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LIJST MET AFKORTINGEN 
 

- E.H.R.M  = Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

- EU = Europese Unie 

- E.V.R.M. = Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

- HRW = Human Rights Watch  

- IS = Islamitische Staat 

- KIV= Kadernota Integrale Veiligheid 

- ngo = Niet-gouvernementele organisatie 

- NV-A = Nieuw Vlaamse Alliantie  

- OCAD : Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de dreiging 

- S.pa = Socialistische Partij Anders 

- VN= Verenigde Naties  
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INLEIDING  
 
De fenomenen terrorisme, aanslagen en terreurdaden zijn geen nieuwe concepten. De 

21ste eeuw wordt gekenmerkt door het religieus geïnspireerde terrorisme. Begrippen 

zoals radicalisering, moslimextremisme, Jihadisme, Syriësrijders etc. zijn dagdagelijkse 

woordenschat geworden binnen de media, maar ook van politici. Inzetten op veiligheid 

staat bovenaan op de politieke agenda en België is geen uitzondering. Dit komt 

ongetwijfeld door de recente golf van aanslagen in Europa sinds 2015 en vooral deze 

van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. 

Daarnaast was er vaak een link tussen de terroristen en het Brusselse Molenbeek. Het is 

een vorm van terrorisme die we nooit eerder hebben gezien. De volledige Westerse 

wereld is een doelwit geworden, waarbij vaak onschuldige burgers het slachtoffer 

worden. Het is een complex onderwerp dat tot veel frustratie en onbegrip leidt.  

 

Het gevolg van deze gebeurtenissen is de uitbreiding en de invoering van een reeks 

nieuwe wetten ter preventie en bestrijding van terreur. Deze maatregelen zijn een 

veruiterlijking van een verschuiving in paradigma’s. Hiervoor was de overheid degene die 

zorgde voor de nodige veiligheid waarbinnen rechten en vrijheden konden ontplooien. 

Vandaag de dag zijn het net diezelfde rechten en vrijheden die worden beperkt in naam 

van een veiligere samenleving. Dit paradigma is de rode draad binnen dit onderzoek.1 

 

Het wetsvoorstel dat in deze masterproef zal worden geanalyseerd kunnen we perfect 

kaderen binnen dit paradigma. Het werd opgesteld naar aanleiding van de publicatie van 

de beleidsnota van NV-A: “Niveau V: Verandering voor Veiligheid”.2 Het voorstel verruimt 

en vergemakkelijkt de mogelijkheden tot bijzondere verbeurdverklaring van goederen die 

terroristen aanwenden ter voorbereiding van of voor het plegen van een terroristische 

aanslag. Hierdoor zal het ook mogelijk worden om zaken verbeurd te verklaren die geen 

                                                        
1 S.DE COENSEL, “Legitimiteit van de strafbaarstelling van het aanzetten tot terrorisme. De uitbreiding van artikel 140bis Sw. vanuit 
een internationaalrechtelijk en mensenrechtelijk perspectief” in A. VERHAGE en G. VERMEULEN (eds.), Mensenrechten en 
opsporing, terrorisme en migratie, Antwerpen, Maklu, 53.  
2 N-VA, Niveau V: Verandering voor Veiligheid, 10 september 2016, https://www.n-va.be/sites/default/files/generated/files/news-
attachment/niveau_v_-_10092016.pdf.  
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eigendom zijn van de veroordeelde en ook onroerende goederen.3 Dit voorstel toont aan 

dat veiligheid een factor is die ervoor zorgt dat ons strafrecht steeds verder wordt 

uitgebreid. Het voorstel zet in op preventie, maar ook op de ontmanteling van 

terroristische cellen. De strijd tegen terrorisme wordt getypeerd door maatregelen die 

inzetten op preventie en harde repressie. Politici gaan op zoek naar wetten die steeds 

vroeger ingrijpen in de strafrechtsketen, want een aanslag vermijden is nog altijd beter 

dan voorkomen. Om deze redenen kan de reactie van onze overheid ‘logisch’ worden 

genoemd. Het is echter niet de bedoeling dat belangrijke fundamentele grondrechten en 

vrijheden aan de kant worden geschoven. Antiterreurmaatregelen mogen geen excuus 

vormen om de waarden van de democratische staat te ondergraven.  

PROBLEEMSTELLING  
 
Binnen de Belgische regering ligt vandaag een groot deel van de focus op het 

veiligheidsbeleid. De overheid moet optreden tegen terrorisme, maar waar trekt ze de 

grens?  

Ten eerste situeert dit probleem zich reeds bij het misdrijf terrorisme. Het begrip wordt 

steeds breder en vager in het Strafwetboek. Voorbereidende handelingen en 

gedragingen worden in het kader van terrorisme vaker strafbaar gesteld. Denk 

bijvoorbeeld aan de strafbaarstelling van het aanzetten tot terrorisme (art.140bis Sw.) en 

het moeilijke evenwicht met het recht op vrije meningsuiting. Daarnaast werden enkele 

problematische wetten en beleidsmaatregelen ingevoerd. De langdurige eenzame 

opsluitingen van gedetineerden die worden verdacht van of veroordeeld zijn voor 

terrorisme gerelateerde daden is hier een mooi voorbeeld van. Deze categorie van 

personen worden tot 23 uur per dag in een isolatiecel geplaatst. Human Rights Watch 

beschouwt de maatregel als een schending van het verbod op wrede, onmenselijke en 

vernederende behandeling. Uiteindelijk kan het in bepaalde gevallen neerkomen op 

foltering.4 

                                                        
3 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. Kamer 
2015-16, nr. 1771/001.  
4 HRW, “Reden tot bezorgdheid. De Belgische terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel”, 2016, 22-27, 
https://www.hrw.org/nl/report/2016/11/03/295818.  
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Zijn antiterreurmaatregelen die fundamentele rechten aantasten om het algemeen belang 

te beschermen wel verantwoord? Weegt het algemeen belang met andere woorden wel 

op tegen het eigendomsrecht van een individu? Op deze vraag zal in dit onderzoek een 

antwoord worden gezocht.  

Wanneer er gruwelijke aanslagen gebeuren grijpt men naar extreme maatregelen. Het is 

toch niet de bedoeling dat de uitzondering de regel wordt? 

Het is weliswaar geen nieuw debat. Het moeilijke evenwicht tussen vrijheid en veiligheid 

kwam reeds ter sprake na de aanslagen in New York van 11 september 2001.  

Specifiek kunnen we het voorstel omtrent de verbeurdverklaring van N-VA voorop stellen 

om een antwoord te vinden op het probleem in verband met de aantasting van de 

grondrechten. Verbeurdverklaring van goederen is altijd een gevoelig onderwerp 

geweest. In het Ancien Régime kon het volledig vermogen van een persoon worden 

geconfisqueerd. De algemene verbeurdverklaring werd omwille van de vele misbruiken 

en de frustraties van de burgers in het toenmalig artikel 12 van de Grondwet van 1831 

(nu opgenomen in artikel 17 van de gecoördineerde Grondwet) reeds verboden. 

Grondwettelijk gezien kan de verbeurdverklaring dus niet het geheel van de goederen 

van een veroordeelde persoon omvatten.5 De rechtstaat dient om goederen en burgers te 

beschermen tegen willekeur vanwege de overheid.6 Het beschermen van goederen is 

altijd een belangrijk gegeven geweest. Dit werd reeds duidelijk in 1215 met de Engelse 

Magna Carta die was ontstaan vanwege de fiscale uitbuitingen door de regerende vorst.7 

Is een wijziging van het strafrechtboek betreffende bijzondere verbeurdverklaring in 

terrorismezaken dan wel opportuun? Hierbij is het belangrijk om ook na te gaan of het 

huidige systeem reeds voldoende soelaas biedt. Het juridisch knelpunt met betrekking tot 

dit voorstel is vooral de overeenstemming met het eigendomsrecht van een individu op 

basis van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens. Het is de bedoeling om te achterhalen of het wetsvoorstel de toets van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel doorstaat.  

 

                                                        
5  E. FRANCIS, “Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het beslag in strafzaken”, T.Strafr. 
2011, afl. 5, 306.  
6 A. ALEN, K., MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 34 
7 G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Die Keure, Brugge, 2011, 100.  
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Een andere problematiek is het reeds aangehaalde grondwettelijke verbod op de 

algemene verbeurdverklaring (art. 17 Gw.). Aangezien het mogelijk wordt om de 

goederen van anderen dan veroordeelden en onroerende goederen verbeurd te 

verklaren bestaat de kans dat het volledig patrimonium in aanmerking komt.  

RELEVANTIE  
 

De recente golf van aanslagen in Europa, en dan vooral deze van 22 maart 2016 in 

Brussel, zorgde ervoor dat het thema ‘terrorisme’ weer bovenaan op de politieke agenda 

kwam te staan. Het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) 

verlaagde op 22 januari 2018 het dreigingsniveau dan wel van 3 naar 2, toch blijft 

veiligheid een ‘hot topic’. Recent, meer bepaald op 18 januari 2018, werd een 

wetsvoorstel ingediend om zelfinstructie in het kader van terrorisme strafbaar te maken. 

Dit zou het bestaande misdrijf, training geven voor terrorisme (art.140quinques Sw.), 

verder uitbreiden naar personen die zichzelf technieken aanleren om bijvoorbeeld 

explosieven te vervaardigen.8 Het zijn dergelijke maatregelen en verdere uitbreidingen 

van het wettelijk kader inzake terrorisme die soms moeilijk te verenigen zijn met 

bepaalde grondrechten. Om de voorgaande redenen is het relevant om in het kader van 

deze masterproef verder onderzoek te doen naar de evenwichtsoefening tussen tussen 

het wetsvoorstel en het eigendomsrecht.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde zelfinstructie in het kader van terrorisme strafbaar te stellen, Parl.St., 
Kamer 2017-2018, nr. 2900/001.  
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DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 

De hoofdvraag van deze masterproef focust op het wetsvoorstel waarbij men de 

verbeurdverklaring van andermans goederen en onroerende goederen, in het kader van 

terrorisme, wil invoeren. Hierbij willen we te weten komen wat er vandaag reeds mogelijk 

is inzake verbeurdverklaring en of een uitbreiding wel nodig is. Daarnaast is het de 

bedoeling om de maatregel te toetsen aan het eigendomsrecht, om na te gaan of er 

sprake is van een schending. Om deze zaken aan het licht te brengen zal eerst worden 

ingegaan op de beeldvorming en omschrijving van de context van dit onderzoek. De 

centrale hoofdvraag valt uiteen in meerdere deelvragen om een correct antwoord te 

kunnen formuleren.  

 

De hoofdvraag luidt als volgt: ‘Druist het wetsvoorstel van de N-VA om de 

verbeurdverklaring van andermans onroerende goederen en roerende goederen in te 

voeren, in het kader van terreurbestrijding, in tegen het eigendomsrecht?’   

Het wetsvoorstel moet worden geplaatst binnen een bredere context, namelijk de 

moeilijke verhouding tussen veiligheid en vrijheid. De uitbreiding van de 

verbeurdverklaring zal pas worden uitgesproken indien iemand een terroristisch misdrijf 

heeft gepleegd. Het is dus ook nodig om na te gaan wanneer een bepaalde handeling 

gezien wordt als een terroristisch misdrijf in het Belgische Strafwetboek. Daarom valt de 

vraag uiteen in volgende deelvragen: 

1. Hoe ziet de strafbaarstelling van terrorisme eruit in de Belgische wetgeving? 

2. Waarom is de verhouding tussen antiterreurmaatregelen en fundamentele rechten 

zo delicaat? 

3. Zijn er reeds kritieken geuit op de Belgische aanpak?  

 

Met dit theoretisch kader is het later gemakkelijker om de impact van het wetsvoorstel in 

te schatten.  

 

Daarnaast kan de centrale vraag verder opgesplitst worden in deelvragen die betrekking 

hebben op het wetsvoorstel zelf en de verbeurdverklaring: 



 

 8 

4. Wat houdt het wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek betreffende de 

bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken precies in? 

5. Hoe ziet het huidig systeem van de verbeurdverklaring eruit in het Belgisch 

strafrecht en is dit niet reeds voldoende? 

 

Via deze vragen kunnen we inschatten wat de draagwijdte zal zijn van het wetsvoorstel. 

Het is de bedoeling om na te gaan of het huidig systeem reeds voldoende soelaas kan 

bieden.  

 

Ten slotte kunnen we de hoofdvraag nog opdelen in vragen die te maken hebben met het 

eigendomsrecht: 

6. Wat houdt het eigendomsrecht in en in welk opzicht is het toepasbaar op de 

verbeurdverklaring?  

7. Welke rechten ontleent iemand die beticht wordt van een terroristisch misdrijf aan 

het eigendomsrecht?  

8. Is de verbeurdverklaring van andermans eigendom in het kader van 

terrorismebestrijding wel in overeenstemming met het eigendomsrecht?  

METHODOLOGIE EN EXPERTINTERVIEWS  
 
Het onderzoek in deze masterproef zal vertrekken vanuit een grondige literatuurstudie en 

een bronnenonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op nationale en internationale 

rechtspraak, rechtsleer uit boeken en tijdschriften, wetgeving, onlinebronnen en kranten. 

Er zullen ook kritieken, toelichtingen en bedenkingen uit de doctrine worden besproken 

gezien het actuele karakter van dit onderwerp. Aangezien we een wetsvoorstel omtrent 

de wijziging van het Belgisch Strafwetboek als basis nemen zal de focus vooral op 

nationaal recht liggen. Het is de bedoeling om op deze manier een grondige kennis te 

verkrijgen over het misdrijf terrorisme en de verbeurdverklaring. Daarnaast volgt ook het 

mensenrechtelijk aspect van deze masterproef waarbij het eigendomsrecht zal worden 

uitgelegd. Hierna is het de bedoeling om de theorie toe te passen in de praktijk en het 

wetsvoorstel te analyseren. Het zal worden getoetst aan het eigendomsrecht om na te 

gaan of er problemen m.b.t. de verenigbaarheid zouden kunnen optreden. 
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Voor deze masterproef werden drie expertinterviews afgelegd. Het eerste idee was om 

de motivatie voor het wetsvoorstel enkel te peilen aan een NV-A fractielid. Na enkele 

besprekingen leek het ook verstandig om de meningen te vragen van een oppositielid en 

een neutrale partij uit de juridische wereld. Om de interviews vast te leggen met de twee 

politici is er eerst zeer veel mailverkeer geweest vooraleer een afspraak werd vastgelegd. 

Sophie De Wit van NV-A heeft als Kamerlid en burgemeester een drukke agenda, maar 

toch was zij zeer toegankelijk. De keuze voor mevrouw De Wit was snel gemaakt, 

aangezien zij het wetsvoorstel heeft ingediend. Het oppositielid uit S.pa is de heer Hans 

Bonte geworden, omdat hij als burgemeester van Vilvoorde vaak in aanraking komt met 

de problematiek inzake radicalisering. Voor een juridische mening werd contact 

opgenomen met de heer Frank Schuermans, Advocaat-generaal bij het Hof van Beroep 

te Gent. Hij houdt zich bezig met de aanpak van radicalisering op het bestuurlijk niveau 

en heeft veel kennis inzake openbare veiligheid. De interviews werden voorbereid door 

telkens tien vragen op te stellen met bijvragen die eventueel werden gesteld, afhankelijk 

van het verloop van de interviews. Voor het opstellen van de vragen werd beroep gedaan 

op een document inzake expertinterviews.  

Daarnaast werd een ‘infomred consent’ opgesteld. Via dit consent gingen de 

geïnterviewden akkoord met het gebruik van de informatie in de masterproef. Daarnaast 

stemden ze ook in met de opname van het gesprek. Tijdens het interview zelf was 

luisteren en proberen in te springen in het gesprek het belangrijkst. De conversaties 

werden opgenomen om ze later grondig uit te schrijven en te herlezen. Deze manier was 

efficiënter om de bruikbare informatie eruit te halen. Na de interviews was er eenmalig 

contact met de drie personen via e-mail. Ze stemden alle drie in met het gebruik van hun 

namen.  

 

Om te eindigen volgt een conclusie waarbij gereflecteerd wordt op de bevindingen uit het 

onderzoek.  
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BEPERKINGEN  
 
De masterproef bestaat uit een algemeen deel dat ingaat op het fenomeen terrorisme en 

de bestraffing van terroristische handelingen in het Belgisch Strafrecht. Daarnaast bevat 

het deel enkele kritieken die werden geuit op de Belgische aanpak van de 

terreurproblematiek. De afbakening van het onderzoek bracht soms moeilijkheden met 

zich mee, gezien het actuele en brede onderwerp. 

Het is niet mogelijk om in één masterproef alle maatregelen te onderzoeken die de 

Belgische regering heeft ingevoerd in het kader van de terreurdreigingen.  

Aangezien het om een wetsvoorstel gaat is het niet mogelijk om na te gaan wat het effect 

is van de maatregel. Het zou interessant geweest zijn om mensen aan te spreken die 

negatieve gevolgen hebben ervaren.  

De expertinterviews waren niet evident om te regelen aangezien politici een zeer drukke 

agenda hebben. De antwoorden op de vragen waren ook niet altijd bruikbaar aangezien 

ze soms te subjectief waren. Politici tonen nu eenmaal niet graag het achterste van hun 

tong en het is wel begrijpelijk dat ze zelf achter hun eigen partijpunten staan.  
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DEEL I: ALGEMENE IMPACT VAN TERRORISME EN 

ANTITERREURMAATREGELEN OP DE RECHTSTAAT 
 

1. Dit eerste deel van de masterproef moet gezien worden als een algemeen deel. Het is 

belangrijk om eerst een theoretisch kader en een beeldvorming uiteen te zetten. Het 

fenomeen terrorisme afbakenen is de eerste stap van dit onderzoek. Hoe definiëren we 

dit alom gekende concept en zijn er bepaalde kenmerken? Dit zijn enkele vragen waar in 

dit stuk een antwoord op zal worden geformuleerd.  

Daarnaast gaan we dieper in op de strafbaarstelling van terrorisme als misdrijf zoals het 

naar Belgisch recht geregeld is. De bespreking van dit Belgisch wettelijke kader is 

noodzakelijk, aangezien het wetsvoorstel stelt dat de verbeurdverklaring moet worden 

uitgesproken in het kader van ‘terrorismemisdrijven’. Het moet duidelijk worden in welke 

gevallen er dus sprake is van dergelijk misdrijf vooraleer de verruimde verbeurdverklaring 

die men wil invoeren kan worden toegepast.  

Pas in 20039 werd er in België een specifieke strafbaarstelling ingevoerd. Terrorisme als 

misdrijf is een dynamisch gegeven. Sinds de invoering ervan in 2003 is het meerdere 

malen gewijzigd en zijn er artikelen bijgekomen. Deze herzieningen komen in dit deel aan 

bod. Het concept wordt dus steeds ruimer en vaak is er discussie of bepaalde begrippen 

niet te vaag worden gedefinieerd.  

 

2. Sommige maatregelen die werden genomen in het kader van terreurbestrijding werden 

door internationale mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty 

International bekritiseerd. Hieronder zullen deze kritieken worden besproken. Het thema 

houdt ook de Belgische media en juristen bezig. Er zullen enkele interessante 

bedenkingen en opinies worden aangehaald.  

Om dit hoofdstuk af te sluiten zal worden gereflecteerd op de voorgaande besproken 

onderwerpen om na te gaan of veiligheid wel belangrijker is dan bepaalde fundamentele 

grondrechten.  

 

                                                        
9 Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, B.S. 29 december 2003.  
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Hoofdstuk 1. Definiëring van het begrip terrorisme 
 

Afdeling 1. Algemene begripsvorming  
 
3. Terrorisme is een emotioneel beladen en politiek omstreden concept. Onvermijdelijk is 

het naar voren gekomen in het juridisch landschap, zowel op internationaal als op 

nationaal niveau.10  

Het is moeilijk te definiëren en hoe dit komt zal in dit deel duidelijker worden. De definitie 

van terrorisme verdeelt regeringen, mensenrechtengroepen, de media en zelfs de 

Verenigde Naties.11  

Daarnaast is het vinden van een objectieve en wetenschappelijke definitie van het begrip 

terrorisme niet eenvoudig, aangezien het geen neutraal begrip is. Voor de ene is een 

persoon een terrorist, maar voor de andere een vrijheidsstrijder.12 

Vooraleer we verder ingaan op het ‘waarom’ van de moeilijkheid om het begrip te 

definiëren is het aan de orde na te gaan wat terrorisme niet is. Terrorisme is in het 

hedendaagse gebruik conceptueel verschillend van legitieme optredens van de staat 

tegen terrorisme, nationale bevrijdingsstrijd en gewone misdrijven. Het is duidelijk wat het 

niet is, toch blijft het een moeilijke taak om een coherente definitie te vinden.13 

 

§ 1. De moeilijke definiëring van het begrip terrorisme 
 

4. Terrorisme is een complex fenomeen dat vanuit verschillende gezichtspunten 

bestudeerd kan worden. Het probleem inzake de definiëring is en blijft een struikelblok 

binnen de verschillende studies over het onderwerp. Het juridische perspectief vormt hier 

zeker geen uitzondering op.14 
                                                        
10 V. RAMRAJ, M. HOR, K. ROACH en G. WILLIAMS, Global anti-terrorism law and policy, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, 5.  
11 X, “Wat is terrorisme? zelfs VN raakt er niet uit”, Knack, 2016, http://www.knack.be/nieuws/wereld/wat-is-terrorisme-zelfs-vn-raakt-
er-niet-uit/article-normal-583917.html 
12 H.G. VANDERWILT, “Het terroristisch oogmerk” in M.M. DOLMAN (ed.), Terrorisme, Europa en strafrecht, Amsterdam, Vossiuspers 
UvA, 2003, 57.  
13 V. RAMRAJ, M. HOR, K. ROACH en G. WILLIAMS, Global anti-terrorism law and policy, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, 6.  
14 L. HENNEBEL en G. LEWKOWICZ, “le problème de la définition du terrorisme” in L. HENNEBEL en D. VANDERMEERSCH (eds.), 
Juger le terrorisme dans l’état de droit, Brussel, Bruylant, 2009, 18.  
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5. Wat maakt het zo moeilijk om het begrip ‘terrorisme’ te omschrijven? Een belangrijke 

reden is waarschijnlijk het feit dat de betekenis van de term zo vaak is veranderd in de 

laatste 200 jaar.15  

 

Een andere reden, zoals reeds werd gezegd, is omdat terrorisme geen neutrale term is. 

Het maakt het vormen van een algemene begripsomschrijving er niet gemakkelijker op.  

Het is meestal een subjectief gegeven aangezien de betekenis van het begrip terrorisme 

vaak afhankelijk is van iemands standpunt. Het wordt meestal toegepast om de vijanden 

of tegenstanders van een persoon aan te duiden en het begrip heeft in het algemeen een 

negatieve connotatie. Het gebruik van de term impliceert een moreel oordeel. Als één 

partij het label met succes aan zijn tegenstander kan hechten, zal men anderen 

overhalen om dit morele standpunt in te nemen. Vandaar dat de beslissing om iemand of 

een organisatie als terroristen te benoemen vrijwel onlosmakelijk subjectief wordt. 

Iemand die zich identificeert met de slachtoffers van het geweld zal dit beschouwen als 

een terroristische daad. Het is anders wanneer iemand zich kan vinden in de 

standpunten van de dader en dan zal men de gewelddadige daad niet zien als 

terrorisme.16 

 

6. Het probleem omtrent de definiëring kan uitgelegd worden aan de hand van vier 

perspectieven. Vanuit de eerste opvatting kan worden vastgesteld dat verschillende 

categorieën van personen te maken kunnen krijgen met terrorisme. Iedere categorie 

heeft een andere interpretatie over bepaalde motieven, methodes en doelen van 

gewelddadige extremisten. Ze trekken zelf hun subjectieve conclusies uit bepaalde 

gewelddadige politieke incidenten, los van de formeel aanvaarde definities die zijn 

opgesteld door experts. Het slachtoffer van het terroristische geweld zal bijna nooit enige 

sympathie voelen voor de uitvoerders ervan. Het onderliggende motief zal geen of weinig 

invloed hebben op een slachtoffer. Een terrorist zelf zal het terroristische geweld dan 

weer zien als een rechtvaardige handeling ten opzichte van hun tegenstander. Een 

                                                        
15 D.J. WHITTAKER, The terrorisme reader – third edition, Abingdon, Routledge, 2007, 5.  
16 B. HOFFMAN, Inside terrorism, New York, Columbia University Press, 2006, 23.  
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terrorist ziet zichzelf nooit als een terrorist, maar als een soort vrijheidsstrijder. Personen 

die het standpunt van de terrorist volgen, zullen over het algemeen ook verwijzen naar de 

deelnemers als vrijheidsstrijders. De voorstanders kunnen het niet eens zijn met het 

gebruik van geweld of de toepassing van geweld in een specifiek incident. Toch zullen zij 

dit nooit uitspreken en eerder een rationeel standpunt innemen, namelijk dat dit nu 

eenmaal behoort tot de ongelukkige gevolgen van een oorlog. De toeschouwers van een 

terreurdaad zijn de personen die rechtstreeks getroffen worden door het incident op de 

plaats van de aanval. Door de technologische ontwikkelingen en de moderne 

massamedia zijn veel toeschouwers vandaag ook onrechtstreeks getroffen. Deze 

categorie van personen kan het eens zijn met de uitvoerders, hun gedrag afkeuren of 

gewoonweg neutraal blijven. Dit zal vaak afhankelijk zijn van het wereldbeeld van de 

toeschouwer. Het is duidelijk dat meerdere factoren de standpunten van de verschillende 

categorieën van personen zal beïnvloeden. Belangrijke factoren zijn cultuur, 

gemeenschappelijke geschiedenis, individuele ervaringen en groepsidentiteit.17 

 

Ten tweede is er het standpunt of het gebruik van politiek geweld gezien moet worden 

als terrorisme of als een strijd voor vrijheid.18 Het is een debat waarbij het vaak gaat over 

het minimaliseren van bepaalde terroristische daden door groepen die menen een 

rechtvaardige zaak na te streven. Het kan bijvoorbeeld gaan over de strijd tegen een 

buitenlandse bezetting. Het is vaak een moeilijke afweging of een bepaalde daad eerder 

moet gezien worden als een strijd voor de vrijheid dan als een terroristische daad. 

Vanwege deze moeilijkheid hebben sommige Staten besloten om dit criterium uit te 

sluiten. Men gebruikt hierbij vaak het voorbeeld van foltering. Er is nooit een excuus om 

iemand te folteren, naar analogie is er voor bepaalde Staten nooit een geldige reden om 

politiek geweld te gebruiken.19 

 

In het derde perspectief gaat men uit van het feit dat de daders van politiek geweld dit 

zien als een rationele keuze en geen extremisme. Vanuit hun oogpunt zijn terroristische 

en extreme daden een noodzaak en zijn ze gerechtvaardigd ten opzichte van hun 
                                                        
17 G. MARTIN, Understanding terrorism. Challenges, perspectives, and issues, Thousand Oaks, Sage Publications, 2006, 51-52.  
18 Ibid 53.  
19 L. HENNEBEL en G. LEWKOWICZ, “le problème de la définition du terrorisme” in L. HENNEBEL en D. VANDERMEERSCH (eds.), 
Juger le terrorisme dans l’état de droit, Brussel, Bruylant, 2009, 53-54.  
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tegenstanders. Dergelijke overtuigingen en methoden worden geïntegreerd in de context 

van hun wereldbeeld en politieke omgeving. In hun gedachten is er geen alternatief voor 

het gebruik van geweld om vrijheid te verwerven of om de orde te handhaven. 

Tegenstanders van het gebruik van politiek geweld verwerpen de rechtvaardiging van 

terroristische methoden door de aanhanger ervan. Ze zien het niet als een methode die 

moreel evenredig is met de waargenomen politieke omgeving.20 

 

Ten laatste zal een daad al dan niet als terroristisch worden beschouwd op grond van 

bepaalde onderliggende ideologieën en idealen. Bepaalde ideologieën zullen daden van 

politiek geweld rechtvaardigen. Ideologieën zijn systemen van geloof die afgeleid zijn uit 

theorieën die bepaalde menselijke, sociale en politieke omstandigheden verklaren. Ze 

kunnen ook religieuze, raciale of etnische geloofssystemen vormen. Het 

gemeenschappelijke kenmerk binnen alle ideologieën is dat ze het wereldbeeld en de 

manier van leven bepalen van individuen en groepen.21 

 

§ 2. Verschillende definities 
 
7. In de loop der jaren hebben academici en theoretici reeds honderden verschillende 

definities voorgesteld voor het begrip ‘terrorisme’. Veel van deze definities zijn 

vergelijkbaar, maar toch zijn er meestal subtiele verschillen op basis van de visie van de 

auteur.22 

Het is voor deze masterproef niet relevant om in te gaan op al de mogelijke definities van 

terrorisme vanuit de verschillende perspectieven, aangezien de focus ligt op het Belgisch 

rechtssysteem.  

