision (a), commits 

a violation of this section shall be punished by imprisonment in the state prison for two, three, 

or five years. 

(e) For the purposes of this section, "harasses" means engages in a knowing and willful course 

of conduct directed at a specific person that seriously alarms, annoys, torments, or terrorizes 

the person, and that serves no legitimate purpose.  

(f) For the purposes of this section, "course of conduct" means two or more acts occurring 

over a period of time, however short, evidencing a continuity of purpose. Constitutionally 

protected activity is not included within the meaning of "course of conduct." 

(g) For the purposes of this section, "credible threat" means a verbal or written threat, 

including that performed through the use of an electronic communication device, or a threat 

implied by a pattern of conduct or a combination of verbal, written, or electronically 

communicated statements and conduct, made with the intent to place the person that is the 

target of the threat in reasonable fear for his or her safety or the safety of his or her family, 
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and made with the apparent ability to carry out the threat so as to cause the person who is 

the target of the threat to reasonably fear for his or her safety or the safety of his or her 

family. It is not necessary to prove that the defendant had the intent to actually carry out the 

threat. The present incarceration of a person making the threat shall not be a bar to 

prosecution under this section. Constitutionally protected activity is not included within the 

meaning of "credible threat. 

(h) For purposes of this section, the term "electronic communication device" includes, but is 

not limited to, telephones, cellular phones, computers, video recorders, fax machines, or 

pagers. 

(i) This section shall not apply to conduct that occurs during labor picketing" 

275. Stalking wordt hier omschreven als ‘het moedwillig, kwaadwillig en herhaaldelijk volgen, of het 

moedwillig en kwaadwillig lastigvallen van een andere persoon, gecombineerd met een 

geloofwaardige dreiging die het slachtoffer redelijkerwijze doet vrezen voor zijn eigen veiligheid of 

die van zijn familie’. 

276. Artikel 646.9. (a)  bevat net zoals de oorspronkelijke versie twee materiële elementen, met 

name A. Willful, malicious, and repeated following or wilful, malicious harassment en B. Make a 

credible threat. 

 

A. Willful, malicious, and repeated following or willful, malicious harassment 

277. Er werden weinig wijzigingen doorgevoerd in dit element. De term ‘terrorize’ werd toegevoegd 

om het toepassingsgebied te vergroten en de definitie van course of conduct bleef hetzelfde. Er moet 

echter geen sprake meer zijn van substantial emotional distress.  

 

B. Make a credible threat 

278. De wet stelt nu uitdrukkelijk dat er sprake moet zijn van een geschreven of mondelinge dreiging 

en/of een dreiging die kan worden afgeleid uit een bepaald gedragspatroon407. Daarnaast wordt ook 

vermeld dat de dreiging kan worden uitgevoerd via elektronische communicatieapparatuur.  

Anders dan het oorspronkelijke artikel 646.9. C.P.C. moet hier niet meer voldaan worden aan een 

dubbel specifiek opzet. De vervolgende partij moet enkel aantonen dat de stalker de intentie had om 

zijn slachtoffer angst aan te jagen en schijnbaar in staat was om zijn dreigement uit te voeren. Men 
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moet echter niet meer bewijzen dat de dader de intentie had om de dreiging ook effectief uit te 

voeren408. Daarnaast werd de angstvereiste afgezwakt. Er moet geen sprake meer zijn van vrees voor 

eigen leven of zware lichamelijke letsels. Het slachtoffer moet aantonen dat de geloofwaardige 

dreiging aanleiding heeft gegeven tot objectieve vrees voor eigen veiligheid en die van zijn/haar 

familie.  

279. De eerste veroordeling levert nog altijd een geldboete tot duizend dollar op en/of een 

gevangenisstraf van maximum één jaar. Een recidivist hangt een gevangenis van twee tot maximum 

vijf jaar boven het hoofd. Niet-naleving van eender welk rechterlijk verbod waarbij stalkinggedrag 

zoals beschreven in artikel 646.9. (b) wordt verboden wordt bestraft met twee tot  maximum vier 

jaar gevangenisstraf. 

280. In navolging van de oorspronkelijke wettekst worden dezelfde twee mechanismen gebruikt om 

grondwettelijke activiteiten uit te sluiten. Er werd wel een extra  voorbehoud ingebouwd in de 

definiëring van credible threat. 

281. Voormelde analyse toont duidelijk aan dat de zwakke punten van de oorspronkelijke wetgeving 

grotendeels zijn weggewerkt. Zo moet het slachtoffer geen bewijs meer leveren van substantial 

emotional stress en werd tevens het angstniveau verzwakt waardoor de bewijslast gevoelig is 

gedaald. 

Daarnaast biedt de niet-limitatieve lijst van communicatieapparatuur een oplossing voor stalking 

waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail of sociale 

netwerksites, het zogenaamde cyberstalken. Ten slotte werd een deel van het specifiek opzet 

verwijderd wat tot gevolg heeft dat het slachtoffer de uitvoeringsintentie van de stalker niet meer 

moet aantonen.  

Toch mist de wetgever hier de kans om het specifiek opzet te vervangen door een algemeen opzet. 

Een stalker kan bijgevolg een aantal verweermiddelen in stelling brengen teneinde aan te tonen dat 

hij/zij niet de specifieke intentie had om het slachtoffer angst aan te jagen, ook al wist hij/zij, of zou 

hij/zij moeten weten dat de handelingen angst zouden veroorzaken. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld 

aanbrengen dat hij lijdt aan een mentale ziekte of stoornis waardoor het specifiek opzet niet 

gevormd kan worden. Hij/zij kan ook aantonen dat het niet de bedoeling was om het slachtoffer 

schrik aan te jagen,maar dat hij/zij liefdevolle gevoelens of een bepaalde mening wou uiten. Het blijft 

bijgevolg afwachten of dit specifiek opzet bestand is tegen de creatieve verdedigingsmiddelen van de 

stalker. 
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4.9.4.Toetsing van de huidige antistalkingwetgeving aan het legaliteitsbeginsel 

 

282. Het legaliteitsbeginsel is één van de basisbeginselen van het strafrecht. Dit beginsel stelt dat 

strafrechtelijke aansprakelijkheid en de daaropvolgende bestraffing enkel kunnen voortvloeien uit 

een bestaande wettelijke bepaling waarin het misdrijf op een heldere en precieze manier wordt 

omschreven409. Dit impliceert dat een vage of vague of te ruim omschreven overbroad wet nietig is. 

De wet moet met andere woorden duidelijk genoeg zijn opdat een redelijke persoon de inhoud 

begrijpt. Daarnaast moet ze precies omschreven zijn zodat ze enkel betrekking heeft op de 

gedragingen die in overeenstemming met het doel van de wet strafbaar gesteld moesten worden. In 

de VS is de afgelopen decennia gebleken dat het geen evidentie was om stalkingwetgeving te creëren 

die volledig voldeed aan de vereisten van precisie en helderheid. De wetgever moet immers een 

afweging maken tussen de angst van het slachtoffer en de grondwettelijk beschermde activiteiten 

van de dader410. Hierbij bestaat het risico dat de wetgever het misdrijf stalking te vaag of te ruim 

omschrijft waardoor veroordeelde stalkers de kans krijgen om de grondwettelijkheid van 

antistalkwetgeving aan te vechten411.  

283. In deze strijd tegen ongrondwettelijke stalkingwetgeving maakt men voornamelijk gebruik van 

de void-for-vagueness doctrine en de overbreadth doctrine412: 

 

4.9.4.1. Void-for-Vagueness doctrine 

284. Deze doctrine vindt zijn oorsprong in de due-process-garanties van het vijfde en veertiende 

Amendement van de Amerikaanse Grondwet en heeft een tweevoudig doel. Ze zorgt er op de eerste 

plaats voor dat de wetgever het misdrijf voldoende precies omschrijft in strafwetten zodat een 

redelijke persoon in staat moet zijn om het strafbaar karakter van het bewuste gedrag uit de tekst af 

te leiden413. Ten tweede verzekert ze dat er voldoende buffers in de wet worden ingebouwd om een 

willekeurige en/of discriminerende handhaving van de wet uit te sluiten414. Tot slot garandeert de 
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doctrine dat geen enkele wet de uitoefening van First Amendment rights, zoals bijvoorbeeld freedom 

of speech kan beperken415. 