 
 
 
 
 

                                                        
20 G. MARTIN, Understanding terrorism. Challenges, perspectives, and issues, Thousand Oaks, Sage Publications, 2006, 54.  
21 Ibid 55.  
22 J. TUMAN, Communicating terror. The rhetorical dimension of terrorism, Sage Publications, 2003, 5.  
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Afdeling 2. Kenmerken van terrorisme 

 
8. Het vormen van een globale definitie die door iedereen wordt aanvaard, blijkt praktisch 

onmogelijk te zijn. Er zijn wel drie kenmerken waar de meerderheid het wel over eens is. 

Deze worden hieronder kort besproken.  

 

§ 1. Gebruik van ernstige gewelddaden  
 
9. Een eerste algemeen geaccepteerd element is dat terroristen verboden middelen en 

methoden gebruiken om hun doelen te bereiken. Het gaat hier in essentie om het gebruik 

van ernstige gewelddaden.23 Terroristisch geweld wordt uitgevoerd met verschillende 

soorten wapens. De meest gekende is het gebruik van bommen en geweren. De 

technologische ontwikkelingen zorgt voor een steeds groter wordend scala van 

modaliteiten om extreem geweld te plegen.24 

 

§ 2. Politieke motieven 
 
10. Het tweede kenmerk stelt dat de daden van terroristen een publiek of politiek 

oogmerk hebben.25 Dit hangt deels samen met het laatste kenmerk. Bepaalde 

slachtoffers viseren zal minder effect hebben dan een vaag en ver verspreid gevoel van 

angst creëren. Op deze manier proberen terroristen een invloed te krijgen op de politieke 

processen om verandering teweeg te brengen.26 

 

§ 3. Gevoel van terreur en propaganda  
 

11. Het doel van terroristen is om bij een bepaalde groep van personen terreur of het 

gevoel van terreur te creëren.27 Het bereiken van dit doel hangt dus samen met het 

                                                        
23 B.SAUL, Defining terrorism in international law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 59.  
24 J. HORGAN, The psychology of terrorism, Londen, Routledge, 2005, 9.  
25 B.SAUL, Defining terrorism in international law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 61.  
26 J. HORGAN, The psychology of terrorism, Londen, Routledge, 2005, 1-2.  
27 B.SAUL, Defining terrorism in international law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 62.  
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gebruiken van extreem geweld. Het zorgt voor een gevoel van angst bij het grote publiek 

en op die manier wil men hun gewenste resultaten bevorderen.28 Terrorisme is specifiek 

ontworpen om verregaande psychologische effecten te hebben die verder gaan dan de 

directe slachtoffers of het voorwerp van de terroristische aanslag. Het is bedoeld om 

angstgevoelens te verspreiden en daardoor een bredere doelgroep te intimideren.29 

Niet alleen gewelddaden zijn een middel om een gevoel van terreur te verwezenlijken. 

Het gebruik van massamedia wordt steeds meer een primaire bron voor terroristen om 

angst te verspreiden.30 

 

Afdeling 3. Het begrip terrorisme in het kader van de Belgische wetgeving 
 
12. In België wordt het begrip terrorisme gedefinieerd in de “Wet houdende de regeling 

van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten”.31 “Terrorisme is het gebruik van geweld 

tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het doel 

zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.”32 

 

13. Het Belgisch Strafwetboek voorziet ook een omschrijving van het begrip. “Terrorisme 

is het misdrijf dat door zijn aard of context in een land of internationale organisatie ernstig 

kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige 

vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige 

wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de 

politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een 

internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”33 

 

14. Sinds 2016 is er een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 2016-201934, waar ook 

aandacht wordt geschonken aan het fenomeen terrorisme. In het KIV gaat men uit van 

verschillende fases, waarbij terrorisme de eindfase is. Eerst is er radicalisering, gevolgd 

                                                        
28 G. MARTIN, Understanding terrorism. Challenges, perspectives, and issues, Thousand Oaks, Sage Publications, 2006, 47.  
29 B. HOFFMAN, Inside terrorism, New York, Columbia University Press, 2006, 40.  
30 B. PATTYN en J. WOUTERS, Schokgolven, terrorisme en fundamentalisme, Leuven, Davidsfonds, 2002, 34.  
31 Wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, B.S. 18 december 1998.  
32 W. HARDYNS en W. BRUGGEMAN, Radicalisering en terrorisme: van theorie naar praktijk, Antwerpen, Maklu, 2016, 13.  
33 Art. 137, §1 Sw.  
34 Hierna: KIV 
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door gewelddadig extremisme. Bij terrorisme als eindfase wordt er geweld aangewend 

om individuen en de samenleving te terroriseren en verregaande individuele en 

maatschappelijke schade te veroorzaken. De aanwending van geweld en de gevolgen 

die eruit voortvloeien hebben tot doel een voedingsbodem te creëren die 

maatschappelijke en politieke transformaties mogelijk maakt of zelfs veroorzaakt.35 

 

15. De begripsomschrijving van terrorisme in de Belgische wetgeving is er niet van de 

ene op de andere dag gekomen. Ten eerste zal worden uiteengezet hoe de 

strafbaarstelling van het terroristisch misdrijf tot stand is gekomen. Daarna volgt een 

opsomming van de abstracte wettelijke bepalingen die zijn ingevoerd door de wet van 19 

december 2003, samen met een inhoudelijke uitleg. Sinds 2003 zijn bepaalde artikelen 

toegevoegd aan het wettelijk kader en zijn sommige gewijzigd. Deze worden besproken 

in het deel over de recente wetswijzigingen.  

 

§ 1. Strafbaarstelling van het terroristisch misdrijf 
 

16. Terrorisme beperkt zich niet tot moslimextremisme en IS is zeker niet de eerste en de 

laatste actieve terreurgroep. Je zou dus kunnen denken dat er reeds lange tijd een 

strafbaarstelling bestaat in de Belgische wetgeving. Toch duurde het tot 2003 vooraleer 

er een specifieke strafbaarstelling werd opgenomen in het strafwetboek. Met de wet van 

19 december 200336 werd er een nieuwe Titel Iter “terroristische misdrijven” ingevoerd in 

Boek II van het Strafwetboek. Dit kwam er naar aanleiding van het Kaderbesluit van de 

Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding aangenomen door de Raad van de 

Europese Unie. 

 

                                                        
35Kadernota Integrale veiligheid 2016-2019, 44, https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-
07_kadernota_integrale_veiligheid_nl_0.pdf.  
36 Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, B.S. 29 december 2003.  
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A. Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie inzake 

terrorismebestrijding.37 
 

17. Naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade 

Center in New York en op het Pentagon in Washington schoot Europa in actie om het 

terrorisme mondiaal aan te pakken. Een van de resultaten van de Europese 

antiterrorismepolitiek was het Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding. De voornaamste 

verwezenlijking was de totstandkoming van een gemeenschappelijke definitie van 

terrorisme.38 

 

18. Uit het Kaderbesluit volgen drie belangrijke doelstellingen39. Ten eerste legt het aan 

de Lidstaten de verplichting op om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 

ervoor te zorgen dat de gedragingen opgesomd in artikel 1 in het nationaal recht worden 

aangemerkt als terroristische misdrijven. Hierbij is het artikel voorzien van een bijzonder 

opzet. De opgesomde gedragingen worden dus gezien als een terroristisch misdrijf 

indien ze worden gepleegd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen, de overheid of 

een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het 

zich onthouden van een handeling of de politieke, constitutionele, economische of sociale 

basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten. Het 

kaderbesluit voorziet dus een duidelijke basis waarop Lidstaten zich moeten baseren bij 

de strafbaarstelling van terrorisme.40 

 

Een tweede objectief is de definiëring van een terroristische groep en het strafbaar 

stellen van de deelname aan dergelijke groep. Deelnemers zijn personen die gegevens, 

middelen of financiering voorzien aan de groep. Daarnaast moet men dit doen met de 

kennis dat hun deelname bijdraagt aan de criminele activiteiten van de groep. Leiders 

                                                        
37 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, L164/3-L/164/7.  
38 V. HAMEEUW, “Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van het Europees Kaderbesluit tot het Belgische Strafwetboek”, 
T.Strafr. 2005, 2-3.  
39 Ibid. 3.  
40 Art. 1 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, L164/3-L/164/7.  
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van terroristische groepen worden gezien als een aparte categorie en worden 

onderscheiden van deelnemers.41 

Ten derde bestraft het Kaderbesluit ook de voorbereidende misdrijven. Dit zijn de 

strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. Het gaat over de 

gekwalificeerde diefstal, afpersing en valsheid in geschrifte.  Daarnaast voorziet het 

Kaderbesluit ook in de bestraffing van de uitlokking, medeplichtigheid en poging van 

enkele van de opgesomde strafbare handelingen in het document.42 

 

19. In het Kaderbesluit was men niet blind voor de discussie die in deze masterproef 

wordt besproken. Met andere woorden, hoe voer je een efficiënte strijd tegen terrorisme 

met respect voor de mensenrechten? Het document stelt zelf dat het niet tot gevolg kan 

hebben dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en van de fundamentele 

rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, wordt aangetast. De eerbiediging van de mensenrechten bij de strijd 

tegen terreur moet volgens de Europese wetgeving altijd in acht worden genomen. Met 

dit in het achterhoofd is het belangrijk eerst enkele wijzigingen van het Kaderbesluit van 

13 juni 2002 aan te halen. Dit gebeurde door het Kaderbesluit van 28 november 200843 

tot wijzing van het Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding. De uitbreiding van artikel 3 

van het Kaderbesluit is belangrijk in deze context. Lidstaten zijn sindsdien verplicht om 

de opzettelijke gedragingen van het publiekelijk uitlokken van het plegen van 

terroristische misdrijven, de werving voor terrorisme en de training voor terrorisme 

strafbaar te stellen. Het is dus niet meer noodzakelijk dat er daadwerkelijk een 

terroristisch misdrijf wordt gepleegd. Het zijn dergelijke uitbreidingen die soms moeilijk te 

rechtvaardigen zijn, want men beweegt zich in een delicate grijze zone. Denk maar aan 

het recht op vrije meningsuiting, dat in onze Westerse maatschappij bijna als iets heiligs 

wordt beschouwd. Hoe kan men dan bepaalde publiekelijke uitlokkingen strafbaar 

                                                        
41 Art. 2 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, L164/3-L/164/7.  
42 Art. 3 en 4 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, Pb.L. 22 juni 2002, afl. 164, 3-7.  
43Kaderbesluit 2008/919/JBZ van 28 november 2008 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, Pb. L. 
9 december 2008, 21.  
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stellen? Dergelijke wijzigingen tonen aan dat verenigbaarheid van terrorismebestrijding 

met mensenrechten altijd een moeilijke evenwichtsoefening zal zijn.44 

 

B. De totstandkoming van de Belgische wet van 19 december 2003 
 

20. Kaderbesluiten zijn bindend voor de Lidstaten en dus ook voor België. Het 

Kaderbesluit inzake terrorismebestrijding liet de Lidstaten wel vrij in de wijze van 

implementatie van een aantal bepalingen, zoals de spijtoptantenregeling en de 

rechtsmachtuitbreiding. Voor 2003 waren de begrippen terroristisch misdrijf en 

terroristische groep niet opgenomen in de Belgische wet. Een aanpassing om te voldoen 

aan de implementatieplicht drong zich dus op.45 

 

21. De Belgische wetgever koos ervoor om een nieuwe titel toe te voegen binnen de 

hoofdstukken rond de staatsveiligheid en de openbare veiligheid van het Strafwetboek. 

Het voordeel van deze benadering is dat de omschrijving van het terroristisch opzet kan 

worden gegroepeerd met de limitatieve opsomming van de terroristische misdrijven 

binnen het Strafwetboek. Op deze manier vermijdt men de versnippering van de 

verschillende bepalingen met betrekking tot het terroristische misdrijf over het 

strafwetboek en een aantal bijzondere wetten heen.46 

 

C. Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 201747 
 

22. De recente aanslagen in Europa hebben ook een invloed gehad op de Europese 

wetgever. De Richtlijn van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 

vervangt het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002. De EU is van mening dat het 

bijwerken en het uitbreiden van haar instrumenten noodzakelijk is om een antwoord te 

kunnen bieden op de steeds veranderende terrorismedreiging. De nieuwe regels zouden 
                                                        
44 S. DEWULF, “Een strafrechtelijk offensief van de Europese Unie. Overzicht van nieuwe regelgevende en jurisprudentiële munitie 
voor het Europees strafrecht”, NC 2009, 161-162.  
45 V. HAMEEUW, “Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van het Europees Kaderbesluit tot het Belgische Strafwetboek”, 
T.Strafr. 2005, 4.  
46 Ibid, 5.  
47 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorisme bestrijding en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb. L., 31 maart 2017, afl. 88, 6.  
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beter geschikt zijn om terroristische aanslagen te helpen voorkomen door activiteiten als 

training of reizen voor terroristische doeleinden strafbaar te stellen. De Richtlijn versterkt 

ook de positie van de slachtoffers.48 

De Richtlijn zelf bepaalt dat ze voorziet in minimumvoorschriften betreffende de definitie 

van misdrijven en sancties op het gebied van terroristische misdrijven, misdrijven in 

verband met een terroristische groepering en misdrijven in verband met terroristische 

activiteiten, alsmede maatregelen voor de bescherming van slachtoffers.49 

De Lidstaten hebben tot 8 september 2018 de tijd om deze Richtlijn om te zetten in hun 

nationale wetgeving.50 

 

23. De belangrijkste wijzigingen binnen de Richtlijn is de strafbaarstelling van bepaalde 

activiteiten. Ten eerste voorziet het document in de bestraffing van het reizen binnen, 

vanuit of naar de EU voor terroristische doeleinden. Dit om bijvoorbeeld deel te nemen 

aan de activiteiten van een terroristische groepering of om een terroristische aanslag te 

plegen. Ten tweede zal ook het organiseren en faciliteren van dergelijke reizen bestraft 

worden. Ten derde is er de strafbaarstelling van het geven en ontvangen van training 

voor terroristische doeleinden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over het vervaardigen of 

gebruiken van explosieven. Ten laatste is er de bestraffing van personen die financiële 

middelen verstrekken of inzamelen met het voornemen dat zij gebruikt zullen worden 

voor het plegen van terroristische misdrijven.51 

 

24. Op Europees niveau is men dus van mening dat de definitie van terroristische 

misdrijven, misdrijven in verband met een terroristische groepering en misdrijven in 

verband met een terroristische activiteit verder moeten worden aangepast.52 

                                                        
48 R. SADET, “EU verscherpt regels om nieuwe vormen van terrorisme ter voorkomen”, 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/03/07/rules-to-prevent-new-forms-of-terrorism/.  
49 Art. 1 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorisme bestrijding en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb. L., 31 maart 
2017, afl. 88, 6.  
50 Art. 28 Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorisme bestrijding en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb. L., 31 maart 
2017, afl. 88, 6.  
51 R. SADET, “EU verscherpt regels om nieuwe vormen van terrorisme ter voorkomen”, 2017, 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/03/07/rules-to-prevent-new-forms-of-terrorism/.  
52 Zie Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorisme bestrijding en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad, Pb. L., 31 maart 
2017, afl. 88, 6.  
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Onder invloed van de aanslagen van de laatste jaren wordt de draagwijdte van de 

strafbaarstelling van terroristische misdrijven steeds ruimer. Het zou moeten zorgen voor 

een efficiëntere aanpak van terreur. De vraag is of dit effectief wel het geval is. Zorgt een 

te ruime invulling niet eerder voor willekeur en rechtsonzekerheid? De aanslagen moeten 

niet worden ontkend, maar kritisch blijven is een must.  

 

§ 2. Bepalingen in het strafwetboek: de bestrijding van het terrorisme door de 

Belgische Wet van 19 december 2003.  
 

25. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende wettelijke bepalingen die 

werden ingevoerd door de Wet van 19 december 2003 inzake terrorisme in het Belgisch 

Strafwetboek. Deze wet is het startpunt. Om de impact van de verbeurdverklaring in het 

kader van een terroristisch misdrijf precies in te schatten is het essentieel om na te gaan 

wanneer er sprake is van dergelijk misdrijf. Bepaalde artikelen zijn sinds 2003 lichtelijk 

gewijzigd en worden niet besproken in het deel over de recente wetswijzigingen, omdat 

het niet opportuun is om alle aanpassingen te bespreken. De bewoording van de te 

behandelen artikelen wordt opgenomen in dit deel, zoals ze nu gekend zijn in het 

Belgisch Strafwetboek.  

 

 A. Het terroristisch misdrijf  
 

26. In de artikelen 137 en 138 Sw. vinden we de omschrijving terug van wat we moeten 

begrijpen onder een terroristisch misdrijf. Artikel 137 Sw. bepaalt het volgende: 

 

“ § 1. Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de §§ 2 en 

3 dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig 

kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een bevolking 

ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op 

onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een 
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handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale 

basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te 

ontwrichten of te vernietigen. 

 

  § 2. Als terroristisch misdrijf wordt onder de voorwaarden bepaald in § 1, 

aangemerkt: 

 

• 1° het opzettelijk doden of opzettelijk toebrengen van slagen en 

verwondingen bedoeld in de artikelen 393 tot 404, 405bis, 405ter voor 

zover er naar de bovengenoemde artikelen wordt verwezen, 409, § 1, 

eerste lid, en §§ 2 tot 5, 410 voor zover er naar de bovengenoemde 

artikelen wordt verwezen, 417ter en 417quater; 

 

•  2° de gijzelneming bedoeld in artikel 347bis; 

 

• 3° de ontvoering bedoeld in de artikelen 428 tot 430 en 434 tot 437; 

 

• 4° de grootschalige vernieling of beschadiging bedoeld in de artikelen 521, 

eerste en derde lid, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, in artikel 15 van de 

wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 

voor de koopvaardij en de zeevisserij, en in artikel 114, § 4, van de wet van 

21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht of 

aanzienlijke economische schade wordt aangericht; 

 

•  5° het kapen van vliegtuigen bedoeld in artikel 30, § 1, 2°, van de wet van 

27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 

betreffende de regeling der luchtvaart; 

 

•  6° het zich door bedrog, geweld of bedreiging jegens de kapitein meester 

maken van een schip, bedoeld in artikel 33 van de wet van 5 juni 1928 



 

 25 

houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij 

en de zeevisserij  evenals de daden van piraterij bedoeld in artikel 3 van de 

wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee; 

 

• 7° de strafbare feiten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 september 

1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, 

onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, 

gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000, en die strafbaar zijn 

gesteld door de artikelen 5 tot 7 van de wet van 28 mei 1956 betreffende 

ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de 

daarmee geladen tuigen; 

 

• 8° de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 510 tot 513, 516 tot 518, 520, 

547 tot 549, en in artikel 14 van de wet van 5 juni 1928 houdende 

herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de 

zeevisserij, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht; 

 

•  9° de strafbare feiten bedoeld in de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 

van economische en individuele activiteiten met wapens ; 

 

•  10° de strafbare feiten bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 10 

juli 1978 houdende goedkeuring van het Verdrag tot verbod van de 

ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische 

(biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens, 

opgemaakt te Londen, Moskou en Washington op 10 april 1972; 

 

•  11° de poging, in de zin van de artikelen 51 tot 53, tot het plegen van de in 

deze paragraaf bedoelde wanbedrijven. 

 

  § 3. Als terroristisch misdrijf wordt onder de voorwaarden bepaald in § 1 

eveneens aangemerkt: 
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•  1° andere dan in § 2 bedoelde grootschalige vernieling of beschadiging, of het 

veroorzaken van een overstroming van een infrastructurele voorziening, een 

vervoerssysteem, een publiek of privaat eigendom, waardoor mensenlevens in 

gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt aangericht; 

 

• 2° het kapen van andere transportmiddelen dan bedoeld in het 5° en 6° van § 

2; 

 

• 3° het vervaardigen, bezitten, verwerven, vervoeren, of leveren van 

kernwapens of chemische wapens, het gebruik van kernwapens, biologische of 

chemische wapens, alsmede het verrichten van onderzoek in en het 

ontwikkelen van chemische wapens; 

 

• 4° het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen waardoor mensenlevens in 

gevaar worden gebracht; 

 

• 5° het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of 

andere essentiële natuurlijke hulpbronnen waardoor mensenlevens in gevaar 

worden gebracht; 

 

•  6° de bedreiging met het plegen van één van de strafbare feiten bedoeld in § 2 

of in deze paragraaf.” 

 

Artikel 138 Sw.:  

 

“§ 1. De straffen voor de misdrijven opgesomd in artikel 137, § 2, worden als volgt 

vervangen, indien die misdrijven worden aangemerkt als terroristische misdrijven : 

 

•  1° geldboete, door gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar; 
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• 2° gevangenisstraf van niet meer dan zes maanden, door gevangenisstraf 

van niet meer dan drie jaar; 

• 3° gevangenisstraf van niet meer dan een jaar, door gevangenisstraf van 

niet meer dan drie jaar; 

 

•  4° gevangenisstraf van niet meer dan drie jaar, door gevangenisstraf van 

niet meer dan vijf jaar; 

 

• 5° gevangenisstraf van niet meer dan vijf jaar, door opsluiting van vijf jaar 

tot tien jaar; 

 

• 6° opsluiting van vijf jaar tot tien jaar, door opsluiting van tien jaar tot vijftien 

jaar; 

 

• 7° opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar, door opsluiting van vijftien jaar tot 

twintig jaar; 

 

• 8° opsluiting van tien jaar tot twintig jaar door opsluiting van vijftien jaar tot 

twintig jaar; 

 

• 9° opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar, door opsluiting van twintig jaar 

tot dertig jaar; 

 

• 10° opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, door levenslange opsluiting. In 

de in artikel 137, § 2, 11°, bedoelde gevallen wordt het maximum van de op 

het voltooide misdrijf gestelde straf met een jaar verminderd 

 

In de in artikel 137, § 2, 11°, bedoelde gevallen wordt het maximum van de op het 

voltooide misdrijf gestelde straf met een jaar verminderd. 

§ 2. De terroristische misdrijven bedoeld in artikel 137, § 3, worden gestraft met : 



 

 28 

 

• 1° in het geval bedoeld in het 6°, gevangenisstraf van drie maanden tot vijf 

jaar indien de bedreiging een misdrijf betreft strafbaar met een correctionele 

straf en opsluiting van vijf tot tien jaar indien de bedreiging een misdrijf 

betreft strafbaar met een criminele straf; 

• 2° opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar in de gevallen bedoeld in het 1°, 

2° en 5°;” 

 

27. In de eerste paragraaf van artikel 137 Sw. wordt voor het eerst in België het 

terroristisch misdrijf gedefinieerd. De tweede en de derde paragraaf bevatten een ietwat 

onoverzichtelijke opsomming van misdrijven die als terrorisme worden beschouwd, indien 

ze met de vermelde voorwaarden worden gepleegd.53 

 

28. Een misdrijf zal op grond van de eerste paragraaf van artikel 137 Sw. gekwalificeerd 

worden als een terroristisch misdrijf wanneer het deel uit maakt van de limitatieve lijst van 

de zestien misdrijven die worden opgesomd in paragraaf 2 en 3. Daarnaast kan het 

misdrijf, door zijn aard of context, een land of een internationale organisatie ernstig 

schaden. Het misdrijf moet opzettelijk worden gepleegd met het oogmerk om een 

bevolking ernstige vrees aan te jagen. Het kan ook met de opzet om een overheid of een 

internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich 

onthouden van een handeling. Als laatste kan het doel erin bestaan de politieke, 

constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een 

internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.54 

 

Het misdrijf moet dus vanuit een terroristisch oogmerk worden gepleegd. Dit is echter niet 

alles, want uit paragraaf één volgt ook nog dat het misdrijf moet bestaan uit een 

handeling die door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig 

kan schaden. Volgens de wettekst moet dit gezien worden als een extra objectief 

element waarop de rechter zich kan beroepen om de ernst van de gepleegde feiten te 
                                                        
53 K. TEMMERMAN, Terreurbestrijding in België en Europa. De interactie tussen inlichtingendiensten, politie en justitie, Antwerpen, 
Maklu, 2007, 21.  
54 A. MASSET, “Terrorisme” in X, Postal Memorialis - Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2013, 
T 60/18.  
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kunnen beoordelen. Opdat een misdrijf dus gezien zal worden als een terroristisch 

misdrijf moet er een bepaalde graad van ernst aanwezig zijn. Dit zal dus afhankelijk zijn 

van het feitenoordeel van de rechter.55 

 

Het betreft hier dus om een soort van ‘ernstdrempel’ die redelijk speculatief is. Het gaat 

hier niet om een duidelijk afgebakend effect, maar een mogelijk effect. Het feit dat een 

moord op een soldaat, een ambtenaar of een politieman een land of een organisatie 

ernstig kan schaden, is afhankelijk van verschillende factoren en is dus ontzettend 

moeilijk om te objectiveren.56 Deze omschrijving krijgt vaak de kritiek van te ruim te zijn 

zodat het eigenlijk geen constitutief component van het terroristisch misdrijf kan 

uitmaken. Er moet dus geen effectieve schade zijn. Het feit dat het misdrijf schade had 

kunnen veroorzaken is al voldoende.57 

 

29. Algemeen kwam er veel kritiek ten aanzien van de ruimheid en de vaagheid van de 

bewoording van de opzetomschrijving. Wat bedoelen ze precies met ‘de bevolking 

ernstige vrees’ aanjagen? Het gaat hier om een psychologische impact, maar is dit wel 

objectief meetbaar? Het opzet om een overheid of een internationale organisatie op 

onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een 

handeling, hierover zijn ook enkele bedenkingen te maken. Het was waarschijnlijk de 

bedoeling van de wetgever om aan te tonen dat de handelingen die omschreven worden 

in paragraaf 1 en 2 geen geoorloofde methodes kunnen zijn om een staat iets op te 

dringen. Het is evenwel een raadsel waarom deze handelingen zwaarder gestraft moeten 

worden wanneer ze worden gepleegd met een terroristisch doel.58  

 

30. De definitie van het terroristisch misdrijf is dus eerder een vaag concept met de 

mogelijke interpretatieproblemen tot gevolg. Dit probleem werd door het toenmalige 

Arbitragehof deels erkend in een arrest van 13 juli 2005.59 Toch beslist het Hof om de wet 

                                                        
55 Voorstel van wet betreffende terroristische misdrijven, Parl. St. Kamer 2002-2003, nr. 2364/001, 9., 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/2364/50K2364001.pdf.  
56 F. VANNESTE en F. VERBRUGGEN, “Symboolstrafwet als vaandel van de strijd tegen terrorisme”, Panopticon 2004, 81.  
57 V. HAMEEUW, “Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van het Europees Kaderbesluit tot het Belgische Strafwetboek”, 
T.Strafr. 2005, 6.  
58 F. VANNESTE en F. VERBRUGGEN, “Symboolstrafwet als vaandel van de strijd tegen terrorisme”, Panopticon 2004, 82.  
59 Arbitragehof 13 juli 2005, nr. 125/2005. 
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van 19 december 2003 niet te vernietigen. De Liga voor Mensenrechten was niet opgezet 

met deze uitspraak en noemde ze zelfs naïef. Ze zijn van mening dat er een precieze en 

ondubbelzinnige definitie moet zijn van een terroristisch misdrijf. In de huidige 

omschrijving is de lijn tussen terrorisme en andere vormen van sociaal protest flinterdun 

geworden.60  

 

Het is een mening die correct aanvoelt en zeker in de context van de discussie of de 

mensenrechten dan niet in het gedrang komen. Als de algemene definitie van het 

terroristisch misdrijf al zoveel vragen en onzekerheden met zich meebrengt, wat dan met 

de wetten die er verband mee houden? Het uitgangspunt van de strafbaarstelling, is dus 

of een bepaalde handeling onder een terroristisch misdrijf valt. Aangezien er zwaardere 

straffen staan op dergelijk misdrijf is het moeilijk te geloven dat alle wettelijke initiatieven 

om terreur te bestrijden wel even koosjer zijn en binnen de grenzen van de rechtstaat 

passen.  

 

31. De tweede paragraaf bestraft de in het Belgisch gemeenrechtelijk strafrecht gekende 

misdrijven via verwijzing naar hun artikels. De derde paragraaf bevat de nieuwe 

terroristische misdrijven die strafbaar zijn. Het gaat om grootschalige vernielingen, zoals 

bijvoorbeeld misdrijven m.b.t. kernwapens of chemische wapens.61 

 

32. Artikel 138 Strafwetboek voorziet in een strafverzwaring van de opgesomde 

misdrijven in paragraaf 2 van artikel 137 Sw. Voor de misdrijven die tot dan niet bekend 

waren, is de straf een criminele straf.62 

 

  
 

                                                        
60 X, “Heeft het Arbitragehof een naïef arrest geveld over de wet betreffende terroristische misdrijven?”, Persbericht Liga voor 
Mensenrecht, 2005., 
https://mensenrechten.be/nieuwsberichten/heeft_het_arbitragehof_een_naief_arrest_geveld_over_de_wet_betreffende_terr 
61 V. HAMEEUW, “Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van het Europees Kaderbesluit tot het Belgische Strafwetboek”, 
T.Strafr. 2005, 5-6.  
62 A. MASSET, “Terrorisme” in X, Postal Memorialis - Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2013, 
T 60/19.  
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B. Deelname en hulpverlening aan een terroristische groepering 

 
33. De wettelijke bepaling die de omschrijving bevat van een terroristische groepering 

vinden we terug in artikel 139 Sw. De deelname en hulpverlening worden strafbaar 

gesteld in de artikelen 140 en 141 Sw. 

 

Artikel 139 Sw.: 

 

“ Met terroristische groep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van 

meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg 

optreed om terroristische misdrijven te plegen als bedoeld in artikel 137. 

Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, 

vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die 

uitsluitend enig ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan als zondanig niet 

beschouwd worden als een terroristische groep in de zin van het eerste lid.” 

 

Artikel 140 Sw.: 

 

“§ 1. Iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische 

groep, zij het ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan 

een terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige 

activiteit van een terroristische groep, terwijl hij wist of moest weten dat zijn 

deelname zou kunnen bijdragen tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf 

door de terroristische groep, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar 

en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 

§ 2. Iedere leidende persoon van een terroristische groep wordt gestraft met 

opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend euro tot 

tweehonderdduizend euro.” 

 

Artikel 141 Sw.: 
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“Wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 

honderd euro tot vijfduizend euro, iedere persoon die, op enigerlei wijze, direct of 

indirect, materiële middelen verstrekt of inzamelt, daaronder begrepen financiële 

hulp, met het oogmerk dat deze worden gebruikt of in de wetenschap dat zij, 

geheel of gedeeltelijk, zullen worden gebruikt, 

1° om een misdrijf als bedoeld in de artikelen 137 en 140 tot 140septies te plegen 

of eraan bij te dragen; 

of 

2° door een andere persoon wanneer de persoon die de materiële middelen 

verstrekt of inzamelt weet dat die andere persoon een misdrijf als bedoeld in 

artikel 137 pleegt of zal plegen.” 

 

34. Uit de wet volgt dat een terroristische groep iedere gestructureerde vereniging is van 

meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt 

om terroristische misdrijven te plegen, zoals omschreven in artikel 137 Sw. Een 

gestructureerde vereniging is een vereniging die niet toevallig tot stand is gekomen. Aan 

de andere kant is het niet nodig dat er formeel afgebakende taken zijn, enige continuïteit 

in de samenstelling van de leden en een ontwikkelde structuur terug te vinden is in de 

vereniging zelf.63 Het is ook niet nodig dat de groepering effectief al een terroristisch 

misdrijf heeft gepleegd. Het is reeds voldoende wanneer de organisatie het plegen van 

dergelijke misdrijven tot doel heeft.64 

 

Het valt ook hier weer op dat men bij de omschrijving van een terroristische groepering 

eerder een ruime invulling verkiest met een grote appreciatiebevoegdheid voor de 

rechter. Om hieraan tegemoet te komen voorziet het tweede lid van artikel 139 Sw. in 

een bescherming tegen het foutief gebruik van de wet. Het bevat een expliciete uitsluiting 

van organisaties waarvan hun feitelijke oogmerk enkel politiek, vakorganisatorisch, 

                                                        
63 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 2010, 7.  
64 E. VANDEBROEK, “Sharia4belgium is een terroristische organisatie”, NJW 2015, 290.  
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menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander 

rechtmatig oogmerk nastreven.65 

 

35. De deelname aan de activiteiten van een terroristische groep wordt gezien als een 

apart misdrijf. Daarnaast worden leden onderscheiden van leiders van de terroristische 

groepering, aangezien deze laatste zwaarder gestraft worden.66  

Een persoon wordt pas gezien als een leidend individu indien volgende voorwaarden 

voldaan zijn. Ten eerste moet het vaststaan dat er sprake is van een terroristische groep. 

Ten tweede moet de persoon zich op een zodanige manier binnen de groep gedragen 

dat hij gezien wordt als een leidend persoon.67 

Zoal reeds werd gezegd, moeten de leden onderscheiden worden van de leidende 

figuren. Ze krijgen een lichter straf die ook van toepassing is op de persoon die materiële 

middelen verstrekt en in het bijzonder voor de persoon die de financiering van een 

terrorist of van een terroristische groep verzorgt met het oog op het plegen van 

terroristische misdrijven.68 

 

C. Uitzonderingsgeval  

  
Artikel 141bis Sw.: 

 

“Deze titel is niet van toepassing op handelingen van strijdkrachten tijdens een 

gewapend conflict als gedefinieerd in en onderworpen aan het internationaal 

humanitair recht, noch op de handelingen van de strijdkrachten van een Staat in 

het kader van de uitoefening van hun officiële taken, voor zover die handelingen 

onderworpen zijn aan andere bepalingen van internationaal recht.” 

 

                                                        
65 V. HAMEEUW, “Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van het Europees Kaderbesluit tot het Belgische Strafwetboek”, 
T.Strafr. 2005, 8.  
66 Art. 140 Sw.  
67 Cass. 24 juni 2008, AR P.08.0408.N, T.Strafr. 2009, 20.  
68 Art. 141 Sw.  



 

 34 

36. Artikel 141bis Sw. is voorzien van een uitzondering op de terroristische misdrijven. 

De wetten in verband met deze misdrijven zijn dus niet van toepassing op de activiteiten 

van strijdkrachten tijdens een gewapend conflict.69 

 

D. Respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden? 

 
Artikel 141ter Sw.: 

 

“Geen enkele bepaling uit deze titel kan worden gelezen in die zin dat zij een 

beperking of belemmering beoogt van rechten of fundamentele vrijheden, zoals 

het stakingsrecht, de vrijheid van vergadering en vereniging, waaronder het recht 

om, voor de verdediging van de eigen belangen, samen met anderen vakbonden 

op te richten dan wel zich erbij aan te sluiten, evenals het daarmee 

samenhangende recht van betoging, de vrijheid van meningsuiting, in het 

bijzonder de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere 

media, en zoals onder meer verankerd in de artikelen 8 tot 11 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden.” 

 

37. In 2003 werd er wel degelijk gedacht aan het belang van het vinden van een 

evenwicht tussen de bestrijding van terreur en de mensenrechten.  

 

Toch heeft dit artikel weinig betekenis en is het eerder zinloos. Het artikel is overbodig, 

want de Belgische overheid en de rechters zijn altijd verplicht om de fundamentele 

mensenrechten in acht te houden. De bepaling getuigt van een impliciete erkenning door 

de wetgever dat de aangenomen definitie niet voldoende opgewassen is tegen misbruik. 

Daarnaast is de bepaling incorrect, aangezien de misdrijfomschrijving gelezen kan 

worden als een beperking van het recht op vrije meningsuiting of vereniging. Dit zijn 

grondrechten die niet absoluut zijn. Wanneer de genomen maatregel van de overheid 

                                                        
69 A. MASSET, “Terrorisme” in X, Postal Memorialis - Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2013, 
T 60/20.  
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een inmenging is in de grondrechten van een bepaald persoon wordt dit pas bestraft na 

het onderzoeken van drie voorwaarden. Het is aan het Europees Hof Voor de Rechten 

van de Mens om na te gaan of de genomen maatregelen overeenkomstig de wet zijn, 

een legitiem doel nastreven en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Het 

algemeen belang kan zwaarder doorwegen dan het individueel belang overeenkomstig 

het proportionaliteitsbeginsel. Het artikel had duidelijker moeten zijn indien het eerder de 

bedoeling was van de wetgever om een soort rechtvaardigingsgrond in te voeren. Het 

zou moeten aangeven hoe en wanneer rechters ze moeten toepassen.70 

 

§ 3. Recente wetswijzigingen in het kader van terrorisme  
 

38. In dit deel worden de artikelen besproken die zijn opgenomen in het Strafwetboek na 

de wet van 19 december 2003. Ondertussen zijn de artikelen 140bis tot 140Septies 

ingevoegd. In principe zou je kunnen zeggen dat deze kaderen binnen het deel over de 

deelname aan een terroristische groep.71  

Om het overzicht op een duidelijke chronologische manier op te bouwen was het toch 

beter om deze wijzigingen apart te bespreken. Op deze manier wordt de context van de 

wijzigingen begrijpelijker.  

Daarnaast zijn bepaalde artikelen die reeds van toepassing waren later gewijzigd. 

Sommige herzieningen zijn beperkt gebleven tot het aanpassen van enkele woorden en 

worden daarom niet besproken, zoals reeds werd gezegd.72 Het gaat over de artikelen 

137, 138, 140, 140ter, 141 en 141ter Sw. Hun volledige correcte bewoording zoals ze 

momenteel zijn opgenomen in het Strafwetboek zijn ook in de uiteenzetting hierboven en 

hieronder overgenomen. Het artikel 140bis Sw. heeft in tegenstelling tot de vorige 

artikelen een iets grotere metamorfose ondergaan. Het artikel werd gewijzigd door de wet 

van 3 augustus 2016.73 Daarom wordt dit artikel binnen het kader van zijn wetswijziging 

voor een tweede maal opgenomen en besproken.  

 

                                                        
70 F. VANNESTE en F. VERBRUGGEN, “Symboolstrafwet als vaandel van de strijd tegen terrorisme”, Panopticon, 2004, 83-84.  
71 Zie: paragraaf 33-35. 
72 Zie paragraaf 25. 
73 Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III), B.S. 11 augustus 2016. 
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A. De Wet van 18 februari 2013 tot wijziging van boek II, titel Iter van het 

Strafwetboek74 
 

Artikel 140bis Sw.: 

 

“Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die een 

boodschap verspreidt of anderszins publiekelijk ter beschikking stelt met het 

oogmerk aan te zetten tot het plegen van één van de in artikel 137 bedoelde 

misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, 

gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd 

euro tot vijfduizend euro, wanneer dergelijk gedrag, ongeacht of het al dan niet 

rechtstreeks aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven, het risico 

oplevert dat één of meer van deze misdrijven mogelijk wordt gepleegd.” 

 

Artikel 140ter Sw.: 

 

“Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die een andere 

persoon werft voor het plegen van een van de in de artikelen 137, 140 of 

140sexies bedoelde misdrijven, met uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, 

bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een 

geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro.” 

 

Artikel 140quater Sw.:  

 

“Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die 

onderrichtingen geeft of een opleiding verschaft voor de vervaardiging of het 

gebruik van explosieven, vuurwapens of andere wapens of schadelijke of 

gevaarlijke stoffen, dan wel voor andere specifieke methoden en technieken met 

het oog op het plegen van een van de in artikel 137 bedoelde misdrijven, met 

uitzondering van het in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met 
                                                        
74 wet van 18 februari 2013 tot wijziging van boek II, Titel Iter  van het Strafwetboek, B.S. 14 mei 2014.  
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opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van honderd euro tot 

vijfduizend euro.” 

 

Artikel 140quinquies Sw.: 

 

“Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die zich in 

België of in het buitenland onderrichtingen doet geven of aldaar een opleiding 

volgt die worden bedoeld in artikel 140quater met het oog op het plegen van een 

van de in artikel 137 bedoelde 25 misdrijven, met uitzondering van het in artikel 

137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en 

met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro.” 

 

39. Hierboven werd kort reeds aangehaald dat het Europees Kaderbesluit van de Raad 

van de Europese Unie inzake terrorismebestrijding werd gewijzigd door het Kaderbesluit 

van de Raad van 28 november 200875.  

De wijziging werd noodzakelijk bevonden, aangezien terroristische dreigingen 

geëvolueerd zijn en ook de manier waarop terroristen te werk gaan is veranderd. Op 

basis van deze bevindingen volgde de invoeging van de artikelen 140bis tot 

140quinquies in het Strafwetboek.  

In het oorspronkelijke wetsontwerp was het de bedoeling om de openbare aanzetting tot 

het plegen van een terroristisch misdrijf, rekrutering en terrorismeopleiding in te voegen 

respectievelijk in een artikel 141quater, 141quinquies en 141sexies Sw. In de memorie 

van toelichting legt men uit dat zonder de specifieke strafbaarstelling de openbare 

aanzetting, rekrutering en opleiding in het kader van een terroristische groep in principe 

ook vervolgd kan worden op grond van artikel 140 Sw. De regering was toen van mening 

dat het artikel niet voldoende toereikend was, gezien de specificiteit van de 

begripsbepalingen van de drie nieuwe misdrijven.76 

                                                        
75 Kaderbesluit 2008/919/JBZ van 28 november 2008 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding, Pb. L. 
9 december 2008, 21.  
76MvT bij het Wetsontwerp tot wijziging van Titel 1ter van het Strafwetboek, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2502/001, 5-9.  
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In de aangenomen tekst in de plenaire vergadering besliste men om de drie nieuwe 

misdrijven dan toch in te voegen in de artikelen 140bis tot 140quinquies.77 

 

40. De openbare aanzetting tot het plegen van een terroristisch misdrijf beoogt volgens 

het oorspronkelijke wetsontwerp twee soorten handelingen. De rechtstreekse en de 

onrechtstreekse openbare aanzetting. De eerste moet gezien worden als een aanzetting 

die tot doel het plegen van een bepaald misdrijf heeft. Bij de tweede soort is het niet de 

bedoeling dat er effectief een handeling wordt gepleegd. Deze laatste moet eigenlijk twee 

elementen bevatten: onrechtstreekse aanzetting en al dan niet gevolgd door een 

gevolg.78Het aanzetten tot terrorisme werd in 2016 gewijzigd en zal hieronder uitvoerig 

worden besproken.79  

 

41. De rekrutering voor terrorisme bevat het aanwerven van een of meer personen om 

een terroristisch misdrijf te plegen of deel te nemen, maar ook het rekruteren van een of 

meer personen om toe te treden tot een terroristische groep.80 

 

42. Als laatste is er nog de strafbaarstelling van het geven van een ‘terrorisme-opleiding’. 

Het gaat niet alleen om specifieke methoden en technieken, zoals het vervaardigen van 

wapens. Andere vaardigheden, zoals vlieg- of rijlessen of hacking van websites kunnen 

ook binnen het misdrijf vallen. Belangrijk is wel dat er een bijzonder opzet is vereist. Er 

zal slechts sprake zijn van een misdrijf wanneer de opleider weet dat de opleiding wordt 

gegeven met het oogmerk om een terroristisch misdrijf te plegen. In artikel 140quinquies 

Sw. bestraft men de personen die dergelijke opleidingen volgen.81 

 
 
 

                                                        
77 Wetsontwerp tot wijziging van Titel 1ter van het Strafwetboek, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2502/006.  
78MvT bij het Wetsontwerp tot wijziging van Titel 1ter van het Strafwetboek, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2502/001, 11-12.  
79 Zie: paragraaf 48-51.  
80 MvT bij het Wetsontwerp tot wijziging van Titel 1ter van het Strafwetboek, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr.2502/001, 14. 
81 X, “wetgever voert strijd tegen terrorisme op”,  2013, http://www.advocatenkantoordepla.be/documents/news-items/kl1640460-
wetgever-voert-strijd-tegen-terrorisme-op-.xml?lang=en.  
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B. De Wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen terrorisme82 

 
Artikel 140sexies Sw.: 

 

“Onverminderd de toepassing van artikel 140, wordt gestraft met opsluiting van 5 

jaar tot 10 jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro : 

 

• 1° iedere persoon die het nationaal grondgebied verlaat met het oog op het 

plegen, in België of in het buitenland, van een misdrijf bedoeld in de artikelen 

137, 140 tot 140quinquies en 141, met uitzondering van het misdrijf bedoeld in 

artikel 137, § 3, 6°; 

 

• 2° iedere persoon die in het nationaal grondgebied binnenkomt met het oog op 

het plegen, in België of in het buitenland, van een misdrijf bedoeld in de 

artikelen 137, 140 tot 140quinquies en 141, met uitzondering van het misdrijf 

bedoeld in artikel 137, § 3, 6°.” 

 

43. In 2015 was de regering van mening dat de strijd tegen terrorisme verder moest 

worden versterkt. Het feit dat dit artikel er kwam in het jaar 2015 is zeker niet toevallig. In 

januari 2015 was er de aanslag op het satiremagazine Charlie Hebdo in Parijs. Dit werd 

gezien als een rechtstreekse aanslag op het recht op vrije meningsuiting. Op 21 

augustus 2015 wordt op een Thalys-trein tussen Amsterdam en Parijs een bloedbad 

vermeden. Twee Amerikaanse militairen slagen erin om een zwaarbewapende man te 

overmeesteren.83 

 

44. De wet van 20 juli 2015 kennen we beter als de ‘wet terro I’. Deze wet voldoet aan de 

verplichtingen die voortvloeiden uit een resolutie van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties omtrent de strijd tegen terrorisme84. Aan de andere kant was het doel 

                                                        
82 Wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen terrorisme, B.S. 5 augustus 2015.  
83 X, “Overzicht: de aanslagen in Frankrijk sinds 2015”, Knack, 2016, http://www.knack.be/nieuws/wereld/overzicht-de-aanslagen-in-
frankrijk-sinds-2015/article-normal-729027.html.  
84 Resolutie 2178 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake terroristische daden die een bedreiging vormen voor 
de internationale vrede en veiligheid.  
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van de wetgever om snel en kordaat op te treden tegen het fenomeen van de foreign 

terrorist fighters.85 

In de memorie van toelichting wordt duidelijk dat er bezorgdheid was over de dreigingen 

die uitgaan van personen die in het buitenland hebben verbleven in het kader van de 

activiteiten van terroristische groepen. Het is een fenomeen dat gekend is sinds het 

conflict in Syrië. Het feit dat België één van de landen is waaruit de meeste Europese 

Syriëstrijders afkomstig zijn zorgt voor een extra argument om dit artikel in te voeren.86 

 

45. De betrokkene die het zogenaamde ‘afreismisdrijf’ pleegt wordt bestraft, los van het 

feit of het terroristisch misdrijf al dan niet heeft plaatsgevonden. De bedoeling van de 

wetgever hier is het voorkomen van een schadelijke uitkomst.87 

Het afreizen moet gebeuren met het oogmerk om één van de terroristische misdrijven te 

plegen uit de gekende lijst van artikel 137 Sw., maar zal ook gelden voor de openbare 

aanzetting (art.140bis Sw), de rekrutering voor terrorisme (art.140ter Sw.) en het 

verstrekken of volgen van een terrorisme-opleiding (art.140quater en art. 140quinquies 

Sw.).88 

 

46. Bij de parlementaire behandeling vroeg de Raad van State zich af of het invoeren van 

het afreismisdrijf in het kader van terrorisme wel noodzakelijk was. Ze stelde de vraag of 

de gedraging in artikel 140sexies Sw. niet op zijn minst onder de poging tot het plegen 

van het in artikel 140 Sw. bedoelde misdrijf kon vallen. De wetgever ging niet akkoord 

met de Raad van State. De wetgever stelde dat niet iedere persoon die naar het 

buitenland vertrekt met terroristische oogmerken zich zal aansluiten bij een duidelijk 

geïdentificeerde terroristische groep in de zin van artikel 139 Sw.89 

 

Dit toont aan dat de Raad van State toch enig tegenwicht probeert te bieden aan 

dergelijke voorstellen. In dit geval werd het artikel alsnog ingevoerd, maar het zorgt er 

                                                        
85 J. ROELANDT, “De strijd tegen het terrorisme: een overzicht van de recente wetgevende ingrepen in het straf(proces)recht”, NC 
2017, 11.  
86 MvT bij het wetsontwerp tot versterking van de strijd tegen terrorisme het terrorisme, Parl.St. 2014-2015, nr. 54-1198/001, 4.  
87 X, “afreizen naar buitenland voor terrorisme”, NJW  2015, 626.  
88 J. ROELANDT, “De strijd tegen het terrorisme: een overzicht van de recente wetgevende ingrepen in het straf(proces)recht”, NC 
2017, 12.  
89 MvT bij het wetsontwerp tot versterking van de strijd tegen terrorisme het terrorisme, Parl.St. 2014-2015, nr. 54-1198/001, 6.  
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toch voor dat de wetgever over bepaalde zaken moet nadenken. Hierdoor wordt er 

gereflecteerd over de vraag of bepaalde maatregelen wel noodzakelijk zijn en of ze 

effectief meehelpen in de strijd tegen terrorisme. 

 

47. In een recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 januari 201890 besliste het Hof 

dat artikel 140sexies Sw. geen schending uitmaakte van het legaliteitsbeginsel en het vrij 

verkeer van personen. Het Hof oordeelde dat de bepaling op een voldoende 

nauwkeurige, duidelijk en rechtszekerheid biedende manier is opgesteld. Een persoon 

kan dus op afdoende wijze inschatten wat het strafrechtelijk gevolg van zijn gedrag zal 

zijn. Het valt dus op dat strafbaarstelling steeds verder verwijderd geraakt van de 

eigenlijke terroristische aanslag en dat het ook wordt aanvaard. Net zoals in artikel 

140sexies Sw. bestaat het materieel element hier uit alledaagse daden zoals het verlaten 

of binnenkomen van het nationaal grondgebied. Het moreel element is het belangrijkst, 

namelijk met het oogmerk om een terroristisch misdrijf te plegen. Echter is het moeilijk 

om het moreel element te bewijzen en het zou kunnen leiden tot een te brede 

interpretatie. Het is pijnlijk dat het artikel de toets van het Grondwettelijk Hof heeft 

doorstaan. Desondanks blijft het noodzakelijk om met een kritische blik naar 

terrorismewetgeving te blijven kijken en ons af te vragen of alles niet duidelijker, gerichter 

en algemeen beter kan.91  

 

C. De wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding 

van terrorisme 
 

48. Het aanzetten tot terrorisme werd reeds in 2013 ingevoerd in de wet, zoals hierboven 

al werd besproken. In 2016 onderging artikel 140bis een wijziging.  

 
Artikel 140bis Sw.:  

“Onverminderd de toepassing van artikel 140 wordt iedere persoon die een 

boodschap verspreidt of anderszins publiekelijk ter beschikking stelt met het 
                                                        
90 GwH 18 januari 2018, nr. 8/2018.  
91 W. YPERMAN, “Heiligt het doel de middelen?” (noot onder GwH 18 januari 2018), NJW 2018, 304-305.  
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oogmerk rechtstreeks of onrechtstreeks aan te zetten tot het plegen van één van 

de in de artikelen 137 of 140sexies bedoelde misdrijven, met uitzondering van het 

in artikel 137, § 3, 6°, bedoelde misdrijf, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien 

jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro.” 

49. Uit de parlementaire voorbereiding kunnen we afleiden dat het wetsontwerp de 

strafbaarstelling in artikel 140bis wijzigt in twee aspecten. Ten eerste wordt artikel 

140sexies Sw. toegevoegd aan de misdrijven waarbij het aanzetten tot het plegen ervan 

strafbaar wordt gesteld. Hierdoor wordt ook het aanzetten tot de verplaatsing naar het 

buitenland voor terroristische doeleinden strafbaar. De wetgever is van mening dat de 

verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden een versterking voor het 

terrorisme inhoudt. Om deze reden is ook het aanzetten een belangrijke factor in het 

kader van zo’n vertrek.92  

Ten tweede schrapt men een van de bestanddelen van het bestaande misdrijf. De 

vereiste dat ‘een dergelijk gedrag, ongeacht of het al dan niet rechtstreeks aanstuurt op 

het plegen van terroristische misdrijven, het risico oplevert dat één of meer van deze 

misdrijven mogelijk wordt gepleegd’, valt weg. De weglating wordt verantwoord door de 

wetgever door te wijzen op het feit dat deze beperking niet duidelijk is. Het bemoeilijkt de 

bewijslast van het bestaan van dit element. Bovendien haalt men aan dat deze beperking 

niet is opgenomen bij gelijkaardige bepalingen, zoals het aanzetten tot haat of geweld93.94 

50. De wet van 3 augustus 2016 schrapt hier de vereiste van causaliteit. Het is deze 

wijziging die het relevant maakt om het artikel apart te bespreken. Het is een mooi 

voorbeeld van de moeilijke balans tussen terreurmaatregelen en de fundamentele 

rechten en vrijheden. Het past perfect binnen de context van dit onderzoek. Het toont aan 

dat wat vandaag onder een terroristisch misdrijf wordt verstaan, morgen volledig anders 

kan zijn. In de huidige tendens wordt deze definitie steeds ruimer en het toont aan dat de 

legitimiteit van sommige maatregelen in vraag moet worden gesteld. 

                                                        
92 MvT bij het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III), Parl.St. 2015-2016, nr.54-1951/001, 7-8.  
93 Bijvoorbeeld in art. 20 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van racisme of door xenofobie ingegeven daden.  
94 MvT bij het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III), Parl.St. 2015-2016, nr.54-1951/001, 7-8.  
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Het schrappen van de vereiste van een causale link is niet zonder gevolgen. Hierdoor 

komen gedragingen met een mindere graad van ernst voortaan ook in aanmerking voor 

bestraffing. De bestraffing van aanzetting staat los van het al dan niet plegen van een 

terroristische daad. Toch wordt een zeker risico op toekomstige schade gezien als een 

minimale vereiste. Zonder deze vereiste, dreigt er ook geen rechtvaardiging meer te 

bestaan voor een strafrechtelijke interventie. Een causale link is een noodzakelijk 

gegeven om een arbitraire toepassing van de bepaling en een overmatige beperking van 

de vrijheid van meningsuiting te vermijden.95 

51. In het advies van de Raad van State werd er terecht aan de wetgever gevraagd om 

toch de minimumstraf opnieuw in overweging te nemen, aangezien de proportionaliteit 

van de straffen in vraag kon worden gesteld. De wetgever verklaarde in de memorie van 

toelichting dat een verlaging van de toepasselijke strafmaat niet verantwoord is.96 

 

D. De Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat 
betreft de bestraffing van terrorisme97 

 

Artikel 140septies Sw.: 

 

“§1. Iedere persoon die het plegen van een terroristisch misdrijf bedoeld in artikel 

137, met uitzondering van het misdrijf bedoeld in artikel 137, §3, 6°, voorbereidt, 

wordt gestraft met: 

- gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar, indien het voorbereide misdrijf 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar; 

- gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar, indien het voorbereide misdrijf wordt 

gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar; 

                                                        
95 S.DE COENSEL, “Legitimiteit van de strafbaarstelling van het aanzetten tot terrorisme. De uitbreiding van artikel 140bis Sw. vanuit 
een internationaalrechtelijk en mensenrechtelijk perspectief” in A. VERHAGE en G. VERMEULEN (eds.), Mensenrechten en 
opsporing, terrorisme en migratie, Antwerpen, Maklu, 60. 
96 J. ROELANDT, “De strijd tegen het terrorisme: een overzicht van de recente wetgevende ingrepen in het straf(proces)recht”, NC 
2017, 19.  
97 De Wet van 14 december 2016 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, B.S 22 december 2016.  
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- gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, indien het voorbereide misdrijf wordt 

gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar of opsluiting van vijftien jaar tot 

twintig jaar; 

- opsluiting van vijf tot tien jaar, indien het voorbereide misdrijf wordt gestraft met 

opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar of de levenslange opsluiting. 

De bijkomende straffen die gesteld zijn op het voorbereiden zijn dezelfde als die 

welke gesteld zijn op het voorbereide misdrijf.  

 

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel, wordt onder "voorbereiden" onder meer 

verstaan: 

 

• 1° het verzamelen van inlichtingen over locaties, gebeurtenissen, 

evenementen of personen waardoor het mogelijk is een actie te plegen op die 

locaties of gedurende deze gebeurtenissen of evenementen of schade toe te 

brengen aan die personen, en het observeren van die locaties, gebeurtenissen, 

evenementen of personen; 

 

• 2° het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen, het vervoeren of het 

vervaardigen van voorwerpen of stoffen die van aard zijn dat zij een gevaar 

kunnen uitmaken voor een ander of aanzienlijke economische schade kunnen 

aanrichten; 

 

• 3° het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen, het vervoeren of het 

vervaardigen van financiële of materiële middelen, valse of illegaal verkregen 

documenten, informaticadragers, communicatiemiddelen, transportmiddelen; 

 

• 4° het voorhanden hebben, het zoeken, het aanschaffen van ruimten die een 

schuilplaats, vergaderplaats, ontmoetingsplaats of onderdak kunnen bieden; 
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• 5° het voorafgaandelijk opeisen van het plegen van een terroristisch misdrijf, 

met uitzondering van het misdrijf bedoeld in artikel 137, § 3, 6°, om het even in 

welke vorm en via welk middel deze opeising plaatsvindt.” 