 

4.9.4.2. Overbreadth doctrine 

285. Een wet is overbroad indien ze enerzijds handelingen strafbaar stelt die niet grondwettelijk 

beschermd zijn, maar anderzijds ook haar toepassingsgebied uitstrekt over grondwettelijk 

beschermde activiteiten416. Deze doctrine zorgt er met andere woorden voor dat het 

toepassingsgebied van een strafwet beperkt blijft tot activiteiten die niet beschermd worden in de 

Amerikaanse Grondwet417. In tegenstelling tot de void-for-vagueness doctrine beperkt de 

overbreadth doctrine zich tot activiteiten die gegarandeerd worden door het eerste Amendement418.  

286. The United States Supreme Court (USSC) stelt wel hoge eisen aan de overbreadth doctrine 

aangezien er enkel sprake kan zijn van overbreadth voor zover het toepassingsgebied van een 

betwiste wet een wezenlijke inbreuk maakt op First Amendment rights419. Uit rechtspraak van het 

USSC blijkt dat deze vereiste verder wordt doorgetrokken voor wetten die een bepaald gedrag 

strafbaar stellen420. Het USSC is bijgevolg milder voor wetten die handelen over een bepaalde vorm 

van speech.  Daarnaast moet de negatieve impact van de inbreuk op de vrije uitoefening van First 

amendment rights zwaarder doorwegen dan de positieve sociale gevolgen die eventueel kunnen 

voortvloeien uit de toepassing van de wet op activiteiten die niet grondwettelijk beschermd 

worden421. 

 

4.9.4.3. Doorstaat de huidige antistalkingwet de vagueness en overbreadth doctrine? 

287. De antistalkingwet bevat voldoende elementen om weerstand te kunnen bieden aan de  

vagueness doctrine. Ten eerste werd een bijzonder opzet voorzien in hoofde van de dader om angst 

te veroorzaken bij het slachtoffer. Dit heeft tot gevolg dat de stalker niet kan ontkennen dat hij/zij  

niet op de hoogte was van het strafbaar karakter van de gestelde handelingen422.  
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288. De vereiste van credible threat zorgt daarnaast voor een duidelijk onderscheid met onschuldige 

en/of grondwettelijk beschermde activiteiten423.  

289. Ten tweede moet de dader een geloofwaardige dreiging overbrengen aan het slachtoffer. Een 

politieagent kan dus geen arrestatie uitvoeren die louter gebaseerd is op zijn eigen, subjectieve 

mening van de begrippen ‘annoying, alarming, tormenting  en terrorizing’. Met andere woorden, de 

politie kan geen willekeur aan de dag leggen bij de ordehandhaving.  

290. Er kan zich eventueel wel een probleem voordoen bij het woord ‘following’, wat tot op heden 

nog niet gedefinieerd werd. Een veroordeelde stalker zou bijvoorbeeld zijn kans kunnen grijpen om 

aan te tonen dat hij/zij op basis van de wettekst niet kon weten dat de korte afstand tussen 

hem/haar en het slachtoffer gekwalificeerd werd als following. Indien de rechter toch zou besluiten 

dat er sprake is van vagueness, heeft de wetgever nog altijd de mogelijkheid om, op basis van de 

nieuwe definitie in het vonnis, de wet aan te passen.  

291. Er stellen zich ook geen problemen bij de overbreadth doctrine. De wet vermeldt wel dat 

following strafbaar is, maar dat leidt niet automatisch tot een wezenlijke inbreuk op het 

grondwettelijk recht om zich voort te bewegen, freedom of movement. Following  is immers enkel 

strafbaar indien het gecombineerd wordt met het uiten van een geloofwaardige dreiging en 

bijzonder opzet in hoofde van de stalker om angst te veroorzaken bij het slachtoffer.   
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CONCLUSIE 

 

Als we de verschillende delictomschrijvingen inzake belaging uit de negen Europese lidstaten naast 

elkaar leggen, kunnen we concluderen dat er zich een gebrek aan overeenstemming voordoet. Deze 

Europese lidstaten konden zich tijdens de strafbaarstelling van belaging, echter niet baseren op een 

Model Anti-Stalking Code zoals dat in de VS het geval is.  