 

52. Eind 2016 werd artikel 140septies Sw. aan het rijtje toegevoegd. De wetsbepaling 

bestraft de voorbereidingshandelingen inzake terrorisme. Voorbereidende handelingen 

zijn handelingen die beogen de uitvoering van een misdaad of wanbedrijf te 

vergemakkelijken en mogelijk te maken. Ze zijn geen materiële handelingen die deel 

uitmaken van het misdrijf.98 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel van 7 januari 2016 stellen de indieners dat het 

mogelijk is dat de politiediensten vergevorderde plannen om een aanslag te plegen 

onderscheppen en dergelijk scenario kunnen verhinderen. Volgens het voorstel was het 

toenmalig strafrechtssysteem onvoldoende om zulke daders gepast te kunnen vervolgen. 

Sommige zouden zelf niet kunnen worden vervolgd, aangezien ze enkel 

voorbereidingshandelingen hebben gesteld die op zichzelf geen misdrijf uitmaken. Het 

zoeken, verwerven of ter beschikking stellen van een schuilplaats of elke andere ruimte, 

is een voorbeeld van een voorbereidende handeling.99 

 

53. Deze bepaling moet onderscheiden worden van de poging. De voorbereidende 

handelingen strafbaar stellen biedt de mogelijkheid om in te grijpen voor er effectief een 

terroristisch misdrijf wordt gepleegd. Men kan dus ingrijpen in de fase waarin een 

terroristische daad wordt voorbereid. Men komt tussen voor het begin van de uitvoering 

van het eigenlijk terroristisch misdrijf. Dit in tegenstelling tot de poging die wordt 

gekenmerkt door het zich openbaren van uitwendige daden die een begin van uitvoering 

van een misdaad of wanbedrijf uitmaken (art. 51 Sw.).100 

 

54. De voorbereidende handelingen mogen niet zomaar algemeen strafbaar worden 

gesteld. Het is een zeer moeilijke kwestie, aangezien het mogelijk is dat bepaalde 
                                                        
98 Adv.RvS nr.59.789/3 bij het Wetsvoorstel tot wijzing van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, Parl.St. 2015-
2016, nr.54-1578/006, 10.  
99 Voorstel van Wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen inzake 
terrorisme, Parl.St 2015-2016, nr. 54-1556/001.  
100Adv.RvS nr.59.789/3 bij het Wetsvoorstel tot wijzing van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, Parl.St. 2015-
2016, nr.54-1578/006, 10 
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handelingen strafbaar zullen worden, die op zich niet illegaal zijn. Er werd dus een lijst 

opgenomen van de bedoelde gedragingen in paragraaf twee van artikel 140septies Sw. 

Het aantonen van een materiële handeling is echter niet voldoende om iemand te 

bestraffen op grond van deze wetsbepaling. Daarnaast moet men de intentie om een 

terroristisch misdrijf te plegen, zoals bedoeld in artikel 137 Sw., bewijzen. De 

handelingen worden dus gekoppeld aan een intentie om een terroristische daad te 

plegen. Deze intentie kan bijvoorbeeld worden bewezen door middel van een 

onderschepping van telecommunicatie waarin de persoon zijn bedoeling tot het plegen 

van een aanslag aangeeft. Het terroristisch misdrijf dat aan de verplichte intentie wordt 

gekoppeld moet altijd in concreto worden gespecificeerd. De Raad van State hamerde 

zeer fel op deze vereiste. Ze besefte dat dit aanleiding kan geven tot bewijsproblemen, 

maar de vereiste is essentieel opdat de bepaling in overeenstemming zou zijn met het 

strafrechtelijke legaliteitsbeginsel.101 

 

Hoofdstuk 2. Kritieken  
 

55. In dit hoofdstuk nemen we enkele belangrijke kritieken onder de loep naar aanleiding 

van de extra maatregelen die werden ingevoerd ter bestrijding van terrorisme in België.  

 

Afdeling 1. Rapport Human Rights Watch 
 

§ 1.  De Belgische reactie op aanslagen 
 

56. In november 2016 bracht Human Rights Watch102 een rapport uit over de Belgische 

terrorismebestrijdingsmaatregelen. De personen verantwoordelijk voor de gruwelijke 

aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 waren gelinkt 

aan België. Als reactie hierop vaardigde België een reeks nieuwe terrorismewetten uit en 

                                                        
101 Adv.RvS nr.59.789/3 bij het Wetsvoorstel tot wijzing van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme, Parl.St. 2015-
2016, nr.54-1578/006, 11-14.  
102 Hierna: HRW 
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waren er hardhandige operaties van de politie. Volgens HRW waren bepaalde van deze 

acties en maatregelen redelijk problematisch.103  

 

§ 2. Rapport HRW: reden tot bezorgdheid 
 

	   A. Inleiding 
 
57. De aanslagen in Brussel waren een van de dodelijkste die ons land de voorbije 

decennia gekend heeft. HRW is van mening dat overheden zeker de plicht hebben om 

hun bevolking te beschermen tegen dergelijke gruweldaden. Aan de andere kant stelt 

HRW zich terecht enkele ernstige vragen bij bepaalde Belgische maatregelen in het 

kader van het respecteren van de mensenrechten. De Belgische overheid reageerde in 

een schriftelijk antwoord op de bevindingen van HRW. Ze gaan niet akkoord met het 

rapport en stellen dat België staat voor een open en democratische samenleving waarin 

mensenrechten en fundamentele vrijheden centraal staan. Het rapport van HRW bewijst 

in bepaalde mate het tegendeel. Niet alle maatregelen zijn even zuiver en compleet in 

overeenstemming met bepaalde mensenrechten.104 

 

	   B. Problematische wetten en beleidsmaatregelen 
 

58. Sinds 2015 voerde de Belgische regering meerdere nieuwe maatregelen in ter 

bestrijding van terrorisme. HRW kaart in hun rapport vier specifieke aandachtspunten 

aan die volgens hen problematisch zijn. Het is niet de bedoeling om deze maatregelen in 

detail te bespreken, enkel om ze kort te vermelden om een globaal beeld te creëren van 

de belangrijkste knelpunten.  

 

59. Ten eerste gaat HRW in het rapport in op de problematiek van de langdurige 

eenzame opsluiting. Het gaat om een richtlijn die werd ingevoerd om de gewelddadige 

                                                        
103 X, “Belgium: Response to attacks raises rights concerns”, HRW 2016, https://www.hrw.org/news/2016/11/03/belgium-response-
attacks-raises-rights-concerns 
104 HRW, “Reden tot bezorgdheid. De Belgische terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel”, 2016, 1-2, 
https://www.hrw.org/nl/report/2016/11/03/295818.  
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radicalisering in de gevangenissen in België tegen te gaan. Personen die verdacht 

worden of veroordeeld zijn voor terrorisme gerelateerde misdrijven kunnen tot 23 uur per 

dag in isolatiecellen worden geplaatst. HRW beschouwt deze maatregel als een 

schending op het verbod op wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, die in 

sommige gevallen kan neerkomen op foltering.105 

 

Ten tweede is er de problematiek van de langdurige aanwezigheid van militairen in het 

straatbeeld. HRW is in principe niet tegen het inzetten van het leger om bedreigingen van 

de veiligheid het hoofd te bieden, want dit kan rechtvaardig en proportioneel zijn. Het 

grote probleem is de te langdurige inzet van militairen in een civiele politiecontext. In een 

gewapend conflict wordt er van soldaten verwacht de vijandige troepen uit te schakelen 

met dodelijk geweld. Dit is niet de taak van de politie, die net het gebruik van geweld 

dient te beperken tot wat absoluut nodig is om de orde te handhaven. HRW haalt in haar 

rapport enkele verbale en fysieke incidenten aan tussen militairen en personen die tot 

minderheidsgroepen behoren.106 

 

Het derde aandachtspunt gaat over de nieuwe terrorismebestrijdingswetten die vaak te 

vaag geformuleerd zijn en op een disproportionele manier bepaalde grondrechten 

inperken. Vooral dit punt sluit het beste aan bij deze masterproef. Er worden in het 

rapport zes maatregelen en twee voorstellen besproken waar HRW serieuze 

bedenkingen bij heeft.107 Wat vooral van belang is voor dit onderzoek is de kritiek in 

verband met de te ruime definitie van aanzetten tot terrorisme. In het algemeen is onze 

Belgische definitie van wat er allemaal binnen de grenzen van een terroristisch misdrijf 

valt zeer ruim. Als de basis al breed en vaag is, is het moeilijk te geloven dat bepaalde 

maatregelen die gerelateerd zijn aan terrorisme als misdrijf proportioneel zullen zijn.  

 

                                                        
105 HRW, “Reden tot bezorgdheid. De Belgische terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel.”, 2016, 22-
24, https://www.hrw.org/nl/report/2016/11/03/295818.  
106 ibid 28-29.  
107 Voor een gedetailleerde bespreking van alle maatregelen zie: HRW, “Reden tot bezorgdheid. De Belgische 
terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel.”, 2016, 30-41, , 
https://www.hrw.org/nl/report/2016/11/03/295818.  
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Ten laatste wordt er nog kritiek geuit op de schorsing van moslimmedewerkers van 

streng beveiligde sites.108 

 

	   C. Buitensporig politiegeweld 

 
60. Deel III van het rapport gaat dieper in op bepaalde incidenten waarbij de Belgische 

federale of lokale politiediensten tijdens invallen naar aanleiding van de aanslagen in 

Parijs en Brussel vergaand gewelddadig of discriminerend gedrag hebben vertoond. Het 

gaat over zesentwintig incidenten, waarbij informatie werd verzameld bij slachtoffers, 

advocaten, familieleden, nationale en lokale mensenrechtenactivisten.109 

 

	   D. Aanbevelingen  

 
61. In het rapport formuleerde HRW ook enkele aanbevelingen voor de Belgische 

overheidsinstanties. De aanbevelingen zijn gericht aan de federale overheid, de 

regionale en lokale autoriteiten en de parlementaire onderzoekscommissie naar reactie 

op de aanslagen in Parijs en Brussel. De aanbevelingen die het meest passen in het 

kader van dit onderzoek zijn de volgende110: 

 

• Samenwerken met het federale parlement om de te algemene bepalingen 

in de terrorismebestrijdingswetten en besluiten te herzien. Voldoende 

gerechtelijk toezicht waarborgen in de wet op de gegevensbewaring van 

2016 en in het besluit van 2016 dat toelaat pasporten en identiteitskaarten 

op te schorten, en het vage taalgebruik verduidelijken in de wet van 2015 

die reizen met ‘terroristische bedoelingen’ strafbaar maakt. 

 

• Onderzoeken welke impact de Belgische terrorismebestrijdingswetten en 

het desbetreffende beleid, met inbegrip van acties van de politie en het 
                                                        
108 HRW, “Reden tot bezorgdheid. De Belgische terrorismebestrijdingsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel.”, 2016, 39-
41, https://www.hrw.org/nl/report/2016/11/03/295818.  
109 Ibid 42-67 
110 Ibid 6-8.  
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leger, hebben op mensenrechten, met inbegrip op het recht op 

godsdienstvrijheid, het recht op vrijheid van beweging en privacy, en het 

recht op vrijwaring van foltering, mishandeling en raciale of etnische 

discriminatie.  

 

Afdeling 2. Rapport Amnesty International 
 
62. Het rapport van Amnesty International is nog iets recenter dan dat van HRW. Begin 

2017 vaardigde de mensenrechtenorganisatie het rapport ‘Dangerously disproportionate: 

The ever-expanding national security state in Europe’111 uit. Het is een diepgaand 

onderzoeksrapport over antiterreurmaatregelen van veertien EU-lidstaten, waaronder dus 

ook België. Amnesty is van mening dat de Belgische autoriteiten haar 

antiterreurmaatregelen moet bijsturen waar nodig. Het grote probleem in ons land is dat 

de mensenrechtengevolgen van de uitvoering en de praktische gevolgen van de wetten 

en maatregelen niet voldoende geëvalueerd worden.112 

 

§ 1. Reactie Belgische regering: hoorzitting 9 juni 2017.  

 

63. Naar aanleiding van de hoorzitting van 9 juni 2017 over het rapport van Amnesty 

International betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen 

terrorisme113 bracht de tijdelijke commissie terrorismebestrijding een verslag uit. 

Hieronder worden enkele punten uit het verslag aangehaald om aan te tonen hoe de 

Belgische regering reageert op kritieken in verband met haar aanpak van terrorisme.  

 
 

                                                        
111 Amnesty International, “Dangerously disproportionate: The ever- expanding national security state in Europe”, 2017, 
https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/fotos/nieuws/eur0153422017_english_full_report-12jan_2.pdf.  
112 X, “antiterreurwetten ontmantelen fundamentele rechten”, 2017, https://www.amnesty-international.be/nieuws/antiterreurwetten-
ontmantelen-fundamentele-rechten.  
113 Hoorzitting over het rapport van Amnesty International betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen 
terrorisme van 9 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr.54-2521/001.  
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A. Inleidende uiteenzettingen 
 
64. Het eerste deel van het verslag bevat drie uiteenzettingen van personen die ofwel 

Amnesty International Belgique Francophone ofwel Amnesty International Vlaanderen 

vertegenwoordigen en hebben deelgenomen aan de hoorzitting. Als eerste is de 

directeur van Amnesty International Belgique Francophone Philippe Hensman aan het 

woord. Hij schetst de achtergrond van het onderzoek en legt uit dat men gedurende twee 

jaar lang maatregelen heeft onderzocht van veertien landen. Het doel van dit onderzoek 

was nagaan of er een algemene tendens merkbaar was. Er werd ook achterhaald of 

bepaalde maatregelen niet disproportioneel zijn. Gaan bepaalde maatregelen niet te ver 

in het licht van het probleem dat men probeert aan te pakken? Dit is dan ook de 

hamvraag van deze masterproef. Volgens de heer Hensman is er algemeen een 

geleidelijke ontmanteling merkbaar van het Europees systeem van de 

mensenrechtenbescherming. Een belangrijke en steeds terugkerende kritiek is de te 

vage en ruime omschrijving van het misdrijf terrorisme.114  

 

65. Daarna volgt de uiteenzetting van de onderzoeker-analist bij Amnesty International 

Vlaanderen, mevrouw Julie Adyns. Het rapport toont weldegelijk een zorgwekkende 

tendens waar België zeker niet immuun voor is. Mevrouw Adyns hoopt dat het rapport als 

een soort van waarschuwing zal dienen voor de Belgische regering. Daarna benadrukt  

en overloopt ze de standpunten van Amnesty over de verschillende tendensen merkbaar 

in Europa die relevant zijn voor de Belgische wetgever.115  

 

66. Als laatste krijgt mevrouw Montserrat Carreras, verantwoordelijke Politieke Zaken van 

Amnesty International Belgique Francophone het woord. Mevrouw Carreras wijst vooral 

op het belang van de oprichting van een nationaal mensenrechtenmechanisme, zoals 

vooropgesteld door de regeringsverklaring. Het voordeel van zo’n instituut is dat er een 

platform zal zijn waar er overleg mogelijk is tussen de overheden en verschillende ngo’s. 

                                                        
114 Hoorzitting over het rapport van Amnesty International betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen 
terrorisme van 9 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr.54-2521/001, 3-4.  
115 Ibid 4-6; voor een gedetailleerde bespreking van de standpunten zie: Hoorzitting over het rapport van Amnesty International 
betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen terrorisme van 9 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr.54-
2521/001, 6-15.  
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Op deze manier moet er wel aandacht worden besteed aan het aspect van de 

grondrechten tijdens het wetgevend proces.116 

 

	   B. Reactie parlementsleden 

 
67. Na de uiteenzettingen volgen vragen en opmerkingen van verschillende 

parlementsleden. Hieronder volgt een algemene bespreking van de reacties.  

 

68. Globaal gezien zijn de meeste parlementsleden van mening dat het goed is dat er 

wordt nagedacht over de valkuilen voor de democratie in de strijd tegen terrorisme. Het is 

nuttig dat organisaties als Amnesty er zijn om de regering te herinneren aan het belang 

van het respecteren van de rechten en vrijheden en dat er over het rapport gedebatteerd 

kan worden. Het is natuurlijk zo dat het ene parlementslid meer achter bepaalde 

maatregelen staat dan anderen.117 

 

69. Het is natuurlijk altijd gemakkelijker om te zeggen dat je als regering, zeker na het 

krijgen van kritieken, het belangrijk vindt dat er bij het invoeren van dergelijke 

maatregelen rekening wordt gehouden met de fundamentele grondrechten.  

Het effectief doen is iets anders. De regering moet optreden bij terroristische dreigingen 

en aanslagen, want er bestaat ook een recht op veiligheid. Er wordt gesproken over het 

belang van het invoeren van een nationaal mensenrechteninstituut. In het kader van de 

discussie die in dit onderzoek wordt gehouden is het interessant om hierover na te 

denken. De invoering van een nationaal mensenrechteninstituut zou een goede zaak zijn.  

 

Het is zeker niet gemakkelijk om een evenwicht te vinden en te bewaren tussen enerzijds 

de veiligheid van de samenleving en de bescherming van de individuele grondrechten 

anderzijds. In het kader van terrorismebestrijding kan het invoeren van zo’n instituut 

zorgen voor een extra tegenwicht en wordt er zeker genoeg gedebatteerd en nagedacht 

                                                        
116 Hoorzitting over het rapport van Amnesty International betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen 
terrorisme van 9 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr.54-2521/00115-17 
117 Ibid 17-25.  
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vooraleer men weer een maatregel om terreur te bestrijden invoert. Er werd reeds in de 

vorige en de huidige zittingsperiode een initiatief genomen om het instituut in te voeren.  

Het valt ten zeerste te betreuren dat er nog steeds geen effectief mensenrechteninstituut 

is. Met dit gegeven wil het onderzoek aantonen wat in het begin van de paragraaf werd 

aangehaald. Uit de hoorzitting blijkt ook dat er een algemene consensus heerst in het 

parlement over de invoering van het nationaal mensenrechteninstituut. Het wordt tijd dat 

dergelijke beloftes worden waargemaakt.118 

 

Afdeling 3. Kritieken geuit in de media 

 
70. Niet alleen internationale mensenrechtenorganisaties houden zich bezig met dit 

vraagstuk. De zogenaamde vierde macht, de media stellen zich ook vragen bij bepaalde 

antiterreurmaatregelen en de verenigbaarheid met bepaalde fundamentele normen en 

waarden. Het toont aan dat de meningen over het beleid in België verdeeld zijn en niet 

alle neuzen in dezelfde richting wijzen.  

 

§ 1. Terreur en de rechtstaat 

 
71. Terreur en de golf van aanslagen in Europa zorgde voor heel wat druk op het politiek 

debat. Bij aanslagen krijgt de regering vaak de kritiek dat ze de controle verliezen en 

moeten optreden voor de veiligheid van haar burgers. Harde repressie en streng 

optreden bleek de oplossing, maar wat met de rechtstaat? Verschillende voorstellen voor 

nieuwe maatregelen passen perfect in de zogenaamde terreurpsychose. Het is 

inderdaad moeilijk voor politici om niet te bezwijken voor de schreeuw om meer 

repressie. Veiligheid is nu eenmaal de taak van politici, maar strenger optreden helpt niet 

om terreur te stoppen. Het zorgt enkel voor een betere gemoedsrust.119 

 

                                                        
118 Hoorzitting over het rapport van Amnesty International betreffende de maatregelen in de Europese Unie in de strijd tegen 
terrorisme van 9 juni 2017, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr.54-2521/001,17-25.  
119 J. VANEMPTEN, “Terreur, tolerantie en de wankele rechtsstaat”, De Tijd,  2016, https://www.tijd.be/nieuws/archief/Terreur-
tolerantie-en-de-wankele-rechtsstaat/9793732.  
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72. In een opiniestuk in de De Morgen pleiten advocaten Raf Jespers en Jan Buelens 

(beiden advocaten bij Progress Lawyers Networ) eerder voor een efficiëntere aanpak van 

terrorisme met respect voor de grondrechten. Repressie en streng optreden moet wijken 

voor maatwerk dat gebaseerd is op het individuele gevaar rekening houdend met de 

belangen van de rechtstaat. Het is volgens hen beter om bij het invoeren van dergelijke 

maatregelen twee belangrijke criteria na te gaan. Ten eerste moet worden nagegaan of 

de maatregel in kwestie wel efficiënt is en ten tweede, is ze inpasbaar in de rechtstaat?120  

 

§ 2. Veiligheid verkoopt  

 

73. ‘We geven grondrechten op in ruil voor een beetje schijnveiligheid’ stelde Jos Vander 

Velpen in Juristenkrant in 2017. Hij is ex-voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten 

en is niet mild voor het terreurbeleid van België. Vander Velpen is van mening dat België 

de strijd tegen terreur niet binnen de krijtlijnen voert. Sterker nog, het maakt hem zelfs 

bang. Hij ontkent natuurlijk niet dat een overheid de strijd moet aangaan tegen 

terrorisme, maar niet door massaal maatregelen in te voeren zonder garanties om 

bepaalde grondrechten te verzekeren. Veiligheid staat hoog op de politieke agenda, want 

het is een product dat goed verkoopt. Vander Velpen stelt vast dat te veel mensen bereid 

zijn om zomaar hun grondrechten op te geven en enkel en alleen voor een gevoel van 

veiligheid. Wat hij en ook dit onderzoek zich afvraagt is of het wel verantwoord is dat 

wazige begrippen zoals ‘openbare veiligheid’ een legitieme basis mogen vormen voor de 

bestrijding van terreur? Zijn maatregelen wel proportioneel? Kunnen we ze juridisch en 

democratisch controleren? Bij het invoeren van dergelijke maatregelen zou men elke 

keer deze afwegingen moeten maken. Hij heeft het gevoel dat de meeste politici enkel 

denken: zal ik op deze manier populairder worden?121 

 

                                                        
120 R.JESPERS en J. BUELENS, “Efficiënt optreden met respect voor de rechtsstaat”, DeMorgen, 2015, 
https://www.demorgen.be/opinie/efficient-optreden-met-respect-voor-de-rechtsstaat-b9a89c9e/.  
121 B. AERTS, “We geven grondrechten op in ruil voor een beetje schijnveiligheid”, Juristenkrant, 2017, 10-11.  
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Hoofdstuk 3. Heiligt het doel de middelen? 
 
74. Is het wel correct om in tijden waar er een groter risico is op terroristische aanslagen 

terug te grijpen naar extreme maatregelen onder het mom van het algemeen belang en 

de veiligheid? Om dit te kunnen begrijpen is het eerst belangrijk om de moeilijke balans 

tussen enerzijds terrorismebestrijding en anderzijds het beschermen van burgerlijke 

vrijheden te schetsen.  

Het is een discussie die landen reeds lange tijd bezig houdt. Op internationaal en 

Europees niveau bestaan richtlijnen waar landen rekening mee moeten houden wanneer 

ze hun beleid over terrorisme aanpassen. Dit geldt dus ook voor België.  

 

Afdeling 1. Het moeilijk evenwicht tussen vrijheid en veiligheid 
 

75. De relatie tussen terrorisme en fundamentele rechten bestaat eigenlijk uit een 

paradox.  

Terrorisme vormt een bedreiging voor het genot van enkele van de meest essentiële 

mensenrechten en brengt collectieve goederen, zoals nationale veiligheid en openbare 

orde, in gevaar. De strijd tegen het terrorisme van zijn kant kan een aanzienlijk aantal 

individuele rechten en vrijheden uithollen. Dit maakt de relatie tussen vrijheid en 

veiligheid zo ingewikkeld. Je kan dus eigenlijk spreken van een directe en een indirecte 

link tussen terrorisme en fundamentele rechten. De link is direct zichtbaar wanneer er 

een aanslag wordt gepleegd, waarbij onschuldige burgers worden gedood of gewond 

geraken. De indirecte link zal waarneembaar zijn wanneer het antwoord van een staat op 

terrorisme leidt tot het aannemen van een beleid en praktijken die inbreuken maken op 

grondrechten. Onze Belgische regering wordt dus geconfronteerd met een dubbele 

verantwoordelijkheid: effectief bestrijden van terrorisme en ervoor zorgen dat 

antiterroristische maatregelen zich ontvouwen binnen het bestaande 

mensenrechtenkader.122  

 

                                                        
122 S. SOTTIAUX, Terrorism and the limitation of rights: the ECHR and the US constitution, Oxford, Hart Publishing, 2008, 2.  
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76. Een andere valkuil is dat bepaalde maatregelen en wetten in het kader van 

terreurbestrijding het wij-zij denken in de hand werkt. Dit bleek ook uit het rapport van 

HRW dat hierboven reeds werd besproken. Minderheidsgroepen krijgen op deze manier 

te kampen met nog meer stigmatisatie, wat zal leiden tot meer radicalisering. Het is 

belangrijk dat de Belgische overheid ook over deze zaken nadenkt. Het zou bijvoorbeeld 

geen kwaad kunnen om bij het debatteren over dergelijke maatregelen na te gaan of ze 

niet het omgekeerde effect zullen hebben.123 

 

Afdeling 2. Internationale bepalingen 

 
77. De Verenigde Naties124 en de Raad van Europa publiceerden specifieke richtlijnen 

over de problematiek inzake de balans tussen antiterreurmaatregelen en fundamentele 

rechten.  

 

§1. Richtlijnen van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 

mensenrechten  
 
78. De studie van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten gaat in een 

tweede hoofdstuk in op de specifieke verplichting van Staten om ervoor te zorgen dat alle  

antiterrorismemaatregelen voldoen aan de mensenrechtennormen. De VN benadrukt dat 

doeltreffende antiterrorismemaatregelen en de bescherming van mensenrechten 

aanvullend zijn en doelstellingen zijn die samen moeten worden nagestreefd door Staten. 

Men erkent het probleem waarbij landen bij het nakomen van hun verplichtingen om 

terrorisme te bestrijden vaak te gehaast maatregelen hebben opgesteld. Op deze manier 

werden veel burgerlijke vrijheden en fundamentele mensenrechten genegeerd. Daarom 

is het volgens de VN ook aan de internationale gemeenschap om maatregelen aan te 

nemen die gericht zijn op het aanpakken van terrorisme, met inbegrip van de rechtstaat. 

De maatregelen moeten zorgen voor een strijd tegen terrorisme die in overeenstemming 

                                                        
123 J. MATEUSEN, “De wankele balans tussen veiligheid en vrijheid”, Ad Rem, 2016, 28.  
124 Hierna: VN.  
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is met het internationaal recht, namelijk het eerbiedigen van de 

mensenrechtenwetgevingen.125 

 

§2. Richtlijnen van de Raad van Europa 

 
79. Reeds in 2005 publiceerde de Raad van Europa enkele richtlijnen omtrent 

mensenrechten en de strijd tegen terrorisme die Lidstaten kunnen hanteren bij het 

opstellen van hun antiterreurbeleid. De richtlijnen concentreren zich op de grenzen die in 

aanmerking moeten worden genomen. Staten mogen niet verder gaan dan de legitieme 

strijd tegen terrorisme.126 

 

Afdeling 3. Belgische aanpak 
 
80. Ons land pleit voor een aanpak van terrorisme die geen afbreuk mag doen aan de 

rechten van de mens, de fundamentele vrijheden en het internationaal humanitair recht. 

Het schenden van deze rechten en de beginselen van de rechtstaat staan een 

doeltreffende bestrijding in de weg en zorgen voor een tegenovergesteld effect. Binnen 

de aanpak in België staat de regering achter het mandaat van de speciale rapporteur van 

de VN voor de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

en de verschillende instellingen van de Raad van Europa.127 

Het is dus duidelijk dat België niet blind is voor de delicate relatie die 

antiterreurmaatregelen en fundamentele rechten met elkaar hebben. Het blijft natuurlijk 

moeilijk om te bepalen of ze bij elke maatregel de daad bij het woord hebben gevoegd.  

 

 

 

                                                        
125 Fact sheet No. 32 Human rights, Terrorisme, Counter-terrorism of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (7 July 2008), UN Doc. (2008), 19-20.  
126 zie: The Council of Europe Guidlines: Human rights and the fight against terrorism, 2 March 2005, 66.  
127 https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/terrorisme/terrorisme_en_mensenrechten 
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Afdeling 4. Conclusie  

 
81. Er kan dus worden vastgesteld dat de moeilijk balans die hier werd besproken niet 

nieuw is en men er zich er ook van bewust is. Het is dus altijd zoeken naar een 

evenwicht tussen het recht op veiligheid en andere vrijheden. In een democratische staat 

kiest men best voor de garantie van de veiligheid van haar burgers binnen het kader van 

de fundamentele vrijheden. Bij elke extra maatregel moet er een uitvoerig debat volgen. 

Is deze maatregel wel nodig en zal ze effectief zorgen voor minder aanslagen en terreur? 

Zijn er voldoende buffers? Gehaaste beslissingen in een opwelling van emotie is zeker 

niet de juiste aanpak. Mensenrechten zijn niet altijd zo vanzelfsprekend als iedereen 

denkt en dat zal pas duidelijk worden indien we ze kwijt zijn. Gebalanceerde en 

weloverwogen maatregelen zijn de boodschap.  

De internationale richtlijnen die werden opgesteld zorgen voor een extra reminder voor 

regeringen om te kiezen voor een weloverwogen veiligheidsbeleid als het om 

terrorismebestrijding gaat. Het is een positieve ontwikkeling die zou moeten helpen om 

rampscenario’s te vermijden.  

Op nationaal vlak zien we dat de regering in België voorstander is van een aanpak tegen 

terrorisme met respect voor de grenzen van de rechtstaat. Toch duiken er 

confronterende rapporten op over ons land, zoals die van HRW.128 Wat de Belgische 

staat zegt klopt dus niet altijd met wat ze doet. De rapporten zijn niet het enige, want ook 

vanuit juridische hoek is er heel wat kritiek. Deze stellingen komen er niet zomaar en het 

antiterreurbeleid heeft weldegelijk een impact op onze fundamentele rechten en 

vrijheden. Alle maatregelen bespreken die de Belgische regering heeft ingevoerd is voor 

dit onderzoek niet opportuun. Deze algemene vaststelling toont wel aan dat er een 

probleem is en dat we niet zomaar kunnen zeggen dat alle maatregelen even zuiver zijn. 

Het is dus vanzelfsprekend: het doel heiligt de middelen niet.   

 
 
 
 
 

                                                        
128 zie: paragraaf 57-61.  
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DEEL II: BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING IN HET 
KADER VAN TERRORISME 
 

82. In deze masterproef is het opportuun om in te gaan op een specifiek voorstel voor 

een maatregel in het kader van terreurbestrijding. Hiervoor werden enkele beleidsnota’s 

van politieke partijen onder de loep genomen. Uiteindelijk werd er gekozen om een 

wetvoorstel van NV-A te onderzoeken dat werd ingediend naar aanleiding van de 

publicatie van hun veiligheidsplan.  

 

Hoofdstuk 1. Veiligheidsplan NV-A: “Niveau V: Verandering voor 

Veiligheid” 
 

83. Op 10 september 2016 publiceerde de politieke partij NV-A volgende beleidsnota’: 

“Niveau V: “Verandering voor Veiligheid”.129 

In hun veiligheidsplan stelt de partij zich de vraag hoe ze hun eigen burgers kunnen 

beschermen, aangezien die overal en op elk moment een doelwit kunnen vormen. Ze zijn 

van mening dat we in een strijd verkeren die niet aan de beschrijving voldoet van een 

klassieke oorlog, want elke locatie is een potentieel oorlogsfront geworden. Om deze 

redenen is het nodig om wetten aan te passen aan deze nieuwe situatie. Het is aan de 

wetgevers en de beleidsvoerders om de nodige maatregelen te nemen om de democratie 

en de rechtstaat te beschermen tegen al wie haar aanvalt.130 

 

84. Dusdanige uiteenzetting is een typisch voorbeeld van de reeds besproken algemene 

tendens. Het is ironisch hoe men stelt dat het doel van de nieuwe wetten de democratie 

en de rechtstaat beschermen is, terwijl bepaalde maatregelen een omgekeerde effect 

kunnen hebben. Politieke partijen willen aan de burger tonen dat het veiligheidsbeleid, 

                                                        
129 N-VA, Niveau V: Verandering voor Veiligheid, 10 september 2016, https://www.n-va.be/nieuws/niveau-v-5- voorstellen-voor-meer-
veiligheid..  
130 N-VA, Niveau V: Verandering voor Veiligheid, 10 september 2016, 2., https://www.n-va.be/nieuws/niveau-v-5- voorstellen-voor-
meer-veiligheid..  
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zeker in tijden van terreur, hoog op hun politieke agenda staat. De overheid moet 

optreden tegen terrorisme, maar ze moeten zich distantiëren van willekeurige 

maatregelen.  

 

85. In het veiligheidsplan van NV-A werden vijf voorstellen geformuleerd. Binnen het 

vierde voorstel, uitbreiding van het gerechtelijk arsenaal, is men van mening dat de 

huidige regeling van de bijzondere verbeurdverklaring moet worden uitgebreid tot 

onroerende goederen en goederen die geen eigendom zijn van de veroordeelde. 131 Dit 

specifiek voorstel vormt het onderwerp van dit onderzoek. Er zal worden nagegaan of 

dergelijke maatregel ingaat tegen het eigendomsrecht. 

 

Hoofdstuk 2. De bijzondere verbeurdverklaring 
 

86. Om het wetsvoorstel te kunnen onderzoeken is het belangrijk om eerst na te gaan 

wat vandaag reeds mogelijk is. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sanctie 

verbeurdverklaring, zoals ze is geregeld naar Belgisch recht. Het is nodig om te 

onderzoeken wat verbeurdverklaring precies inhoudt en of de huidige wettelijke regeling 

niet reeds volstaat om terroristische cellen te ontmantelen.  
 

Afdeling 1. Huidig wettelijk kader 
  

87. De bijzondere verbeurdverklaring wordt als straf specifiek omschreven in de artikelen 

42, 43, 43bis, 43ter, en 43quater behorende tot onderafdeling 3 (“bijzondere 

verbeurdverklaring”) van afdeling 6 (“straffen aan de drie soorten van misdrijven 

gemeen”) van hoofdstuk II van boek I van het Strafwetboek. Op grond van artikel 100 

Sw. zijn deze artikelen ook van toepassing op misdrijven omschreven buiten het 

Strafwetboek, tenzij deze andere bepalingen bevatten in het kader van de 

verbeurdverklaring.132 

                                                        
131 N-VA, Niveau V: Verandering voor Veiligheid, 10 september 2016, 10, https://www.n-va.be/nieuws/niveau-v-5- voorstellen-voor-
meer-veiligheid..  
132 B. SPRIET, “Recente ontwikkelingen inzake straffen: werkstraf en bijzondere verbeurdverklaring” in Themis 24 – 
Straf(proces)recht, Brugge, die Keure, 2004, 80.  
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Afdeling 2. Begrip en omkadering 
 

88. De verbeurdverklaring is een sanctie die door de rechter wordt opgelegd naar 

aanleiding van een misdrijf. Het doel van deze straf dient enerzijds om de eigendom over 

bijzondere goederen te ontnemen aan een vermogen, anderzijds om een persoon te 

verplichten een geldsom te betalen die de tegenwaarde van deze zaken weerspiegelt. 

Het gaat hier dus over de bijzondere verbeurdverklaring, aangezien de 

verbeurdverklaring in ons recht betrekking heeft op bepaalde goederen.133 

In de rechtsliteratuur omschrijft men de verbeurdverklaring als de toekenning aan de 

Staat bij rechterlijke beslissing van het eigendomsrecht over zaken die te maken hebben 

met het plegen van een misdrijf.134 

 

89. De bijzondere verbeurdverklaring moet onderscheiden worden van het strafrechtelijke 

beslag. Dit is een voorlopige maatregel die ertoe strekt voorwerpen voorlopig ter 

beschikking te stellen van de gerechtelijke overheid met het oog op de waarheidsvinding, 

de verbeurdverklaring, de teruggave, het doen ophouden van handelingen die een 

misdrijf lijken uit te maken of ter beveiliging van civielrechtelijke belangen. Het beslag tast 

het eigendomsrecht niet aan. De eigenaar verliest tijdelijk het genot van de zaak. Het is 

niet zo dat bij een bijzondere verbeurdverklaring de goederen voorafgaandelijk in beslag 

moeten worden genomen.135 

 

Afdeling 3. Soorten  
 

90. Naargelang de aard van de bijzondere verbeurdverklaring wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de bijzondere verbeurdverklaring als straf, als beveiligings- of 

politiemaatregel of de bijzondere verbeurdverklaring met een gemengd karakter. Als straf 

                                                        
133 J. DESTERBECK en J. VAN DROOGBROECK, De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2017, 63.  
134 A. DE NAUW en F.DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2017, 137. 
135 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 793.  
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is de bijzondere verbeurdverklaring een bijkomende straf 136. De straf kan enkel worden 

opgelegd wanneer de rechter uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat voldaan is aan de 

voorwaarden waaraan de wet de bijzondere verbeurdverklaring onderwerpt. In Boek I 

van het Strafwetboek worden deze voorwaarden opgesomd in de artikelen 42, 43, 43bis, 

43ter, en 43quater.137 

 

91. Een beveiligingsmaatregel is anders dan een bijkomende straf. Hier is het doel 

preventief optreden. Het Hof van Cassatie benadrukte reeds in 1961 dat het uitspreken 

van een verbeurdverklaring van in beslaggenomen goederen, met als enige motivering 

dat het een straf is als beveiligingsmaatregel, onwettig is.138 

De verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel brengt geen eigendomsoverdracht naar 

de staat teweeg, alleen de vernietiging of onbruikbaarmaking van de gevaarlijke of 

schadelijke zaken.139 

 

92. De verbeurdverklaring met een gemengd karakter heeft niet uitsluitend een 

bestraffend karakter. Het bevat ook het civielrechtelijk herstel van de door het misdrijf 

veroorzaakte schade. De straf heeft tot doel de aan de overheid of aan de particulieren 

veroorzaakte schade te herstellen. Een voorbeeld hiervan is de bijzondere 

verbeurdverklaring van vermogensvoordelen met toewijzing aan de burgerlijk partij.140 

 

93. Daarnaast bestaat er ook een onderscheid tussen de waardeconfiscatie of 

verbeurdverklaring per equivalent en de objectconfiscatie. Bij deze laatste worden één of 

meerdere concrete zaken ontnomen ten laste van een vermogen.141 
 

                                                        
136 artikel 7, laatste lid, 2° Sw.; artikel 7bis, eerste lid, 2°Sw.  
137 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 794.  
138 Cass. 12 juni 1961, Pas, 1961, I, 1112.  
139 A. DE NAUW en F.DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2017, 142. 
140 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 796.  
141 J. DESTERBECK en J. VAN DROOGBROECK, De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2017, 65.  
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§ 1. De bijzondere verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf  
 

94. Uit artikel 42, 1° Sw. volgt dat de bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op 

zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en op die welke gediend hebben of 

bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom zijn van de 

veroordeelde. Op grond van artikel 43 Sw. zal de bijzondere verbeurdverklaring van 

zaken bedoeld in artikel 42, 1° Sw. altijd worden uitgesproken bij een misdaad of een 

wanbedrijf. Bij een overtreding enkel in de gevallen bepaald bij wet.142 

 

 A. Begripsomschrijving 
 

95. Wat moeten we nu eigenlijk begrijpen onder “zaken die het voorwerp van het misdrijf 

uitmaken”? Dit is de persoon of de zaak waarop de onwettige handelingen of ten 

opzichte waarvan de onwettige onthouding is geschied. Een voorbeeld hiervan is de 

vervalste akte of het gebruikte wapen zonder vergunning.143 

 

	   B. Toepassingsgebied 
 

96. Bij wanbedrijven en misdaden is de bijzondere verbeurdverklaring van het 

misdrijfvoorwerp verplicht.  Bij overtredingen is de bijzondere verbeurdverklaring enkel 

van toepassing wanneer de wet dit bepaalt. Op basis van artikel 100 Sw. geldt de 

verplichte verbeurdverklaring ook voor wanbedrijven en misdaden opgenomen in 

bijzondere strafwetten, tenzij de bijzondere strafwet zelf een regeling voorzien heeft.144 

 

97. Daarnaast is deze vorm van verbeurdverklaring enkel van toepassing op roerende 

goederen. Het gaat ook om roerende goederen die op basis van het burgerlijk recht 

onroerend zijn door bestemming. Uitzonderlijk is de bijzondere verbeurdverklaring van 
                                                        
142 Artikel 42, 1° Sw.; Artikel 43 Sw.  
143 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht,Leuven, Acco, 1990, 377.  
144 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 798.  
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toepassing op onroerende goederen, wanneer dit uitdrukkelijk werd opgenomen in een 

wet.145 

 

C. Eigendomsvereiste 
 

98. Een beslissing tot verbeurdverklaring waarbij niet wordt vastgesteld dat de zaken die 

hebben gediend tot het plegen van bepaalde inbreuken eigendom zijn van de 

veroordeelde, zal niet worden aanvaard.146 Om de eigendomsvereiste te beoordelen 

moet de betrokken rechtbank zich plaatsen op het ogenblik van het plegen van het 

misdrijf.147 

 

99. De wet vereist niet dat de dader alleen eigenaar of volle eigenaar is. De 

verbeurdverklaring is ook mogelijk wanneer de dader slechts mede-eigenaar of blote 

eigenaar is.148 

Zijn er meerdere veroordeelden als (mede)daders of medeplichtigen, dan volstaat het dat 

één van de daders de eigenaar is van het goed.149 

 

100. Een verbeurdverklaring kan betrekking hebben op geldsommen die met andere 

geldsommen in een vermogen worden vermengd en niet kunnen worden 

geïndividualiseerd. In dit geval kan de beslissing die de verbeurdverklaring uitspreekt, 

worden uitgevoerd op welke geldsom dan ook uit het vermogen van de veroordeelde, 

zelfs wanneer de eigendomsoverdracht door de aard van de verbeurdverklaarde zaak in 

wezen een gewone schuldvordering creëert.150  

 
 

                                                        
145 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 799.  
146 Cass. 20 juli 1965, Pas, 1965, I, 1199.  
147 Antwerpen 3 april 2014, NC 2015, afl. 5, 458.  
148 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht,Leuven, Acco, 1990, 378.  
149 A. DE NAUW en F.DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2017, 138.  
150 Cass. 20 februari 1980, pas 1980, I, 745.  
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D. Bijkomende en verplichte straf 
 
101. Hierboven werd reeds vermeld dat de bijzondere verbeurdverklaring een 

bijkomende straf is. In principe kan de straf samen met de hoofdstraf worden opgelegd.  

In bepaalde gevallen kan de bijzondere verbeurdverklaring worden opgelegd zonder dat 

er een hoofdstraf wordt uitgesproken. Een voorbeeld hiervan is artikel 21ter 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering151, wanneer de veroordeling bij 

eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, wordt ook de bijzondere 

verbeurdverklaring opgelegd.152 

 

102. Wanneer de eerste rechter een door de wet bepaalde verbeurdverklaring niet 

uitspreekt, mag de appelrechter op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie de 

straf wel uitspreken. Dit levert geen miskenning op van het recht op dubbele aanleg.153 

 

§ 2. De bijzondere verbeurdverklaring van de misdrijfinstrumenten  
 

103. De misdrijfinstrumenten volgen ook uit artikel 42, 1° Sw. Het toepassingsgebied en 

het karakter van de bijkomende en de verplichte straf, zoals hierboven beschreven is ook 

van toepassing op de misdrijfinstrumenten. 

 

A. Begripsomschrijving 
 

104. Onder “zaken die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf” 

verstaan we de instrumenten van het misdrijf. Het is niet vereist dat instrumenten 

werkelijk hebben gediend om het misdrijf te plegen. Het volstaat dat de zaken ‘bestemd’ 

waren tot het plegen van een misdrijf. Het gaat hier bijvoorbeeld over het 

inbrekersmateriaal of het voorwerp waarmee iemand werd gedood.154 

 
                                                        
151 Hierna: V.T.Sv.  
152 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 800. 
153 Cass 27 januari 2015, AR P.13.0880.N, NC 2015, afl. 5, 453.  
154 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht,Leuven, Acco, 1990, 377.  
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105. Het begrip “tot het plegen van een misdrijf” kan restrictief worden geïnterpreteerd. In 

de zin van de enge opvatting gaat het dan alleen over daden die als 

uitvoeringshandelingen van het misdrijf op te vatten zijn. Daarnaast bepaalt de ruime 

interpretatie dat ook daden die tot voorbereiding of voltooiing van het misdrijf strekken 

hieronder vallen. De tekst van artikel 42 Sw. laat deze ruimere invulling toe.155 

 

B. Eigendomsvereiste 

 
106. De misdrijfinstrumenten kunnen enkel verbeurd verklaard worden indien de rechter 

vaststelt dat die eigendom zijn van de veroordeelde. Het is de taak van de feitenrechter 

om te beoordelen of dit het geval is. Toch is er controle van het Hof van Cassatie, het 

gaat na of de feitenrechter zijn beslissing wettig uit zijn vaststellingen heeft kunnen 

afleiden.156 

 

§ 3. De bijzondere verbeurdverklaring van zaken voortkomend uit het misdrijf 

 

107. Uit artikel 42, 2° Sw. volgt dat het product van het misdrijf wordt beperkt tot zaken 

die door het misdrijf werden voortgebracht. De verbeurdverklaring van een zaak die uit 

een misdaad of wanbedrijf is ontstaan is verplicht op basis van artikel 43 Sw.157 

 

	   A. Begripsomschrijving 
 

108. Zaken die voortkomen uit het misdrijf zijn die producten die ontstaan door de illegale 

handelingen van de veroordeelde. Hier gaat het bijvoorbeeld over valse bankbiljetten of 

vals geld. Men wordt eraan herinnerd dat gestolen of afgeperste objecten niet worden 

beschouwd als dingen die door het misdrijf zijn geproduceerd. Deze goederen zijn het 

                                                        
155 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2010, 163.  
156 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 803.  
157 E. FRANCIS, “Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het beslag in strafzaken”, T.Strafr. 2011, 314.  
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voorwerp van het misdrijf en kunnen daarom niet worden geconfisqueerd. Ze moeten 

worden teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaar.158 

Het gaat dus om zaken die materieel door het misdrijf werden gecreëerd, met andere 

woorden, zaken die door de dader onrechtmatig werden voortgebracht.159 

 

B. Eigendomsvereiste  
 

109. Voor de bijzondere verbeurdverklaring van het misdrijfproduct geldt geen 

eigendomsvereiste.160 

 

§ 4. De bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen 

 

110. De bijzondere verbeurdverklaring werd uitgebreid in 1990 om de verbeurdverklaring 

van de vermogensvoordelen mogelijk te maken. Het doel van deze wet kaderde in de 

buitgerichte aanpak. Op deze manier kon men voorkomen dat criminelen zouden 

profiteren van de voordelen die men had gehaald uit de misdrijven waarvoor zij werden 

veroordeeld.161 

Uit artikel 42, 3° Strafwetboek volgt dat de verbeurdverklaring wordt toegepast op de 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen op de goederen en 

waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. 

Deze bijzondere verbeurdverklaring die toepasselijk is op zaken bedoeld in artikel 42, 3° 

Sw. kan door de rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts indien ze 

schriftelijk wordt gevorderd door de procureur des Konings.162 

 

                                                        
158 D. VANDERMEERSCH, B. DEJEMEPPE, E. FRANCIS, M. ROZIE, O. KLEES en G. VERMEULEN, Saisie et confiscation des 
profits du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, 115.  
159 Cass. 23 september 2015, AR P.13.1451.F., Rev.dr.Pén. 2016, 234, concl. D. VANDERMEERSCH.  
160 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 804.  
161 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht: in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 388-389.  
162 Art. 43bis, eerste lid Sw.  



 

 68 

	   A. Begripsomschrijving 
 

111. Wat moet worden begrepen onder vermogensvoordelen is niet vanzelfsprekend, 

aangezien de wetgever het begrip niet heeft gedefinieerd. Het ‘vermogensvoordeel’ moet 

worden uitgelegd als ieder voordeel dat door het plegen van een misdrijf is behaald en 

dat, voor zover een bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent zich opdringt, 

waardeerbaar is.163 

 

112. Hierboven werd artikel 42, 3° Strafwetboek reeds uiteengezet.164 Het artikel maakt 

een duidelijk onderscheid tussen drie zaken. Ten eerste zijn er de vermogensvoordelen 

die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen. Ten tweede zijn er de goederen en 

waarden die in de plaats ervan zijn gesteld. Ten derde zijn er nog de inkomsten uit 

belegde voordelen.  

 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, zijn de primaire 

vermogensvoordelen.  Dit zijn goederen die nog in natura aanwezig zijn, bijvoorbeeld een 

schilderij verkregen door oplichterij.165 

 

De goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit belegde 

voordelen zijn de secundaire vermogensvoordelen. Het zijn ook voordelen die men 

verkregen heeft uit een misdrijf, maar dan wel onrechtstreeks ten gevolge van bepaalde 

verrichtingen die zijn gebeurd met de rechtstreeks verkregen voordelen.  De goederen en 

waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, bevatten gesubstitueerde goederen. Een 

voorbeeld hiervan is een luxewagen die werd gekocht met drugsgelden en die 

vervolgens nog eens wordt geruild voor een kunstwerk. De luxewagen en het kunstwerk 

zijn beiden vervangingsgoederen. De inkomsten uit belegde voordelen zijn de 

opbrengsten van de andere twee categorieën. Als voorbeeld kan worden aangehaald de 

                                                        
163 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 804.  
164 Zie: paragraaf 110.  
165 P. WAETERINCKX, “Leveren alle misdrijven vermogensvoordelen op in de zin van artikel 42, 3°, Sw.?”, RABG 2012, 903.  
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dividenden van aandelen of interesten van obligaties die werden aangekocht met 

drugsgelden.166 

 

113. Niet enkel opbrengsten worden gezien als vermogensvoordelen. De strafbare 

ontduiking van een belastingsschuld kan ook onder de toepassing vallen van artikel 42, 

3° Sw. In dergelijk geval zal het vermogensvoordeel dus voortkomen uit een 

vermindering van de geldelijke kosten.167 

 

114. Vermogensvoordelen kunnen onroerend, roerend, lichamelijk of onlichamelijk zijn 

van aard. Het is dus zo dat de aard van de voordelen in de zin van artikel 42, 3° Sw. niet 

relevant is.168 

 

115. Hierboven werd reeds uitgelegd dat uit artikel 42, 3° Strafwetboek volgt dat de 

verbeurdverklaring wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 

misdrijf zijn verkregen. Het gehanteerde begrip ‘rechtstreeks’ betekent niet dat de 

verbeurdverklaring beperkt wordt tot de voordelen die zonder enige tussenschakel zijn 

verkregen uit het misdrijf. Het wijst evenwel op de primaire vermogensvoordelen als één 

van de vermogensvoordelen die naast nog andere voor bijzondere verbeurdverklaring 

vatbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat de bijzondere verbeurdverklaring op basis van 

artikel 42, 3° Strafwetboek kan worden toegepast op vermogensvoordelen die zowel 

rechtstreeks als onrechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen.169 

 

116. Indien er een causaal verband bestaat tussen een misdrijf en een 

vermogensvoordeel, dan is dit vermogensvoordeel verkregen uit het misdrijf in kwestie. 

Een eventueel rechtstreeks causaal verband tussen dit vermogensvoordeel met een 

latere verrichting doet het causaal verband tussen dit vermogensvoordeel en het 

voordien gepleegde misdrijf niet verdwijnen.170 

                                                        
166 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 805-806.  
167 Cass. 23 september 2015, AR P.13.1451.F., Rev.dr.Pén.Crim 2016, 234, concl. D. VANDERMEERSCH.  
168 P. WAETERINCKX, “Leveren alle misdrijven vermogensvoordelen op in de zin van artikel 42, 3°, Sw.?”, RABG 2012, 903.  
169 Cass. 10 januari 2012, AR. P.11.0938.N, Pas 2012, 59.  
170 Cass. 18 oktober 2011, AR. P. 11.0201.N, T.Strafr. 2011, 441, noot B. MEGANCK.  
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	   B. Toepassingsgebied  
 

117. In principe kan elk misdrijf vermogensvoordelen opleveren in de zin van artikel 42, 

3° Sw. Het gaat dus om misdaden, wanbedrijven en overtredingen, ongeacht of ze zijn 

opgenomen in het Strafwetboek of in een Bijzondere Strafwet. Uit de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie volgt evenwel dat het misdrijf van valsheid in geschriften of gebruik van 

valse stukken, als instrumenteel misdrijf, nooit vermogensvoordelen kan opleveren.171 

Daarnaast besliste het Hof dat het ook mogelijk is om de bijzondere verbeurdverklaring 

van vermogensvoordelen toe te passen bij misbruik van vertrouwen.172 

 

118. Het is de strafrechter die op onaantastbare wijze oordeelt of een misdrijf 

vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3° Strafwetboek opleverde. De taak van het 

Hof van Cassatie bestaat er enkel in om na te gaan of de rechter op grond van zijn 

onaantastbaar oordeel het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft geschonden.173  

 

C. Eigendomsvereiste 
 

119. De bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen kan worden 

uitgesproken tegen de persoon die als dader, mededader of medeplichtige wordt 

veroordeeld, ongeacht of het vermogensvoordeel hun eigendom is of in hun vermogen is 

opgenomen. In principe is er dus geen eigendomsvereiste.174 

 

 

 
 

                                                        
171 Cass. 10 januari 2012, AR. P.11.0938.N, Pas 2012, 59.  
172 Cass. 9 juni 2015, AR. P.14.0385.N, Pas 2015, 1520.  
173 Cass. 14 oktober 2014, AR. P.13.1970.N, RW 2015-16, 784.  
174 Cass. 12 november 2013 AR. P.12.1744.N, Pas 2013, 2195.  
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D. Bijkomende en facultatieve straf 
 

120. De verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen is een bijkomende straf op 

grond van de tekst van de artikelen 7 en 7bis Sw. en het feit dat artikel 42, 3° Sw. 

geplaatst staat onder afdeling VI van Hoofdstuk II van Boek I van het Strafwetboek.175 

 

121. In tegenstelling tot de verbeurdverklaring van het misdrijfvoorwerp, de 

misdrijfinstrumenten en de zaken die uit het misdrijf voortkomen, heeft de 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen een facultatief karakter. De rechter kan 

dus dergelijke verbeurdverklaring uitspreken, maar is niet verplicht.176 

 

122. De rechter kan het bedrag van de bedoelde vermogensvoordelen in artikel 42, 3° 

Sw. of de geldwaarde zoals volgt uit artikel 43bis, tweede lid Sw. verminderen. Op deze 

manier kan hij of zij beslissen om geen onredelijke straf op te leggen. De wettelijke 

grondslag hiervoor is artikel 43bis, lid zeven Sw. Dit werd ingevoerd door de wet van 11 

februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de 

vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken.177 

 

E. Schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie   

 

123. Het Openbaar Ministerie dient schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen te vorderen op grond van artikel 43bis, eerste lid Sw. De reden 

hiervoor was dat de wetgever wou voorzien in een debat op tegenspraak ter waarborging 

van het recht op verdediging.178 De vordering van het Openbaar Ministerie is een conditio 

sine qua non om tot de voordeelsontneming te kunnen overgaan. Het blijft een voorrecht 

van het Openbaar Ministerie. Een strafrechter kan een parketmagistraat niet verplichten 

                                                        
175  P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 810.  
176 J. ROZIE,  “De bijzondere verbeurdverklaring opgewaardeerd” in P.TRAEST, F-L. LECLERCQ, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, 
J.ROZIE, R. VERSTRAETEN, F. DERUYCK en M. ROZIE (eds), Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 297.  
177 A. DE NAUW en F.DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2017, 141. 
178 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 812.  
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om een vordering uit te spreken. Hierdoor kan de verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen worden gevorderd en eventueel worden uitgesproken voor de ene 

beklaagde, maar niet voor de andere beklaagde, die zich in dezelfde situatie bevindt. 