Zo heeft elke specifieke wetgeving in de strijd tegen belaging wel haar bijzonderheden waardoor ze 

zich gaat onderscheiden van de andere landen. Een dikke lijn kan grosso modo worden getrokken 

tussen enerzijds Engels sprekende landen en anderzijds landen die behoren tot ons Europees 

continentaal rechtsstelsel. In de Engels sprekende landen is het zo dat men de impact van het 

belagingsgedrag op het slachtoffer in de delictsomschrijving accentueert. Ons Europees continentaal 

rechtsstelsel daarentegen focust op het gedrag van de dader en zijn/haar intenties. Nader bepaald, 

vormt de reactie van het slachtoffer een kwalificerend element van het belagingsmisdrijf in het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta. Denemarken, België, Oostenrijk en Duitsland op hun beurt, 

denken daar echter anders over en leggen meer nadruk op de verschillende gedragssoorten en/of de 

intentie van de dader en/of maken hierbij gebruik van noties zoals ‘persoonlijke levenssfeer’ en 

‘rustverstoring’. Aan de basis van dit onderscheid liggen verschillende meningen over wat nu precies 

zo typerend is aan belaging en waarom dergelijk gedrag strafbaar gesteld moet worden en 

vervolgens bestraft. Waar in ons continentaal rechtsstelsel het ‘recht op een persoonlijke 

levenssfeer’ als een belangrijk rechtsgoed wordt aanschouwd, ligt dit voor de Angelsaksische landen 

anders. Zij grijpen terug naar het ‘recht om te leven zonder angst’ om belaging strafbaar te stellen.  

Positief aan het begrip ‘ernstige rustverstoring’ is naar mijn bescheiden mening, dat het niet 

nodeloos beperkend is. Zoals eerder vermeld, is in vele delictomschrijvingen helaas enkel sprake van 

‘angst en vrees bij het slachtoffer’, maar andere negatieve emoties zoals woede en ergernis zijn 

eveneens niet ondenkbaar. 

Een ander onderscheid betreft het al dan niet vereiste herhalingselement. Indien men de letter van 

de wet mag geloven, vormen België en Malta het buitenbeentje gezien één enkel incident reeds kan 

volstaan om strafbaar te zijn. 

Het hoeft niet gezegd te worden dat de delictsomschrijving overal problemen stelt inzake legaliteit. 

Het is immers niet makkelijk om het belagingsmisdrijf precies en helder te omschrijven. Twee 

problemen kunnen zich immers stellen. Indien de wetgever opteert voor een nauwe 

delictsomschrijving, is het gevaar reëel dat het geen toepassing vindt op alle gedragingen die men 
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aanvankelijk de facto wel wou strafbaar stellen. In Duitsland, Oostenrijk en Ierland is dit het geval 

gezien het gedrag van de belager er zeer specifiek omschreven wordt in de wet.  

Het omgekeerde levert echter ook problemen op zoals in deze masterproef omschreven. In België 

zagen sommigen echter graten in de vage omschrijving van ‘belaging’, net zoals in Nederland het 

probleem zich stelt bij het begrip ‘persoonlijke levenssfeer’. In de VS stelt zich bovendien een 

bewijsprobleem vermits het voor een slachtoffer zeer moeilijk is om ‘credible threat’ aan te tonen. 

Concluderend kunnen we stellen dat de besproken antistalkingwetten geen waterdichte oplossing 

bieden voor het probleem. Belaging is immers geen statisch gegeven. Er zijn ontelbare manieren 

voorhanden om iemand te belagen. Stalkinggedrag evolueert mee met de maatschappij en de 

technologische mogelijkheden waardoor de wet altijd achter de feiten aanloopt. Het is voor de 

wetgever moeilijk balanceren tussen het streven naar gerechtigheid door ongewenste gedragingen 

strafbaar te stellen, en het bieden van rechtsbescherming door geen al te vage delictomschrijvingen 

op te nemen in de wet. 
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www.cyberpesten.be 

 

www.blauwrr.nl 

 

www.centraalmeldpunt.nl/ 

 

www.beschermjezelf.nl 

 

www.stalkingbehavior.com/ 

 

www.sexualharassmentsupport.org/Stalking.html 

 

www.stalkingvictims.com/home.htm 

 

www.stalkinghelp.org 

 

www.trapcall.com/ 

 

www.harassment-law.co.uk/ 
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www.internet-observatory.be/ 

 

Http://stalkingawarenessmonth.org/ 

 