Nochtans wordt dit door het Grondwettelijk Hof niet gezien als discriminatie.179 

 

124. De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand aan het 

vonnis of het arrest worden toegevoegd aan de rechtspleging. Op deze manier kan de 

beklaagde er kennis van nemen en zich verdedigen.180 Het is niet vereist dat de 

verbeurdverklaring in elke aanleg wordt gevorderd. Er is geen enkele wettelijke bepaling 

die zich verzet tegen het feit dat de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen door 

het Openbaar Ministerie voor het eerst in hoger beroep schriftelijk wordt gevorderd.181 Het 

Hof van Cassatie voegde hier nog aan toe dat het niet verplicht is dat er een nieuwe 

vordering wordt genomen na een herkwalificatie van de feiten.182 

 

125. In principe is het aan het Openbaar Ministerie om de verbeurdverklaring schriftelijk 

te vorderen. In bepaalde gevallen wordt ook een mondelinge vordering geaccepteerd. De 

inhoud van de vordering moet wel regelmatig worden vastgesteld in het proces-verbaal 

van de rechtszitting en de beklaagde mag geen uitstel hebben gevraagd om op die 

vordering te antwoorden.183 

 

126. Je zou denken dat de verplichte voorafgaandelijke vordering van de bijzondere 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen door het Openbaar Ministerie zorgt voor 

een extra bescherming. Ongeacht dit gegeven blijft de strafrechter een grote 

appreciatiemarge behouden en houdt de rechter het laatste woord. De rechter moet 

steeds vrij kunnen beslissen of een verbeurdverklaring wel opportuun is en op welke 

zaken ze van toepassing zal zijn.184  
                                                        
179 J. ROZIE, “De bijzondere verbeurdverklaring opgewaardeerd” in P.TRAEST, F-L. LECLERCQ, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, 
J.ROZIE, R. VERSTRAETEN, F. DERUYCK en M. ROZIE (eds), Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 299.  
180 Cass.16 december 2008, AR P.08.1268.N, Pas 2008, 2984.  
181 Cass 27 mei 2008, AR P.08.0362.N, Pas 2008, 1317.  
182 Cass. 9 juni 2015, AR. P.14.0385.N, Pas 2015, 1520.  
183 Cass. 23 november 2010, AR P.10.1371.N, RW 2011-12, 376, noot B. DE SMET.  
184 J. ROZIE, “De bijzondere verbeurdverklaring opgewaardeerd” in P.TRAEST, F-L. LECLERCQ, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, 
J.ROZIE, R. VERSTRAETEN, F. DERUYCK en M. ROZIE (eds), Amicus Curiae. Liber Amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 
Intersentia, 2013, 300.  
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Dit uit zich in het feit dat de rechter niet gebonden is door het bedrag dat wordt vermeld 

in de vordering. Inhoudelijk betekent dit dat er een hoger bedrag verbeurdverklaard kan 

worden en men zich niet moet houden aan de berekeningswijze van het Openbaar 

Ministerie.185 Wat dit laatste betreft besliste het Hof van Cassatie dat de rechter ten 

gronde de begroting van de verbeurd te verklaren vermogensvoordelen mag steunen op 

een berekening naar billijkheid, los van de berekeningswijze in de vordering.186 

 

Men kan zich de vraag stellen of de vereiste van artikel 43bis, eerste lid Sw. op deze 

manier niet volledig wordt uitgehold. Aan de andere kant kan de voorwaarde wel nog 

worden gezien als een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen. Je moet de schriftelijke voorwaarde van het Openbaar Ministerie 

enkel zien als de sleutel om toegang te krijgen tot de facultatieve voordeelsontneming.187 

 

	   F. Geen hoofdelijke straf 

 
127. Het Hof van Cassatie was vroeger van mening dat een hoofdelijke veroordeling tot 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen wel mogelijk was. Op deze manier kon 

de verbeurdverklaring in de zin van artikel 42, 3° Sw. worden uitgesproken ten opzichte 

van alle daders, medeplichtigen en mededaders. Nadien kwam het Hof terug op haar 

mening in het arrest van 27 mei 2009. Het Hof besliste toen dat, noch artikel 50 Sw., 

noch enige andere wettelijke bepaling de rechter toelaat om verschillende personen 

hoofdelijk te veroordelen tot eenzelfde straf, ook al betreft het een bijkomende straf. In dit 

arrest bevestigde het Hof van Cassatie duidelijk de gelding van het algemeen principe 

van het individuele karakter van de straf.188 

 

                                                        
185 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 813.  
186 E. VANDOOREN, “Schriftelijke of mondelinge ontnemingsvordering?”, (noot onder Cass. 23 november 2010, AR. P.10.1371.N), 
NC 2012, 221 
187 Ibid, 222.  
188 A. DE SLOOVERE en M.ROZIE, “ De transpositie van het civielrechtelijke begrip ‘hoofdelijkheid’ naar het strafrecht” in F. 
DERUYCK, H. BERKMOES, A. DE SLOOVERE, D. DE WOLF, M. ROZIE, B. VERVOORT, P. WAETERINCKX, A. WINANTS (eds.), 
Strafrecht in breed spectrum, Brugge, die Keure, 2014, 67.  
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Hoe de strafrechter wel moet handelen wordt door het Hof van Cassatie als volgt 

uitgelegd. De rechter mag, wegens het facultatieve karakter van de straf, de 

verbeurdverklaarde bedragen wel verdelen tussen de veroordeelden. Het is wel zo dat 

het totaalbedrag van de verbeurdverklaringen niet hoger mag zijn dan het bedrag van de 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen.189 

 

128. Uitsluitend die vermogensvoordelen die aan een specifieke beklaagde zijn 

toegekomen, mogen lastens deze persoon verbeurdverklaard worden. Dit wil zeggen dat 

het moet vaststaan dat de betrokkene de beschikking heeft of heeft gehad over het 

voordeel, ongeacht of het zich al dan niet in zijn vermogen bevindt. Een effectieve 

verkrijging van vermogensvoordelen is dus gelijk aan een individuele verkrijging. Indien 

de vermogensvoordelen niet te vinden zijn in het vermogen van de beklaagde, zal de 

rechter gebruik moeten maken van de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent.190 

 

§ 5. De bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent 

 
129. De bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent is slechts mogelijk wanneer het gaat 

over vermogensvoordelen, zoals hierboven reeds werd besproken. Het principe is 

gegrond op basis van artikel 43bis Sw. en geeft de vonnisrechter de bevoegdheid, indien 

de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, de 

geldwaarde ervan te schatten. In principe bevat de verbeurdverklaring bij equivalent een 

geldsom.191 

Het gaat hier dus om een zogenaamde waardeconfiscatie die ondergeschikt is aan de 

objectconfiscatie. Het moet gezien worden als een aanvullende voorziening indien de 

objectconfiscatie niet meer mogelijk is.192 

 

                                                        
189 Cass. 24 oktober 2012, AR P.12.1318.F, Pas 2012, 2007.  
190 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 815.  
191 F. DESTERBECK en J. VAN DROOGBROECK, “De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België” in X, Postal 
Memorialis - Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2017, I 30/75.  
192 P. WAETERINCKX, “ ‘Koterijbouw’ op het erf van de voordeelsontneming. De voordeelsontneming met uitstel afgeschaft sinds 18 
april 2014” in J.ROZIE, F. DERUYCK, L. HUYBRECHTS en F. VAN VOLSEM (eds), Na rijp beraad. Liber Amicorum Michel Rozie, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 569-570.  
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Het gaat dus niet over een ongeoorloofd voordeel dat wordt vervangen door een andere 

eigendom of overgedragen aan het eigendom van een derde, maar effectief over een 

voordeel dat is verdwenen. De rechter moet vooraleer hij een verbeurdverklaring bij 

equivalent uitspreekt vaststellen of de vermogensvoordelen al dan niet direct of indirect 

verdwenen zijn uit het bezit van de veroordeelde. Hij zal dus het verband moeten 

vaststellen tussen de gepleegde inbreuk en de zaken, voordelen of inkomens die 

onvindbaar zijn.193 

 

130. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat het de feitenrechter is die op 

onaantastbare wijze de geldwaarde raamt van de zaken die niet kunnen worden 

gevonden in het vermogen van de veroordeelde. Het Hof zelf kan enkel nagaan of de 

geraamde geldwaarde binnen de grenzen valt van de schriftelijke vordering van de 

Procureur des Konings194 en betrekking heeft op de bewezen verklaarde misdrijven.195 

 

131. Indien er onvoldoende gegevens voorhanden zijn kan de rechter het 

overeenstemmende bedrag ramen naar billijkheid.196 Het loutere feit dat een rechter de 

geldwaarde van de vermogensvoordelen naar billijkheid kan ramen en die waarde kan 

verbeurdverklaren, verplicht hem niet om over te gaan tot de verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen waarvan de rechter oordeelt dat zij onvoldoende te begroten zijn. 

Dergelijke begrotingen naar billijkheid mogen niet willekeurig zijn en daarom moet het 

strafdossier voldoende gegevens bevatten om zo nauwkeurig mogelijk de omvang van 

de vermogensvoordelen te bepalen. Bij de beoordeling van de gegevens van het 

strafdossier mag de rechter zich niet beperken tot de gegevens die werden opgenomen 

in de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie (art. 43bis, eerste lid Sw.). Hij zal 

moeten rekening houden met alle elementen van het strafdossier.197 

 

                                                        
193 D. VANDERMEERSCH, B. DEJEMEPPE, E. FRANCIS, M. ROZIE, O. KLEES en G. VERMEULEN, Saisie et confiscation des 
profits du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, 119. 
194 Zie: paragraaf 123-126. 
195 Cass. 13 november 2007, AR P.07.0929.N, Pas 2007, 2019.  
196 Cass 2 maart 2010, AR. P.09.1726.N, Pas  2010, 654.  
197 Cass 22 december 2015, AR P.14.1306.N., Pas 2015, 2977.  
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§ 6. De verruimde bijzondere verbeurdverklaring 
 
 
132. Dergelijke vorm van verbeurdverklaring vinden we terug in artikel 43quater Sw. en 

voorziet in een drastische uitbreiding van de mogelijkheden tot verbeurdverklaring van 

criminele vermogensvoordelen. De wetgever voegde met de wet van 19 december 

2002198, de zogenaamde ‘kaalplukwet’, dit artikel in om in te spelen op het praktisch 

probleem inzake de bewijslast. Op deze manier wordt een buitgerichte procedure 

ingevoerd die wordt afgesplitst van de procedure betreffende het misdrijf dat het 

voorwerp van de tenlastelegging uitmaakt. Men stapt af van het beperken van de 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen tot goederen en waarden die 

rechtstreeks in verband staan met het bewezen verklaarde misdrijf. Hieruit volgt dus dat 

ook vermoedelijke vermogensvoordelen verworven uit andere misdrijven dan het misdrijf 

dat bewezen werd verklaard, verbeurd worden verklaard.199 

 

133. Dit verruimde regime geldt voor drie categorieën van misdrijven. De eerste categorie 

zijn een aantal misdrijven die uitdrukkelijk werden opgesomd. Omkoping, bepaalde 

misdrijven inzake drugs- en mensenhandel en hormonen zijn hier voorbeelden van 

(artikel 43quater, § 1, a Sw.). Ten tweede is er een groep van misdrijven zoals diefstal 

door middel van geweld of bedreiging en witwassen, indien het gepleegd is in het raam 

van een criminele organisatie (artikel 43quater, § 1, b). In de laatste categorie gaat het 

over feiten gepleegd in het kader van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd 

(artikel 43quater, § 1, c).200 

De verruimde verbeurdverklaring is een zeer verregaande maatregel en is daarom 

beperkt tot deze categorieën van misdrijven. Bovendien is het ook geen verplichte 

straf.201 

 

                                                        
198 Wet 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, B.S. 14 
februari 2003. 
199 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht: in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 398.  
200 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 818.  
201F. DERUYCK, “de wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in 
strafzaken” in A. DE NAUW en F.DERUYCK (eds.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, die Keure, 2003, 89-110.  
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134. Men gaat over tot de verruimde verbeurdverklaring in volgend geval op grond van 

artikel 43quater, § 2 Sw. : 

 

“De verbeurdverklaring zoals bedoeld in § 1 kan worden uitgesproken tegen 

daders, mededaders en medeplichtigen die werden veroordeeld wegens één of 

meerdere van de in dit artikel opgesomde misdrijven en onder de in § 1 bedoelde 

voorwaarden, wanneer de veroordeelde over een relevante periode verdere 

vermogensvoordelen heeft ontvangen terwijl er ernstige en concrete aanwijzingen 

zijn dat deze voordelen voortspruiten, uit het misdrijf waarvoor hij werd 

veroordeeld, of uit identieke feiten, en de veroordeelde het tegendeel niet 

geloofwaardig maakt.” 

 

135. In artikel 43quater, § 3 Sw. worden enkele zaken die zojuist werden uiteengezet 

duidelijker. De relevante periode is een periode van vijf jaar voorafgaand aan de 

inverdenkingstelling van de persoon tot de datum van de uitspraak.202 

 

Onder de ernstige en concrete aanwijzingen vallen alle geloofwaardige elementen die op 

regelmatige wijze aan de rechtbank worden overlegd. Deze elementen moeten wijzen op 

een onevenwicht van enig belang tussen de tijdelijke of blijvende aangroei van het 

vermogen en de bestedingen van de veroordeelde in de relevante periode die door het 

Openbaar Ministerie wordt aangetoond. Aan de andere kant kunnen de elementen ook 

betrekking hebben op de tijdelijke of blijvende aangroei van het vermogen en de 

bestedingen van de veroordeelde in deze periode, waarvan hij kan aantonen op een 

geloofwaardige manier dat ze niet voortkomen uit de feiten waarvoor men werd 

veroordeeld of uit identieke feiten.203  

Dit deel van het artikel maakt een verdeling tussen de aanvoeringslast van het Openbaar 

Ministerie en de daarop sluitende weerleggingslast van de veroordeelde. Het is dus aan 

het Openbaar Ministerie om aan te tonen dat er een aangroei is van het vermogen en de 

bestedingen van de veroordeelde. Vervolgens is het dan aan de veroordeelde om die 

                                                        
202 Artikel 43quater, § 3, eerste lid Sw.  
203 Artikel 43quater, § 3, tweede lid Sw.  
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aangroei van zijn vermogen geloofwaardig te maken. Dan is het aan het Openbaar 

Ministerie om geloofwaardige elementen aan te tonen die wijzen op een onevenwicht van 

enig belang tussen de beide vergelijkingsfactoren. Het is dan op basis van deze 

geloofwaardige elementen dat de reeds genoemde ernstige en concrete aanwijzingen 

worden gebaseerd. In de zin van artikel 43quater, § 2 Sw. kan de veroordeelde dan 

tegen deze ernstige en concrete aanwijzingen opnieuw het tegendeel geloofwaardig 

maken. Van een ingewikkelde en gelaagde vorm van taakverdeling gesproken.204 

 

De identieke feiten zijn die feiten die behoren tot de misdrijfomschrijvingen die zijn 

bepaald in artikel 43quater, § 1 Sw. Ten eerste kunnen de feiten vallen onder dezelfde 

omschrijving als het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van de veroordeling. Ten tweede 

kan het gaan om een verwante omschrijving, maar op voorwaarde dat ze is opgenomen 

in dezelfde rubriek van § 1, a, als het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van de 

veroordeling.205 

 

136. De rechter heeft ook de mogelijkheid om geen rekening te houden met een bepaald 

gedeelte van de relevante periode of met een gedeelte van de inkomsten, goederen en 

waarden, zodat de veroordeelde geen onredelijke straf wordt opgelegd (artikel 43quater, 

§ 3 vierde lid). De rechter is niet verplicht om te milderen. Het is voldoende dat hij of zij 

van oordeel is dat het niet verantwoord zou zijn om de veroordeelde, zelfs maar 

gedeeltelijk het genot te laten van de wederrechtelijk verkregen geldsommen.206 

 

137. Wat in de ‘kaalplukwet’ vooral opvalt, is de ingrijpende verandering van de verdeling 

van de bewijslast. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bepaalde vermogensvoordelen 

uit misdrijven verbeurd worden verklaard zonder dat het Openbaar Ministerie moet 

aantonen dat de voordelen uit het bewezen misdrijf zijn ontstaan. Het gaat zelfs nog een 

stapje verder. Vermogensvoordelen kunnen ook verbeurdverklaard worden zonder dat 

                                                        
204 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, “Enkele knelpunten inzake de ‘kaalplukwet’ van 19 december 2002” in M. DE 
SAMBLANX, B. DE BIE en P. WAETERINCKX (eds.), De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot 
inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken – Kaalpluk: haarpluk?, Antwerpen, Intersentia, 2004, 101-102.  
205 Artikel 43quater, § 3 Sw.  
206 Cass 15 oktober 2014, AR P.14.1234.F, Rev.dr.pén 2015, 260.  



 

 79 

het Openbaar Ministerie alle misdrijven moet bewijzen die worden geacht aan de basis te 

liggen van die vermogensvoordelen.207  

 

138. De verruimde bijzondere verbeurdverklaring is niet zo simpel en dat is nog zacht 

uitgedrukt. Om deze uitleg te verduidelijken volgt nog een schematische voorstelling van 

de voorgaande uiteenzetting.208 

 

 

Voorafgaande voorwaardes 

- Veroordeling wegens een van de 

misdrijven vermeld in artikel 43quater, § 1, 

a, b en c 

- Vordering van het Openbaar Ministerie  

Tegen wie?  - Daders, mededaders en medeplichtigen 

 

 

Voor welke vermogensvoordelen? 

- Vermogensvoordelen die zich nog in het 

bezit of het vermogen van de veroordeelde 

bevinden 

- Vermogensvoordelen die door de rechter 

op hun geldwaarde worden geraamd 

Voor misdrijven waarvoor de veroordeelde 

niet werd veroordeeld 

- Voor identieke feiten in de relevante 

periode 

 

 

 

Bewijsregeling? 

- Openbaar Ministerie moet ernstige en 

concrete feiten aanbrengen dat de 

vermogensvoordelen uit identieke feiten 

voortvloeien 

- Aangroei van vermogen en bestedingen 

in de relevante periode is van belang 

- Veroordeelde moet tegendeel niet 

geloofwaardig maken 

Aard van de straf - Facultatief  

- Rechter kan milderen 
                                                        
207 G. STESSENS en P. TRAEST, “Meer mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Een analyse van de 
wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken”, RW 2003-
04, 1043-1044.  
208 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 820-821.  
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§ 7. De bijzondere verbeurdverklaring bij criminele organisaties 

 
139. Artikel 43quater, § 4 Sw. stelt dat het vermogen dat ter beschikking staat van een 

criminele organisatie verbeurd moet worden verklaard, onder voorbehoud van de rechten 

van derden ter goeder trouw.  

Deze bepaling is onafhankelijk van de rest van het artikel. Het kan bijvoorbeeld gaan 

over voertuigen die gebruikt worden om een criminele organisatie toe te laten haar 

activiteiten uit te oefenen. Het zijn goederen waarvan niemand als eigenaar kan worden 

aangewezen of waarvan de eigendom toebehoort aan een schimmige buitenlandse 

persoon of groep.209 

 

Afdeling 4. Verbeurdverklaring van onroerende goederen 

 
140. In dit onderdeel wordt kort ingegaan op de gevallen waarin de verbeurdverklaring 

van onroerende goederen mogelijk is. Een gedetailleerde beschrijving van de 

verschillende gevallen is niet relevant. In het te analyseren wetsvoorstel wordt ook 

geopteerd voor een uitbreiding naar onroerende goederen. Vandaar dat het aan de orde 

is om de algemene regeling en de reeds bestaande specifieke gevallen kort te schetsen.  

 

§ 1. Algemeen  

 
141. In principe is het zo dat de bij de klassieke vormen van verbeurdverklaring, die 

hierboven werden beschreven (artikel 42, 1° en 2° Sw.), enkel roerende zaken vatbaar 

zijn voor verbeurdverklaring.210 

Dit is niet het geval bij de vermogensvoordelen, bedoeld in artikel 42, 3° Sw. Onroerende 

goederen kunnen binnen een bepaalde vorm van vermogensvoordelen vallen. Meestal 

                                                        
209 E. FRANCIS, “Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het beslag in strafzaken”, T. Strafr. 2011, 316.  
210 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht: in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Maklu, 2006, 391.  
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zal een onroerend goed een vervangingsgoed zijn van primaire roerende 

vermogensvoordelen.211 

Daarnaast is het vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie dat de verbeurdverklaring 

van onroerende goederen die hebben gediend tot plegen van het misdrijf beperkt moet 

blijven tot de gevallen waarin de wetgever voorzien heeft in een specifieke bepaling. 

Onroerende verbeurdverklaringen die niet gebaseerd zijn op artikel 42, 3° Sw. moeten 

altijd een wettelijke basis hebben.212 

 

§ 2. Specifiek 

 
142. Er zijn dus een aantal specifieke wetsbepalingen die voorzien in de mogelijkheid tot 

het verbeurdverklaren van onroerende goederen wanneer men wordt veroordeeld voor 

een welomschreven misdrijf. Hieronder worden ze kort opgesomd. Het zijn deze 

bepalingen die ook in het wetsvoorstel naar voor komen om de invoering van 

verbeurdverklaring van onroerende goederen in het kader van terrorismemisdrijven 

kracht bij te zetten. Als het bij onderstaande misdrijven al van toepassing is, dan kan het 

naar analogie ook worden toegepast bij terrorismemisdrijven, toch?  

 

	   A. Huisjesmelkerij 

 
143. Het misdrijf huisjesmelkerij kan teruggevonden worden in artikel 433decies Sw. 

Huisjesmelkers zijn personen die tegen enorme prijzen woningen verhuren of verkopen, 

die veelal niet voldoen aan de woonkwaliteitsnormen aan personen die zich in een 

kwetsbare toestand bevinden.213 Artikel 433terdecies Sw. voorziet in de 

verbeurdverklaring en heeft ook betrekking op het onroerend goed, de kamer of enige 

andere ruimte.214 
                                                        
211 P. WAETERINCKX, “Het onroerend goed als vermogensvoordeel” in J.ROZIE (ed.), Het onroerend goed in het straf(proces)recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 69.  
212 J. ROZIE en P. WAETERINCKX, “Actualia verbeurdverklaring (2010-2015): alles stroomt, niet is blijvend”, NC 2015, 395.  
213 P.HERBOTS, “Huisjesmelkerij” in X, Postal Memorialis – Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, 
Kluwer, 2008, H 128/1.  
214 D. LIBOTTE, “De verbeurdverklaring van de tegenwaarde van roerende of onroerende goederen in het kader van huisjesmelkerij: 
wat kan moet niet”, T.Strafr. 2015, 232.  
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	   B. Mensenhandel, mensensmokkel en prostitutie 

 
144. Sinds 1 maart 2014 is het ook mogelijk om onroerende goederen verbeurd te 

verklaren die gebruikt zijn bij mensenhandel, mensensmokkel en prostitutie.215 

Artikel 382ter Sw. bevat de toepasselijke regelgeving inzake prostitutie. De wettelijke 

grondslag voor de verbeurdverklaring in het geval van mensenhandel is terug te vinden 

in artikel 433novies, § 6 Sw.  

 

Afdeling 5. Bescherming van derden 

 
145. Het werd reeds duidelijk dat sommige vormen van verbeurdverklaring geen 

eigendomsvereiste voorzien. Hieruit volgt dus dat de veroordeelde in bepaalde gevallen 

niet de eigenaar moet zijn van de goederen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Het 

gevolg hiervan is dat derden het slachtoffer kunnen worden. De problematiek is niet 

nieuw. Wat volgt is een bespreking van de manieren waarop derden zich vandaag 

kunnen baseren om hun rechten te doen gelden. Het is interessant om na te gaan of dit 

vandaag efficiënt en met weinig kosten gebeurt, omdat het wetsvoorstel ook opteert voor 

de verbeurdverklaring van andermans eigendom.  

 

§ 1. Begripsomschrijving  
 

A. ‘een derde’ 

 

146. Vooraleer we ons verder verdiepen in de materie over de bescherming van derden 

bij de bijzondere verbeurdverklaring gaan we eerst na wat we moeten verstaan onder de 

term ‘derde’. Strafprocesrechterlijk kan het begrip ruim en restrictief worden opgevat. In 
                                                        
215Wet van 27 november 2013 tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 
77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring, B.S. 13 december 2013.  
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de ruime zin zijn de noodzakelijke partijen het Openbaar Ministerie en de beklaagde en 

de restcategorie zijn de derden. In de enge zin zijn derden alle andere partijen, met 

uitzondering van de partijen aan wie het Wetboek van Strafvordering bevoegdheid 

verleent om voor de strafrechter een vordering in te stellen of tegen wie een vordering 

kan worden ingesteld. In deze opvatting zijn benadeelden en de burgerlijke partij geen 

derden.216 

 

147. De specifieke draagwijdte van het begrip ‘derde’ in de zin van de verbeurdverklaring 

is vrij ingewikkeld. In enkele van de reeds besproken artikelen waar er geen 

eigendomsvereiste is inzake de verbeurdverklaring vinden we de notie ‘derden’ terug. De 

term komt ook nog voor in andere wettelijke voorschriften die in dit deel worden 

besproken. Om verwarring te vermijden in de structuur van dit onderzoek volgt daarom 

enkel een bespreking van artikel 43bis Sw., aangezien deze formulering voor de meeste 

onduidelijkheid zorgt. 

 

148. In het kader van de vermogensvoordelen (artikel 42, 3° Sw.) bepaalt artikel 43bis, lid 

4 Sw.: 

“Iedere andere derde die beweert recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, 

zal dit recht kunnen laten gelden binnen een termijn en volgens de modaliteiten 

bepaald door de Koning.” 

 

De verwoording ‘iedere andere derde’ zorgt voor onduidelijkheid. Er kan natuurlijk vanuit 

gegaan worden dat een andere en een derde hetzelfde omvatten. Om de juiste 

draagwijdte te bepalen, moeten we naar de structuur van het artikel kijken. Het tweede lid 

regelt de waardeconfiscatie, die subsidiair is aan de objectconfiscatie, ten opzichte van 

de veroordeelde. Het derde lid voorziet in de teruggave van een vermogensvoordeel dat 

nog in primaire vorm bestaat aan de burgerlijke partij. Daarnaast voorziet het ook in een 

toewijzing aan de burgerlijke partij van een zakelijk surrogaat of de waarde van het 

verdwenen vermogensvoordeel. Het is pas in het vierde lid dat men spreekt over een 

                                                        
216 J.ROZIE, Voordeelsontneming:de wisselwerking tussen de toepassingsvoorwaarden en het rechtskarakter van de 
verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 263.  
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derde. Uit de opbouw van het artikel zelf volgt dat ‘iedere andere derde’ elke persoon is 

die geen burgerlijke partij of veroordeelde was, maar toch aanspraken op het verbeurde 

goed kan laten gelden.217 

 

B. Zakelijk recht en ter goeder trouw 
 

149. Enkel de hoedanigheid van derde hebben is niet voldoende. De derde moet tevens 

zakelijke rechten kunnen doen gelden. Hiermee wordt een eigendomsrecht, pandrecht, 

etc. bedoeld. Daarnaast dient een derde ter goeder trouw te zijn.218 

 

§ 2. Actiemogelijkheden van een derde 

 
150. In dit onderdeel overlopen we de verschillende manieren waarop een derde zijn 

rechten ten aanzien van het verbeurdverklaarde goed kan laten gelden.  

 

	   A. Informatieplicht 

 
151. In artikel 5 V.T.Sv. vinden we volgende informatieplicht terug: 

  

“Elke belanghebbende derde die volgens de door de rechtspleging verschafte 

aanwijzingen krachtens zijn rechtmatig bezit rechten kan doen gelden op de 

vermogensvoordelen bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater 

Strafwetboek of die rechten kan doen gelden op de zaken bedoeld in artikel 42, 1°, 

of op de zaken bedoeld in artikel 505 van het Strafwetboek219, wordt op de hoogte 

gebracht van de rechtsdag voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van 

de zaak.” 

 

                                                        
217 J. ROZIE en P. WAETERINCKX, “Actualia verbeurdverklaring (2010-2015): alles stroomt, niets is blijvend”, NC 2015, 422.  
218 Ibid, 424-425.  
219 Artikel 505 Sw. gaat over de bijzondere verbeurdverklaring bij witwasmisdrijven.  
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152. Het is zo dat de wet niet voorschrijft op welke wijze een belanghebbende derde in 

de zin van artikel 5 V.T.Sv. op de hoogte dient te worden gebracht van de rechtsdag en 

de wet bepaalt geen sanctie ingeval een derde niet werd opgeroepen.220 

Uit de rechtspraak volgt dat de verantwoordelijkheid voor het verwittigen van de derde 

rust op het Openbaar Ministerie. Het is aan de parketmagistraat om op basis van de 

dossiergegevens uit te maken welke derde een rechtmatig bezit zou kunnen hebben op 

de goederen waarvan het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring zal vorderen of die 

voor een verplichte verbeurdverklaring in aanmerking komen.221 

 

153. De verwittiging bevat geen verplichting voor de derde om actie te ondernemen. 

Wanneer de belanghebbende derde verkiest de zaak te laten rusten, dan is dat zijn goed 

recht. De derde op de hoogte brengen van de zittingsdatum heeft evenmin tot gevolg dat 

de geviseerde persoon van rechtswege partij wordt in het geding. De belanghebbende 

derde zal dus zelf het initiatief moeten nemen, tenzij de strafrechter ambtshalve overgaat 

tot de teruggave.222 

 

	   B. Tussenkomst in de strafprocedure 
 

154. Een eerste optie is dat een derde tussenkomt als partij in de strafprocedure. Het is 

evenwel vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie dat de bepalingen van het 

Gerechtelijk Wetboek over de tussenkomst niet van toepassing zijn voor de 

strafgerechten. Het is het Wetboek van Strafvordering die bepaalt door en tegen wie een 

vordering kan worden ingesteld. Enkel wanneer de strafrechter, die over de grond van de 

zaak oordeelt, een beslissing kan nemen over de straf ten aanzien van de beklaagde en 

daarnaast een veroordeling, sanctie of andere maatregel ten laste van een derde kan 

uitspreken, kan een derde tussenkomen in een strafprocedure. Dit is dus het geval 

wanneer de strafrechter de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt. De derde zal de 

                                                        
220 Antwerpen 15 juni 2005, RW  2007-08, 1043. 
221 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 849.  
222 J. ROZIE, “Actualia witwassen” in B. DE GROOTE, A. DE WILDE, P. DEPUYDT, J. MEESE, R. PERRIËNS, J. ROZIE, S. 
RUTTEN, D. SCHEERS, R. STEENNOT, M. TISON, A. VAN OEVELEN, K. VANHOVE en B. VANLERBERGHE (eds.), CBR jaarboek 
2006-2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 188.  
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kans krijgen om aan te tonen dat de wettelijke voorwaarden voor de bijzondere 

verbeurdverklaring niet vervuld zijn.223 

 

155. Een derde die tussenkomt, verkrijgt niet de hoedanigheid van burgerlijke partij. De 

teruggave of toewijzing op grond van artikel 43bis, derde lid Sw. is niet mogelijk. De 

rechter kan de teruggave enkel bevelen op grond van artikel 44 Sw.224 Buiten dit geval 

verleent de vrijwillige tussenkomst de strafrechter geen rechtsmacht om aan het 

betrokken goed een bepaalde bestemming te geven. Zelfs indien de tussenkomende 

derde kan aantonen dat hij de eigenaar is van een welbepaald goed, zal dit weinig 

verschil uitmaken, aangezien de rechter het goed niet mag toewijzen op grond van artikel 

43bis, derde lid Sw. In sommige gevallen is het dus aan te raden aan een derde om niet 

de weg van de vrijwillige tussenkomst te kiezen.225 

 

	   C. Aanwenden van rechtsmiddelen 
 

156. Derden kunnen ook tegen het vonnis of arrest dat de verbeurdverklaring van zijn 

zaken uitsprak de rechtsmiddelen aanwenden die ter beschikking staan aan de gewone 

procespartijen. Een derde kan verzet aantekenen en zijn aanspraken voor de eerste 

maal laten gelden in hoger beroep of in cassatie.226  

Derdenverzet als rechtsmiddel kan niet worden toegepast, want de bijzondere 

verbeurdverklaring is een straf. Een derdenverzet moet verband houden met de 

burgerlijke belangen om ontvankelijk te zijn.227 

 

157. Wanneer een derde reeds in een andere hoedanigheid procespartij was in de 

procedure waarin het bedoelde goed dreigde te worden verbeurdverklaard, dan is het 

voldoende dat hij de rechter kennis geeft van het feit dat hij aanspraken op dat goed doet 

gelden. Op de vonnisrechter rust dan de verplichting om de aanspraken van die derde in 
                                                        
223 K. VANDERHAUWAERT, “De bescherming van derden bij de verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2013, 371.  
224 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 849-850.  
225 J. ROZIE, Voordeelsontneming:de wisselwerking tussen de toepassingsvoorwaarden en het rechtskarakter van de 
verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 315-316.  
226 E. FRANCIS, “De verbeurdverklaring van andermans goed: forum shopping?”, T. Strafr. 2007, 128.  
227 Cass. 25 april 2001, AR P.01.0167.F, Rev.dr.pén. 2001, 1010.  
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feite en in rechte te onderzoeken. Indien geen enkele persoon aanspraken maakt op de 

goederen die voor verbeurverklaring in aanmerking komen is er geen enkele 

verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling die de bodemrechter verplicht ambtshalve na te 

gaan of de goede trouw van een derde zich verzet tegen de verbeurdverklaring.228 

 

 D. Het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1991229 
 
158. Het K.B. van 9 augustus 1991 beoogt de rechten van derden te beschermen die 

beweren rechten te hebben op de verbeurdverklaarde goederen. Het K.B. kwam er naar 

aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 11 januari 1990. In dit arrest 

besliste het Hof dat verbeurdverklaarde goederen, vanaf het in kracht van gewijsde 

treden van het vonnis, in eigendom overgedragen worden aan de Staat. Hierdoor hadden 

enkel nog derden die over een volgrecht beschikten bescherming. Het K.B. kwam er ook 

ter uitvoering van artikel 43bis, lid 4 Sw., zoals hierboven reeds werd besproken.230 

Het K.B. verwijst dus enkel naar artikel 43bis Sw. en het lijkt alsof dit artikel enkel 

betrekking heeft op vermogensvoordelen (art. 42, 3° Sw.) en niet op zaken die 

verbeurdverklaard zijn. In de rechtsleer wordt dit vaak gezien als een onvolkomenheid en 

opteert men voor een andere interpretatie. Het is zo dat er moet vanuit gegaan worden 

dat artikel 43bis, ter uitvoering van het K.B., een ruime draagwijdte heeft. Het artikel slaat 

dus op alle zaken die verbeurdverklaard werden, ongeacht de rechtsgrond van de 

verbeurdverklaring. Op deze manier kunnen alle derden die menen dat hun goederen 

verbeurdverklaard werden zich op deze procedure beroepen.231 

 

159. Om de procedure van het K.B. te begrijpen starten we logischerwijze bij artikel 1 van 

het K.B. Dit artikel bepaalt dat overeenkomstig artikel 43bis Sw., verbeurdverklaarde 

zaken niet het voorwerp kunnen uitmaken van enige uitvoeringsmaatregelen voor het 

verstrijken van een termijn van negentig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de 

                                                        
228 Cass. 15 december 2015, AR. P.15.1142.N, Pas 2015, 2919.  
229 K.B. van 9 augustus 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend 
door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak, B.S. 17 oktober 1991 
230 C. DESMET, “Derdenbescherming bij strafrechtelijke inbeslagname en verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2008, 260.  
231 E. FRANCIS, “De verbeurdverklaring van andermans goed: forum shopping?”, T. Strafr. 2007, 128.  



 

 88 

veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan.232 De termijn van 

negentig dagen is een vervaltermijn. De termijn begint te lopen vanaf het moment waarop 

het vonnis of arrest van de verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan.233 

Vervolgens, om derden in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, voorziet artikel 2 

van het K.B. in een informatiemechanisme. Indien een beslissing over een 

verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan, dient de griffier, bij een per post 

aangetekende brief, binnen dertig dagen bericht te geven aan bepaalde categorieën van 

personen. Ten eerste gaat het om iedereen die beweert recht te hebben op een van de 

zaken waarop de verbeurdverklaring betrekking heeft en waarvan die zaken op de 

bewaring ter griffie worden gehouden. Daarnaast moeten deze personen de procedure 

tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken verzet hebben aangewend 

tegen enige teruggave. Ten tweede gaat het om enige andere persoon, die door het 

Openbaar Ministerie als bevoegde persoon werd aangeduid om, volgens de door de 

rechtspleging verschafte aanwijzingen, rechten op een van de zaken te doen gelden.234 

Ten laatste is het nog van belang om artikel 3 van het K.B. te vermelden. Dit wordt 

gezien als het scharnierartikel, aangezien het personele toepassingsgebied er wordt 

afgebakend. Iedere derde die van mening is dat hij een recht heeft op een 

verbeurdverklaarde zaak, kan zijn aanspraken laten gelden voor een bevoegde rechter, 

binnen de termijn bepaald in artikel 1.235 

 

160. Hierboven hebben we het reeds gehad over de concrete draagwijdte van het begrip 

derde.236 Welke derden zich op het K.B. van 9 augustus 1991 kunnen beroepen, is ook al 

vaak een punt van discussie geweest. Voor de volledige draagwijdte kan worden 

verwezen naar wat hier reeds werd over gezegd. Bij het K.B. is het wel zo dat de derde 

voorheen niet tussengekomen mag zijn in de procedure, want hij had daar zijn rechten 

moeten uitputten.237 

 

                                                        
232 C. DESMET, “Derdenbescherming bij strafrechtelijke inbeslagname en verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2008, 260.  
233 E. FRANCIS, “ Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het beslag in strafzaken”, T. Strafr. 2011, 321.  
234 C. DESMET, “Derdenbescherming bij strafrechtelijke inbeslagname en verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2008, 260.  
235 Ibid. 
236 zie: paragraaf 146-148 
237 E. FRANCIS, “Algemene principes van de bijzondere verbeurdverklaring en het beslag in strafzaken”, T. Strafr. 2011, 322.  
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E. Belangen voor de burgerlijk rechter 
 

161. Een derde die de houder is van een zakelijk recht die niet is tussengekomen in het 

strafgeding en geen gebruik kan maken van de in het Koninklijk Besluit voorziene 

procedure kan zijn belangen voor de burgerlijk rechter laten gelden.238  

In een arrest van 2012 wijst het Hof van Cassatie uitdrukkelijk op de mogelijkheid voor 

een derde om zich tot de burgerlijke rechter te wenden. Het Hof verduidelijkte dat een 

derde die beweert recht te hebben op een verbeurdverklaard vermogensvoordeel, dat 

volgens artikel 43bis, lid 3 Sw. aan de burgerlijke partij is toegewezen, zijn rechten kan 

laten gelden door een vordering in te stellen voor de burgerlijke rechter. Dit nadat de 

veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan.239 

 

162. Artikel 1, eerste lid van het K.B. bepaalt dat overeenkomstig artikel 43bis Sw. 

verbeurdverklaarde zaken niet het voorwerp kunnen uitmaken van enige 

uitvoeringsmaatregel voor het verstrijken van een termijn van negentig dagen, te rekenen 

vanaf de dag waarop de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is 

gegaan. Daarnaast bepaalt artikel 3 van het K.B. dat ‘iedere derde’ die beweert recht te 

hebben op één van de zaken waarvan de verbeurdverklaring is uitgesproken, tijdens 

deze termijn zijn aanspraak voor de bevoegde rechter kan brengen. In principe is het 

materieel toepassingsgebied van het K.B. beperkt tot derden die schade lijden door de 

verbeurdverklaringen uitgesproken op grond van artikel 43bis Sw.240 

Het gegeven dat het K.B. enkel betrekking zou hebben op vermogensvoordelen, zoals 

volgt uit artikel 42, 3° Sw., omdat het enkel verwijst naar artikel 43bis Sw. wordt in de 

rechtsleer vaak gezien als een onvolkomenheid van het K.B.  

 

163. De procedure van dit K.B. staat enkel open voor de zogenaamde ‘echte’ derden. Dit 

zijn de personen die geen partij, zelfs geen tussenkomende partij, waren in de 

strafprocedure.241 

                                                        
238 K. VANDERHAUWAERT, “De bescherming van derden bij de verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2013, 373.  
239 Cass. 5 december 2012, AR. P.12.1235.F, Pas 2012, 2421.  
240 K. VANDERHAUWAERT, “De bescherming van derden bij de verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2013, 372.  
241 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 854.  
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§ 3. Verbeurdverklaring met toewijzing aan de burgerlijke partij  
 

164. Een andere soort bescherming is de verbeurdverklaring met toewijzing aan de 

burgerlijke partij. Aangezien hierboven reeds werd uitgelegd dat een derde niet hetzelfde 

is als een burgerlijke partij, wordt deze beschermingsmogelijkheid apart behandeld.  

 

165. Artikel 43bis, derde lid Sw. stelt dat als de verbeurdverklaarde zaken aan de 

burgerlijke partij toebehoren, zij dan aan haar zullen worden teruggegeven. De 

verbeurdverklaarde zaken zullen haar ook worden toegewezen indien de strafrechter de 

verbeurdverklaring heeft uitgesproken omwille van de vaststelling dat zij goederen en 

waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats gesteld zijn van de zaken die 

toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent vormen van zulke zaken.  

Logischerwijze veronderstelt artikel 43bis, derde lid Sw. een burgerlijke partijstelling. De 

benadeelde moet zich dus burgerlijke partij hebben gesteld indien men wil genieten van 

de teruggave van de verbeurdverklaarde zaken.242 

 

166. Er wordt in het artikel dus gesproken over ‘een teruggave’ van de 

verbeurdverklaarde zaken. Deze teruggave is afhankelijk van twee 

toepassingsvoorwaarden. Ten eerste moet het gaan om primaire vermogensvoordelen, 

dit zijn dus de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. 

Hieronder vallen ook de criminele vermogensvoordelen die door een mededader of 

medeplichtige zouden zijn genoten. Ten tweede moeten deze vermogensvoordelen nog 

(in natura) bestaan in het vermogen van de beklaagde.243  

Het is niet omdat een persoon zich burgerlijke partij heeft gesteld dat zij zomaar kan 

kiezen welke zaken ze van wie wil vorderen. Enkel de verbeurdverklaarde zaken die aan 

de burgerlijke partij toebehoren komen in aanmerking voor teruggave. Indien blijkt dat 

verbeurdverklaarde zaken niet aan de burgerlijke partij toebehoren, dan kan de 

toewijzing niet worden toegekend.244 

                                                        
242 I. DE CNEUDT, “Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit fiscale misdrijven”, Jura. Falc. 2006-07, 12-13.  
243J. RAEYMAKERS, “De rechtsfiguren van teruggave en toewijzing ten gunste van een benadeelde, onder meer als bijzondere 
modaliteiten van de verbeurdverklaring als bijkomende strafsanctie”, NC 2017, 457.  
244J. ROZIE, “Over de (verboden) cumul van de voordeelsontneming, de teruggave en de schadevergoeding” (noot onder Cass. 18 
april 2008, AR P.06.0011.N), NC 2012, 323.  
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167. Daarnaast spreekt men in het artikel ook over ‘de toewijzing’ van de 

verbeurdverklaarde zaken. Hierbij gaat het over de verbeurdverklaring van goederen en 

waarden die door de veroordeelde in de plaats zijn gesteld van zaken die toebehoren 

aan de burgerlijke partij. Het kan ook gaan om goederen die het equivalent van zulke 

zaken vormen.245 

De teruggave moet onderscheiden worden van de toewijzing van de verbeurdverklaarde 

zaken. De teruggave is een burgerrechtelijke maatregel met een zakenrechtelijke 

werking die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient uit te spreken. De 

toewijzing van de verbeurdverklaarde zaken is een straf die aan de burgerlijke partij een 

burgerrechtelijk vorderingsrecht verleent tot afgifte van de toegewezen bedragen of de 

opbrengst van toegewezen zaken vanwege de overheid die bevoegd is om de straf ten 

uitvoer te leggen.246 

 

168. In dit onderdeel is het relevant om ook nog het onderscheid met artikel 44 Sw. aan 

te halen. Het artikel stelt dat de veroordeling tot de bij wet gestelde straffen altijd wordt 

uitgesproken, onverminderd de teruggave en de schadevergoeding die aan partijen 

mochten zijn verschuldigd. Deze vorm van teruggave is geen straf. Ze beoogt de 

beëindiging van een met de strafwet strijdige toestand. Een rechter zal enkel de 

teruggave bevelen indien hij inbreuk heeft vastgesteld op de strafwet.247 

Wanneer aan de toepassingsvoorwaarden van de teruggave op grond van artikel 44 Sw. 

is voldaan, moet de strafrechter ambtshalve overgaan tot de teruggave. De rechter moet 

dit doen zonder dat er evenwel sprake is van een burgerlijke partijstelling.248 

 

 

                                                        
245 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 852.  
246 Cass. 10 juni 2014, AR P.14.2080.N, NC 2015, 501.  
247 P. WAETERINCKX, F. DERUYCK en F. VAN VOLSEM, Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2016, 851.  
248 J. ROZIE, “Actualia witwassen” in B. DE GROOTE, A. DE WILDE, P. DEPUYDT, J. MEESE, R. PERRIËNS, J. ROZIE, S. 
RUTTEN, D. SCHEERS, R. STEENNOT, M. TISON, A. VAN OEVELEN, K. VANHOVE en B. VANLERBERGHE (eds.), CBR jaarboek 
2006-2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 190.  
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Hoofdstuk 3. Analyse wetsvoorstel DOC 54 1771/001 
 

169. Op 19 april 2016 diende NV-A fractielid, mevrouw Sophie De Wit, een wetsvoorstel 

in tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in 

terrorismezaken. In het wetsvoorstel wordt uiteengezet dat de huidige regeling 

onvoldoende mogelijkheden biedt in het kader van terrorismemisdrijven. Het voorstel 

voorziet in de bijzondere verbeurdverklaring van zowel goederen die geen eigendom zijn 

van de veroordeelde als van onroerende goederen, in het kader van 

terrorismemisdrijven. Het voorstel voorziet in een toevoeging van artikel 141quater in het 

Strafwetboek.249 

 
Afdeling 1. Uitbreiding verbeurdverklaring naar onroerende goederen 

 
170. Zoals reeds werd uitgelegd kan een onroerend goed enkel worden 

verbeurdverklaard indien de wet dit uitdrukkelijk toelaat. Volgens het voorstel is het 

aangewezen om specifiek voor terrorismemisdrijven de bijzondere verbeurdverklaring 

van onroerende goederen te voorzien. Het zou noodzakelijk zijn om in bepaalde gevallen 

terroristische groeperingen definitief te ontmantelen. Hierbij worden enkele voorbeelden 

aangehaald, zoals een ‘safe house’ dat wordt aangewend voor het verbergen van 

aanslagplegers of voor de opslag van wapens en explosieven.250 

 

Afdeling 2. Uitbreiding verbeurdverklaring naar andermans eigendom 
 
 
171. Op grond van artikel 41, 1° Sw. is de bijzondere verbeurdverklaring enkel mogelijk 

indien de goederen eigendom zijn van de veroordeelde. Op basis van wetsvoorstel DOC 

54 1771/001 zou er een afwijking op het gemeenrechtelijke eigendomsvereiste worden 

ingevoerd in het kader van de antiterreurwetgeving. Op deze manier kan men de 

middelen van terroristische cellen op een maximale manier afnemen. Men benadrukt 

                                                        
249 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001. 
250 Ibid 3-4.  
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hierbij dat de voorgestelde wetswijzigingen geen afbreuk zullen doen aan het 

eigendomsrecht van derden ter goeder trouw die volledig vreemd zijn aan de 

terroristische misdrijven. Ook indien de verbeurdverklaring reeds werd uitgesproken, 

kunnen bonafide derden nadien nog een rechterijke procedure starten om hun eigendom 

terug te krijgen. Uit het wetsvoorstel lijkt het alsof men vooral familieleden viseert, 

wanneer men spreekt over ‘andermans eigendom’.251 
 

Afdeling 3. Is een uitbreiding noodzakelijk? 
 
172. Nu het huidig wettelijk kader en de uitbreidingen van de bijzondere 

verbeurdverklaring zijn uiteengezet rest ons nog een belangrijke vraag. Is een uitbreiding 

wel noodzakelijk? Zal het effectief zorgen voor minder aanslagen en minder terroristisch 

cellen? Biedt het huidig wettelijk kader niet al voldoende oplossingen? Het is in deze 

masterproef niet alleen nodig om na te gaan of de antiterreurmaatregel ingaat tegen 

bepaalde rechten, maar ook of ze een meerwaarde bieden. Het kan zijn dat bepaalde 

maatregelen geen specifieke rechten schenden, maar of ze noodzakelijk zijn is een 

andere vraag.  

 

§ 1. Bestaande mogelijkheden 

 
173. In het wetsvoorstel wordt artikel 42, 1° Sw. aangehaald als de gemeenrechtelijke 

bepaling van de bijzondere verbeurdverklaring. Het is deze regel die onvoldoende 

mogelijkheden zou bieden, aangezien hij niet voorziet in de verbeurdverklaring van 

onroerende goederen en andermans eigendom. Gelet op de vorige uiteenzetting beperkt 

de bijzondere verbeurdverklaring zich niet tot artikel 42, 1° Sw. Werd er wel nagegaan of 

andere bepalingen wel voldoende mogelijkheden bezitten in het kader van 

terrorismemisdrijven? 

 

                                                        
251 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001, 4-5.  
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A. Vermogensvoordeel 
 

174. Hierboven werd reeds duidelijk dat voordelen die rechtstreeks uit een misdrijf 

komen, goederen en waarden die in de plaats zijn gesteld of de inkomsten uit de belegde 

voordelen verbeurd kunnen worden verklaard (art. 42, 3° Sw.). Bij vermogensvoordelen 

is het ook mogelijk om onroerende goederen en andermans goederen verbeurd te 

verklaren. Het verschil met het wetsvoorstel is natuurlijk wel dat deze vorm niet verplicht 

is en het onroerend of roerend goed een vermogensvoordeel moet zijn. Het zal natuurlijk 

soms wel het geval zijn dat terroristische groepen een auto of een pand kopen of huren 

met gelden uit criminele activiteiten, maar dit is niet altijd het geval. Het systeem van de 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen biedt dus enkel een oplossing in 

bepaalde situaties. 

 

B. De bijzondere verbeurdverklaring bij criminele organisaties 

 
175. Zoals reeds werd besproken volgt uit artikel 43quater, § 4 Sw. dat het vermogen dat 

ter beschikking staat van een criminele organisatie moet worden verbeurd verklaard. 

Onroerende goederen kunnen dus ook verbeurd worden verklaard.252  

 

176. Het enige probleem met dit artikel is het feit of een terroristische groep wel valt 

onder de constitutieve bestanddelen van een criminele organisatie. Daarnaast biedt het 

ook geen oplossing in het geval van de zogenaamde ‘lone wolf’ terroristen.  

 

Een criminele organisatie vinden we terug in artikel 324bis, lid 1 Sw.: 

 

“Met criminele organisatie wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van 

meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling 

overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met 

gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect 

vermogensvoordelen te verkrijgen, (...).” 
                                                        
252Zie: paragraaf 139. 
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177. In het eerste deel van deze masterproef werd reeds uitgelegd wat we moeten 

begrijpen onder een ‘terroristische groepring’.253 Beide begrippen zijn zeer gelijkaardig. 

Het gaat om een gestructureerde vereniging die reeds een bepaalde tijd bestaat en in 

onderling overleg misdrijven plant.254 

Het verschil tussen de criminele organisatie en de terroristische groep is vooral het 

hoofddoel. Bij terrorisme is het doel hoofdzakelijk het plegen van terroristische 

misdrijven. Bij een criminele organistie ligt de focus op het verwerven van 

vermogensvoordelen door het gebruik van onwettige middelen.255  

 

178. Hier ligt dan ook de moeilijkheid van het toepassen van artikel 43quater, § 4 Sw. Het 

kan natuurlijk wel dat bepaalde terroristische cellen ook andere criminele activiteiten 

plegen om bepaalde terroristische activiteiten te financieren, zoals een auto of een ‘safe 

house’. Het zal dus afhankelijk zijn van de situatie of de verbeurdverklaring van 

toepassing zal zijn. Een andere oplossing was misschien opteren voor de uitbreiding van 

de bijzondere verbeurdverklaring bij criminele organisaties. Naast criminele organisaties 

kon men ook terroristische groeperingen opnemen in artikel 43quater, § 4 Sw.  

 

	   C. Veiligheidsmaatregelen  

 
179. De verbeurdverklaring als veiligheidsmaatregel heeft een preventief karakter. Er kan 

voorzien worden in de afwezigheid van een eigendomsvereiste indien dit ondubbelzinnig 

uit de wet blijkt.256 Het wetsvoorstel doelt op de ontmanteling van terroristische cellen en 

het voorkomen van aanslagen.257 De wapens (verboden oorlogswapens en explosieven) 

die worden opgeslagen in de zogenaamde ‘safe houses’ waarover gesproken wordt in 

het wetsvoorstel moeten reeds verplicht verbeurd worden verklaard op basis van artikel 

                                                        
253Zie: paragraaf 33-35. 
254Corr. Brugge 28 februari 2006, T. Strafr. 2006, 159, noot P. DE HERT. 
255L. ROOS, Het misdrijf criminele organisatie, onuitg. masterproef Rechten Ugent, 2016, 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/334/RUG01-002272334_2016_0001_AC.pdf, 117.  
256J.ROZIE, “Koorddansen tussen de eerbiediging van het recht op eigendom en een rechtvaardige verbeurdverklaring” in S. 
DEWULF en D. PACQUEE (eds.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Mortsel, Intersentia, 2008, 138.  
257 Zie: Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001.  
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24 wapenwet. Dit artikel is een voorbeeld van dergelijke veiligheidsmaatregel om 

preventief op te kunnen treden. Is het dan wel nog nodig om ook het pand zelf waar de 

wapens werden gevonden verbeurd te verklaren?  

 

180. Voor de andere aangehaalde problematiek uit het wetsvoorstel, zoals het verbergen 

van aanslagplegers of een het gebruik van een voertuig voor een aanslag die niet van de 

terrorist zelf is, zijn er geen specifieke veiligheidsmaatregelen voorhanden.  

 

§ 2. Het probleem van de derde ter goeder trouw 
 

 A. Voldoende bescherming? 
 

181. Derden wiens goed verbeurd wordt verklaard zonder zelf veroordeeld te worden 

hebben verschillende opties om zichzelf te beschermen. Dit werd hierboven reeds 

uitgelegd.258 Het wetsvoorstel zelf benadrukt ook dat roerende en onroerende goederen 

van derden ter goeder trouw niet worden geviseerd. Toch werd er in het wetsvoorstel niet 

goed nagedacht over manieren om deze personen te beschermen. Er bestaan wel al 

veel mogelijkheden, maar het hangt soms af van de soort verbeurdverklaring of iemand 

zich burgerlijke partij kan stellen of niet. De bestaande beschermingen brengen dus niet 

altijd evenveel soelaas en dit is wel nodig aangezien onroerende goederen ook verbeurd 

kunnen worden verklaard. De informatieplicht op basis van art. 5 V.T.Sv. is bijvoorbeeld 

niet van toepassing op de nieuwe soort verbeurdverklaring. Hier had men moeten over 

nadenken, om ook dit artikel aan te passen en uit te breiden, gezien de impact van de 

verbeurdverklaring. Het K.B. van 9 augustus 1991 dat hierboven uitgelegd werd biedt 

enige bescherming, maar er zijn strenge voorwaarden en termijnen aan verbonden.  

 

182. Gezien de aanzienlijke uitbreiding van de verbeurdverklaring in het wetsvoorstel en 

de beperkte bescherming die reeds bestaat, kunnen we ons afvragen of er wel 

voldoende over de bescherming van derden ter goeder trouw werd nagedacht? 

                                                        
258 Zie: paragraaf: 150-168. 
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Daarnaast zorgt het voor extra procedures en kosten voor deze derden. Binnen justitie is 

het toch eerder de bedoeling om de logge procedures te vermijden en de achterstand te 

beperken. Het is om deze redenen niet verantwoord om dan gewoon dergelijke 

maatregelen zoals de uitgebreide verbeurdverklaring in het kader van terrorisme zomaar 

in te voeren, zonder na te denken over bepaalde gevolgen voor personen en het juridisch 

apparaat. Het zorgt voor een minder efficiënt justitiebeleid en steeds meer frustraties bij 

de burgers.  

 

 Afdeling 4: Verantwoording en meningen op basis van expertinterviews 
 

183. De maatregelen ter bestrijding van terrorisme worden door onze politici in België 

opgesteld en ingevoerd. Op basis van deze vaststelling was het daarom interessant om 

enkele vragen te stellen in verband met dit onderzoek aan een fractielid van NV-A zelf, 

een fractielid van oppositiepartij Sp.a en een politiek neutraal persoon uit de juridische 

wereld.  

 

§ 1. Verantwoording van een NV-A fractielid 
 

 A. Het wetsvoorstel: waarom?  

 

184. Uit het wetsvoorstel is het niet duidelijk waarom er een uitgebreide vorm van een 

bijzondere verbeurdverklaring zou moeten worden ingevoerd. Op basis van het interview 

met mevrouw Sophie De Wit werden enkele zaken uitgeklaard. 

Een groot probleem in het kader van terrorisme is dat anderen een huis huurden en dit 

ter beschikking stelden aan terroristen. Op dergelijk plaatsen werden bommen gemaakt 

of aanslagen voorbereid. Daarnaast worden ook wagens voorzien door andere personen 

dan de terroristen zelf. Deze werden later gebruikt om in een massa in te rijden. Deze 

problemen konden met de huidige wet van de bijzondere verbeurdverklaring niet worden 

opgelost. Het is belangrijk volgens mevrouw Sophie De Wit om in te zetten op het 

strafbaar maken van al deze voorbereidingshandelingen, zodat terroristen minder snel de 
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stap zullen zetten om een aanslag te plegen. Men is er zich van bewust dat er altijd wel 

lacunes zullen zijn, maar alle maatregelen helpen. Ook deze in verband met de 

verbeurdverklaring. Stel, er is een ‘safe house’ waar terroristen zich verbergen na een 

aanslag of wapens in opslaan. Meestal is het gebouw niet van de terroristen zelf en het 

kan dan niet verbeurd verklaard worden. Uit de vele terrodossiers bleek dat er enorm 

veel ‘safe houses’ waren om terroristen te verbergen. Het wetsvoorstel helpt mee aan de 

ontmanteling van dergelijke terreurcellen. Deze wet zou dit dus wel mogelijk maken en 

het is een manier om mensen twee keer te doen nadenken voor ze een terrorist helpen. 

De maatregel is van preventieve en repressieve aard om andere mensen te beschermen, 

bijvoorbeeld wanneer het om een appartementsgebouw gaat.  

 

	   B. Is inzetten op veiligheid niet eerder verkiezingspropaganda?  
 
185. Uit de geuite kritieken omtrent het veiligheidsbeleid in België ter bestrijding van 

terreur wordt politici vaak verweten dat ze dit enkel doen om aan populariteit te winnen. 

Veiligheid verkoopt nu eenmaal, gezien de maatschappelijke context in West-Europa. Dit 

is niet hoe NV-A fractielid mevrouw Sophie De Wit dit ziet. Naar haar mening kunnen we 

niet ontkennen dat de aanslagen van de voorbije jaren in Europa een link hadden met 

Brussel. Dit zijn objectieve feiten die niks te maken hebben met verkiezingen. Het 

probleem moet worden aangepakt en de beveiliging moet worden geoptimaliseerd. Het is 

inderdaad zo dat het veiligheidsbeleid aansluit bij de core business van NV-A, maar daar 

is volgens Sophie De Wit niks mis mee. Ze hebben als partij een plan opgesteld en het is 

de bedoeling dat dit consequent wordt uitgevoerd. Temporeel klopt deze stelling ook niet 

volgens haar, gezien het plan werd uitgebracht in een periode waar er geen verkiezingen 

waren. Ze ontkent niet dat het thema natuurlijk wel meer ter sprake zal komen naarmate 

de verkiezingen nabij zijn. Dit komt ook omdat het een onderwerp is die burgers bezig 

houdt en dit ervaart ze als burgemeester zelf ook. NV-A is inderdaad als partij op dit 

thema gesprongen en ze vonden dat ze verder moesten durven gaan dan de andere 

partijen.  
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	   C. Veiligheid boven vrijheid? 

 

186. Bij het wetsvoorstel en bij elke nieuwe wetgeving is Sophie De Wit binnen haar partij 

door haar achtergrond als advocaat degene die zegt dat er rekening moet worden 

gehouden met de rechten en plichten binnen de rechtstaat. Er wordt altijd gewezen op de 

‘checks and balances’ bij het opstellen van dergelijke maatregelen. Het is duidelijk dat 

het inderdaad om een moeilijk evenwicht gaat. De partij is dan ook van mening dat alles 

wel genuanceerder is dan dat het wordt voorgesteld. Terroristen zitten nu eenmaal ook 

niet in met de rechten van slachtoffers wanneer ze een aanslag plegen. Binnen hun partij 

vindt men het belangrijker dat de burgers bescherming krijgen. NV-A is inderdaad soms 

ver gegaan, maar er werd altijd rekening gehouden met de ‘checks and balances’ om ze 

te waarborgen. Het is een moeilijke strijd, want terroristen houden zich niet aan 

procedures. Sophie De Wit is stelt dat we verder moeten kijken dan het individueel 

belang. De regering moet durven nadenken over maatregelen, zoals het wetsvoorstel, in 

het algemeen belang.  

 

187. Het wetsvoorstel zelf deed uitschijnen dat ze gericht was op familieleden van een 

terrorist. Dit is niet het geval, want de verwijzing in het wetsvoorstel is eerder een 

voorbeeld. Het is niet onlogisch dat het vaker familieleden zijn die zullen helpen. Ze denkt 

dat het wel zou kunnen dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 17 GW 

(verbod op algemene verbeurdverklaring). Het is afwachten of het Grondwettelijk Hof 

hierin een overschrijding ziet. Familieleden ter goeder trouw vallen niet onder het 

wetsvoorstel. De problematiek van derden ter goeder trouw bij het revindiceren van hun 

goederen wordt door het fractielid niet ontkent, maar het is naar de mening van de partij 

vandaag ook al zo.  

 

188. NV-A erkent dat sommige mensen vanuit hun achtergrond vinden dat bepaalde 

maatregelen, zoals dit wetsvoorstel, te ver zijn gegaan en de grondrechten uithollen. Als 

partij geven ze toe dat ze ver zijn gegaan, maar binnen de grenzen van de rechtstaat. Er 

zullen gewoon altijd verschillende meningen zijn over dit thema. Ze begrijpen dat 
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groepen zoals Amnesty International willen opkomen voor de rechten van individuen en 

ze vinden het een goede zaak dat ze af en toe aan de alarmbel trekken. Toch is de partij 

van mening dat in het kader van terrorisme het algemeen belang belangrijker is dan 

opkomen voor een beperkte groep. De regering heeft als taak om alle belangen te 

verdedigen en een goed gemiddelde te maken. Binnen NV-A is dit het hoofddoel, maar 

er werd volgens de partij altijd rekening gehouden met de grondrechten.  

 

§ 2. Meningen over het wetsvoorstel  
 

A. Oppositiepartij 

 
189. De heer Hans Bonte van de oppositiepartij S.pa en tevens burgemeester van 

Vilvoorde wordt in zijn stad vaak geconfronteerd met het probleem van radicaliserende 

jongeren die vertrekken naar Syrië. Zijn eerste grote kritiek in het terrorismedebat was 

dat het religieus geïnspireerde terrorisme dat vandaag de meeste gekende vorm is, leidt 

tot vormen van misbruik en overdreven reacties van de wetgever. Er ontstaan door de 

aanslagen veel symbolische wetten die eigenlijk juridisch en wettelijk controversieel zijn. 

Ze dienen eerder als profilering en indien ze er doorkomen kunnen ze het systeem 

onderuit halen. Naar zijn mening is ook het wetsvoorstel dat aan bod komt in dit 

onderzoek een symboolwet.  

Hij ergert zich aan het feit dat deze tendens in het veiligheidsbeleid zich ook heeft 

vertaald in de definiëring van het misdrijf terrorisme in het Belgisch Strafwetboek. De 

definitie is te breed en ondergraaft de rechtszekerheid. In de praktijk wordt Hans Bonte 

hiermee geconfronteerd in zijn stad Vilvoorde. Een persoon werd veroordeeld voor 

terrorisme zonder dat hij effectief een terroristische daad had gepleegd. Hij probeerde 

naar Syrië te reizen, maar is er nooit geraakt. Toch valt ook dit onder de definitie van 

terrorisme in ons land. Hiermee wil hij aantonen dat er gewoon geen nuance meer is. De 

definitie kan leiden tot te veel onduidelijkheden en interpretatie in hoofde van rechters, 

waardoor de wetgever te afhankelijk wordt van de rechtspraak. Dit heeft natuurlijk ook 
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gevolgen voor wetten die ermee verbonden zijn, zoals de verbeurdverklaring in het kader 

van terrorisme.  

 

190. Veel wetten worden ingevoerd in het kader van terrorisme zonder dat er goed wordt 

over nagedacht. De regering moet reageren op de onveiligheidsgevoelens, maar 

bepaalde beleidstechnieken versterken dit gevoel kunstmatig. Militairen op straat is hier 

een mooi voorbeeld van. Het gaat eerder om een politieke communicatie, maar als de 

mensen ze zien in het straatbeeld zullen ze zich wel veiliger voelen. Op deze manier 

komt het budget op de verkeerde plaats. S.pa is van mening dat het veiligheidsbeleid in 

België in essentie de dysfuncties en gebrek aan efficiëntie inzake veiligheid zou moeten 

aanpakken. Er moet een betere samenwerking komen tussen politie en justitie met meer 

aandacht voor de lokale politie. Zonder veel middelen kan het gebrek aan commando, 

professionalisme en samenwerkingscultuur binnen de politie worden opgelost. De 

informatieposities in kwetsbare buurten verbeteren is ook een pijnpunt dat vaak wordt 

genegeerd. Dergelijke aanpassingen dragen effectief bij aan de strijd tegen terreur. 

Strengere wetten en maatregelen, zoals de uitgebreide verbeurdverklaring, zullen 

volgens Hans Bonte niet helpen. Er zijn moslimjongeren die zich uitgesloten en verkeerd 

behandeld voelen en dergelijke wetten versterken dit gevoel.   

 

191. Hans Bonte ziet het te analyseren wetsvoorstel van NV-A als een initiatief in 

navolging van een partijprogramma. Het is om aan te tonen dat ze de daad bij het woord 

voeren. Mocht het wet worden zal het geen enkel effect hebben. Er wordt geen rekening 

gehouden met de complexiteit en snelheid waarmee een aanslag wordt gepleegd. 

Gezien de bureaucratie en de traagheid in de veiligheidsketen in het kader van de 

verbeurdverklaring zal het voorstel geen bijdrage leveren bij het ontmantelen van 

terroristische cellen. Zelf is hij ook vragende partij om terreur efficiënter aan te pakken, 

maar er zijn toch bepaalde grenzen. Vandaag kijkt men op een zeer stigmatiserende 

manier naar terrorisme. Het gevolg hiervan is dat individuele rechten en vrijheden 

volledig aan de kant worden geschoven. 
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B. Jurist  

 
192. Het is logisch dat een politieke partij achter haar beleidskeuzes staat en de 

oppositie een andere visie heeft. Het was dan ook interessant om de mening te vragen 

van iemand uit de juridische wereld, specifiek de heer Frank Schuermans van het 

openbaar ministerie.  

 

193. Massaal inzetten op veiligheid is niet onlogisch gezien de maatschappelijke 

evoluties in onze samenleving. Er ontwikkelde zich een terroristische dreiging die we nog 

nooit eerder gezien hebben. De politiek moet dus reageren met maatregelen, maar die 

moeten aanvaardbaar zijn binnen een democratische context. Volgens Frank 

Schuermans werken de ‘checks and balances’ goed in ons land en zorgt het 

Grondwettelijk Hof voor de vernietiging van maatregelen die niet door de beugel kunnen. 

Hij vindt dat er politiek wel een reflex is ontstaan om na te denken bij het invoeren van 

antiterreurmaatregelen. Alles wat werd ingevoerd naar aanleiding van de verhoogde 

terreurdreigingen past correct binnen de Europese context. Andere lidstaten zijn veel 

verder gegaan. Er is natuurlijk altijd wel het gevaar dat bepaalde maatregelen 

grondrechten kunnen uithollen dus we dienen wel waakzaam te blijven.  

 

194. Hij stelt dat beschuldigingen van mensenrechtenorganisaties als Amnesty en HRW 

vaak onduidelijk zijn. De rapporten van HRW waren niet mild voor de Belgische aanpak 

en noemden vele van de maatregelen disproportioneel. Frank Schuermans vindt dat het 

nooit duidelijk is wat ze daar nu in concreto mee bedoelen en volgt de stelling van HRW 

niet.  

 

195. Wel is hij van mening dat het inderdaad opvalt dat veiligheidsbeleid in het kader van 

terrorisme vaak een campagnethema wordt van partijen zoals NV-A. Dit betreurt hij, want 

politieke partijen laten zich te veel leiden door de algemene mening van de bevolking en 

de manier waarop de media op hen inspeelt. Dit leidt vaak tot ongenuanceerde 

uitspraken zonder veel dossierkennis. Politici zouden zich beter focussen op andere 

zaken in de strijd tegen terrorisme. De efficiëntie binnen de politie is bijvoorbeeld een 
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groot probleem in ons land. Het probleem is dat er gewoon nooit budget is om deze 

kwesties op te lossen. Het is dus veel gemakkelijker om dan maar gewoon 

wetsvoorstellen te lanceren i.p.v. de concrete organisatie aan te sturen. Uit de 

steekvlampolitiek naar aanleiding van de aanslagen komen dan misschien 25% nuttige 

maatregelen. Het wordt tijd dat men inziet dat men er met wetgeving alleen niet zal 

geraken.  

 

196. Hij vindt het belangrijk dat de juridische wereld tegenwicht probeert te bieden in het 

kader van antiterreurbeleid. De rechterlijke macht kan natuurlijk niet ontkennen dat 

inzetten op veiligheid een politieke prioriteit is van de regering en van de Minister van 

Justitie. Het Openbaar Ministerie staat nu eenmaal onder het gezag van de minister en 

moet dus ook de prioriteiten uitvoeren. De laatste jaren wil de uitvoerende macht ook 

steeds meer grip krijgen op het Openbaar Ministerie. Hij ziet het Openbaar Ministerie als 

een belangrijke partner om in dit gehele verhaal toch voldoende tegenwicht te blijven 

bieden.  

Naar zijn mening treedt de politiek efficiënt op tegen terrorisme met respect voor de 

grondrechten door afstand te bewaren. Hiermee bedoelt hij dat na een aanslag men niet 

meteen in een emotionele opwelling draconische maatregelen moet invoeren. Het is 

beter om altijd eerst te kijken naar de middelen die reeds voorhanden zijn en of deze ook 

wel effectief worden toegepast. Het is en blijft een moeilijke evenwichtsoefening, maar 

steeds meer, andere en nieuwe wetten schrijven is niet de oplossing.  

Dit is ook zo bij het te analyseren wetsvoorstel. Het is juridisch niet echt noodzakelijk, 

maar als het kan voor mensensmokkel, dan kan je het inderdaad ook wel voorzien voor 

terrorisme. Er zit dus een zekere logica in het voorstel van NV-A, maar het is volgens. 

Frank Schuermans een illusie dat er meer terroristische cellen zullen ontmanteld worden. 

Zulke zaken hangen meer af van politionele informatie.  

 

197. Hij is van mening dat men eerst de problematiek van de uitvoering van de 

verbeurdverklaring zou moeten aanpakken. Het is een groot pijnpunt binnen justitie. De 

meeste mensen zijn onvermogend of zitten in het buitenland. Politici zouden beter eerst 

het huidig systeem aanpassen, want vandaag werkt het inningsysteem gewoon niet. 
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Voorstellen zoals deze van NV-A inzake verbeurdverklaring kunnen momenteel dus nooit 

efficiënt zijn. Er wordt nog geen 30% van de verbeurdverklaringen uitgevoerd en dit werkt 

frustrerend en contraproductief. Eerst dit probleem oplossen is dus de boodschap.  

Algemeen is het wetsvoorstel vanuit juridisch oogpunt een uitgemaakte zaak. Andere 

voorbeelden, zoals in het kader van mensensmokkel, doorstonden ook reeds de toets 

van het Grondwettelijk Hof. De maatregel moet natuurlijk wel proportioneel zijn. Hij is wel 

van mening dat de maatregel geen preventief effect zal hebben. De maatregel draagt 

eerder bij aan de financiële ontmanteling van terroristen, maar of die dat effectief zal 

doen valt volgens hem te betwijfelen. Het zal afwachten zijn of het voorstel er dan ook 

effectief zal doorkomen.  
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DEEL III: Toetsing van het wetsvoorstel aan het 

eigendomsrecht 
 

Hoofdstuk 1. Het eigendomsrecht 
 
  
198. In dit deel van de masterproef zal worden nagegaan of het wetsvoorstel in het kader 

van de terreurbestrijding conform is met het eigendomsrecht. 

 

De bijzondere verbeurdverklaring op zich is al een ingrijpende aanslag op het 

eigendomsrecht. Het is nu eenmaal een straf die werd ingevoerd in het algemeen belang. 

Toch moeten er grenzen worden gesteld aan de macht van de overheid om iemand uit 

zijn eigendom te ontzetten.  

 

In dit deel wordt dan ook onderzoek gedaan naar de verenigbaarheid van het 

wetsvoorstel DOC 54 1771/001 met bepalingen die kaderen binnen de bescherming van 

het eigendom. Dit wordt in België op twee manieren beschermd. In de Belgische 

Grondwet, maar ook op Europees niveau in artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol 

bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.259  Op het einde van dit stuk zal 

duidelijk worden of de voorgestelde wijzigingen zowel, de toets van het Grondwettelijk 

Hof, als de toets van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens260 zou doorstaan.   

 

Om tot een correcte conclusie te komen volgt eerst een uiteenzetting van de 

bescherming van het eigendomsrecht naar Belgisch recht en als mensenrecht. Daarna 

worden ook enkele arresten van het EHRM in verband met de bijzondere 

verbeurdverklaring aangehaald. Om te eindigen passen we de theorie toe in de praktijk 

en gaan we na of het wetsvoorstel verenigbaar is met het eigendomsrecht. 

 

 

                                                        
259 Hierna: EVRM 
260 Hierna EHRM 
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Afdeling 1. Bescherming in het Belgisch recht 
 

§ 1. Artikel 544 Burgerlijk Wetboek 

 
199. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 

 

“Eigendom is het recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te 

hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat 

strijdig is me de wetten of met de verordeningen.” 

 

Op grond van deze bepaling is het toegestaan dat wetten en verordeningen beperkingen 

op het gebruik van eigendom opleggen. Dit onder voorbehoud van de toetsing van het 

Grondwettelijk Hof ten aanzien van de redelijkheid en de evenredigheid van de genomen 

maatregel.261 

Het Burgerlijk Wetboek benadert het eigendomrecht louter als een vermogensrecht.  Uit 

artikel 16 van de Belgische Grondwet volgt dat het om meer gaat dan een 

vermogensrecht, het is ook een grondrecht.262 Het eigendomsrecht, als grondrecht is voor 

dit onderzoek relevanter en wordt hieronder verder besproken.  
 

§ 2. Artikel 16 Grondwet 
 

200. Het eigendom wordt in België op grondwettelijke wijze gewaarborgd. Specifiek in 

artikel 16 van de Grondwet. Deze bepaling schrijft voor dat niemand van zijn eigendom 

kan worden ontzet, tenzij aan welbepaalde voorwaarden is voldaan. Hierbij kan het 

voorbeeld van de onteigening worden aangehaald. Dit is dan ook enkel mogelijk wanneer 

dit is gebaseerd op een wettelijke grondslag.263 

                                                        
261 G. GOEDERTIER, J. VANDE LANOTTE en T. DE PELSMAEKER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2013, 471.  
262 V. SAGAERT (ed), Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 254.  
263 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 167.  
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Een beperking van het eigendomsrecht is slechts mogelijk indien ze het billijk evenwicht 

niet verbreekt tussen de vereisten van het algemeen belang en de imperatieven van de 

vrijwaring van de grondrechten van het individu, door op de betrokken persoon ‘een 

bijzondere en buitensporige last’ te doen wegen.264  

 

201. Artikel 16 G.W. moet in deze context eigenlijk worden genuanceerd. Het artikel 

bevat de premisse dat het ontnemen van eigendom zonder schadeloosstelling 

ondenkbaar is en het is dus op een negatieve wijze geformuleerd. In een arrest van 3 

mei 2006 beklemtoonde het Hof van Cassatie dat artikel 16 G.W. niet rechtstreeks van 

toepassing is op de straf van verbeurdverklaring.265 

 

Om deze reden zal ook niet verder worden ingegaan op dit artikel.  

 

Afdeling 2. Bescherming van eigendom als mensenrecht  
 

§ 1. Artikel 1 Eerste Aanvullende Protocol E.V.R.M  
 

202. Artikel 1 Eerste Aanvullende Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens luidt als volgt: 

 

“Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van 

eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd, behalve in het 

algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet 

en de algemene beginselen van internationaal recht.”266 

 

“ De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat 

een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het 

                                                        
264  G. GOEDERTIER, J. VANDE LANOTTE en T. DE PELSMAEKER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2013, 
472.  
265 J.ROZIE, “Koorddansen tussen de eerbiediging van het recht op eigendom en een rechtvaardige verbeurdverklaring” in S. 
DEWULF en D. PACQUEE (eds.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Mortsel, Intersentia, 2008, 135.  
266 Artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM 
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gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang 

of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.” 

 

	   A. Inleiding 

 
203. De bescherming van het eigendom staat niet zomaar in een aanvullend protocol bij 

het EVRM Bij het opstellen van het verdrag was het buitengewoon moeilijk om een 

overeenstemming te bereiken over de formulering van het eigendomsrecht. Het 

voorgestelde artikel op basis van artikel 17 van de Universele Verklaring voor de Rechten 

van de Mens werd niet geaccepteerd. Het was een bepaling die aan de kant werd 

geschoven tot de komst van het Eerste Aanvullende Protocol.267 

Dit terwijl het eigendomsrecht tot de klassieke mensenrechten wordt gerekend en in de 

landen van de Raad van Europa praktisch zonder uitzondering grondwettelijk wordt 

beschermd. Het artikel is een consensus geworden in de vorm van een zwakke, vage en 

weinig dwingende formulering. In de hiërarchie van de rechten, zoals beschermd door 

het EVRM kan men drie categorieën onderscheiden. De eerste categorie bevat de 

absolute rechten, waar men niet kan van afwijken. Het folterverbod (artikel 3 EVRM) is 

hier een mooi voorbeeld van. In de tweede categorie vinden we de “minimale rechten”, 

zoals het recht op vrijheid en veiligheid (artikel 5 EVRM). De laatste categorie omvat de 

“gekwalificeerde of voorwaardelijke rechten”. Deze categorie van rechten is onderworpen 

aan beperkingen voor bepaalde limitatief opgesomde redenen, in de mate dat deze door 

de wet zijn omschreven, noodzakelijk zijn in de democratische samenleving en ze een 

nagestreefd doel verantwoorden. Het eigendomsrecht valt onder deze laatste categorie. 

Een bijkomend maar belangrijk punt is dat de begrenzing van het eigendomsrecht niet 

beperkt wordt tot de motieven die noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. 

Het te betreuren gevolg hiervan is dat een Staat niet moet aantonen dat er een 

dwingende sociale noodwendigheid bestaat wanneer men het eigendomsrecht inperkt. 

                                                        
267 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
516. 
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Op deze manier wordt de controle op de bescherming van het eigendom op 

internationaal niveau uitgehold.268 

204. Een uitgebreide geschiedenis van de ontwikkeling van artikel 1 Eerste Aanvullend 

Protocol is niet de bedoeling van dit onderzoek. De reden om het toch beknopt aan te 

halen is wel relevant. Het toont aan dat het recht op eigendom niet zo evident is als men 

zou denken. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij de toepassing van 

het eigendomsrecht op het wetsvoorstel.  

 

	   B. Analyse artikel: structuur en samenhang 

 
205. Het artikel heeft een bepaalde structuur en kan worden opgedeeld in twee 

paragrafen. Uit de eerste zin van paragraaf één kan de basiswaarborg voor het 

eigendomsrecht worden afgeleid. De tweede zin van paragraaf één omschrijft de 

specifieke regeling over onteigening. De tweede paragraaf van artikel één regelt de 

wetgeving die het gebruik van de eigendom beperkt.269 

Op basis van vaste rechtspraak van het Europees Hof bevat het artikel drie bestanddelen 

en hebben ze een onderlinge verhouding. Het zijn drie aparte regels die van elkaar 

verschillen, maar toch in onderlinge samenhang moeten worden gelezen. Hieronder 

begrijpen we (1) het beginsel van het ongestoord genot van het eigendom, (2) de 

mogelijkheid van ontneming van eigendom tegen bepaalde voorwaarden en (3) de 

mogelijkheid van regulering van het gebruik van eigendom, en specifiek ter inning van 

belastingen en boeten.270 

 

In de zaak Sporrong and Lönnroth v. Sweden (1982) werd dit als volgt geformuleerd: 

 

“… This provision comprises three distinct rules. The first, rule set out in the first 

sentence of the first paragraph, is of a general nature and enunciates the principle 

of peaceful enjoyment of property; the second rule, contained in the second 

                                                        
268 H. VANDENBERGHE, “Artikel 1 Eerste protocol E.V.R.M” in Themis-16 Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2003, 5-6.  
269 Ibid 5. 
270 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 308 
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sentence of the same paragraph, covers deprivation of possessions and makes it 

subject to certain conditions; and the third rule, stated in the second paragraph, 

recognises the contracting states are entitled, amongst other things, to control the 

use of property in accordance with the general interest. The three rules are not 

‘distinct’ in the sense of being unconnected: the second and third rules are 

concerned with particular instances of interference with the right to peaceful 

enjoyment of property and should therefore be construed in the light of the general 

principle enunciated in the first rule…”271 

 

Uit bovenstaande passage kan worden afgeleid dat de eerste regel een 

beginselverklaring is. Daarnaast biedt de eerste regel ook een derde afzonderlijke basis 

voor het reguleren van de inmenging van het vredig genot van bezittingen die men niet 

kan kwalificeren onder regel twee, de ontneming van iemands bezit of regel drie, de 

controle van het gebruik van een eigendom. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de 

Sporrong and Lönnroth case. Het Europees Hof oordeelde dat de toekenning van de 

onteigeningsvergunningen, die niet onder regel twee of drie vielen, onderworpen waren 

aan de controle van regel één, als een tussenkomst van het vreedzaam genot van de 

desbetreffende huizen.272 

 

206. De onderlinge verhouding tussen de drie regels werd in latere rechtspraak 

duidelijker en meer gepreciseerd. Sinds de zaak James and Others v. United Kingdom 

(1986) stelt het Hof duidelijk dat de eerste regel een basisbeginsel is. De tweede en de 

derde regel moeten gezien worden als een uitwerking van de eerste regel en moeten 

geïnterpreteerd worden in het licht van het basisbeginsel.273 

In het arrest werd ook nog gewezen op het feit dat de tweede en de derde regel een 

specifiek voorwerp hebben. Hiermee wil het Hof duidelijk maken dat eerst moet worden 

onderzocht of de tweede, dan wel de derde regel van toepassing is. Indien geen van 

                                                        
271 zie: EHRM 23 september 1982, nr. 7151/75, Sporrong and Lönnroth v. Sweden.  
272 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
521.  
273 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 308.  
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beide regels van toepassing zijn, moet worden nagegaan of de eigendomsaantasting 

geen respect voor de eigendom, zoals bedoeld in de eerste regel, uitmaakt.274 

 

C. Toepassingsgebied 
 

207. Artikel 1 van het Eerste Protocol kan worden ingeroepen door natuurlijke personen 

en door rechtspersonen. Op iedere verzoeker rust de verplichting om het bestaan van 

hun eigendomsrecht op het betrokken goed aan te tonen. Ondernemingen kunnen zich 

ook beroepen op het artikel om eigendommen van de onderneming te beschermen tegen 

inmengingen. Op grond van artikel 34 EVRM moet een rechtspersoon via haar statutaire 

organen klacht indienen. Dit is echter niet mogelijk wanneer een onderneming in 

vereffening is. Wel wordt aanvaard dat de curator of de vereffenaars optreden voor het 

belang van de onderneming.275 

 

208. De eigendomsbescherming kan worden ingeroepen tegen de staat. Indien de 

gewraakte handelingen aan de Staat toerekenbaar zijn, zal de Staat aansprakelijk 

worden gesteld voor de schending van artikel 1 van het Eerste Protocol. Het is belangrijk 

te onderstrepen dat het Europees verdrag een verticale werking heeft en enkel van 

toepassing is in de overheid-burger relatie. Het artikel is dus van kracht wanneer de 

overheid zelf tussenkomt in het eigendomsrecht van een persoon, maar ook wanneer zij 

een derde de machtiging geeft om in te grijpen in het eigendomsrecht van een 

persoon.276 

§ 2. Interpretatie begrip ‘eigendom’ 
 

A. Autonoom en ruim  
 

209. Het Europees Hof gaat uit van een autonoom, ongeacht de classificatie naar 

nationaal recht, en ruim eigendomsbegrip. Onder eigendom in de zin van artikel 1 Eerste 

                                                        
274 H. VANDENBERGHE, “ Artikel 1 Eerste protocol E.V.R.M” in Themis-16 Zakenrecht, Brugge, die Keure, 2003, 9.  
275 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 310 
276 Ibid 313 
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Protocol beschouwen we de rechten en belangen die een vermogenswaarde 

vertegenwoordigen.277 Het begrip verwijst dus niet alleen naar goederen waarop een 

eigendomsrecht betrekking heeft, maar eerder naar alle ‘zaken’ met een zekere 

vermogenswaarde. Dit kan gaan over schuldvorderingen en ‘legitieme verwachtingen’ die 

dan vallen onder het begrip ‘eigendom’, mits enkele voorwaarden.278 Dit wordt later nog 

besproken.  

Het Europees Hof en de voormalige Europese Commissie hebben er steeds voor 

gezorgd dat de grenzen, van wat men onder het eigendomsbegrip moest verstaan, 

steeds met precisie werden vastgelegd. Op deze manier kon men progressief het 

toepassingsgebied van het begrip eigendom uitbreiden. Het eigendomsrecht bevat 

vandaag het respect voor zakelijke rechten op lichamelijke roerende en onroerende 

goederen, een reeks economische belangen, met inbegrip van roerende en onroerende 

eigendom, materiële en immateriële belangen en vorderingsrechten van 

privaatrechtelijke en zelf publiekrechtelijke oorsprong. Kortom, het artikel strekt zich uit 

tot alles wat in hoofde van een privépersoon een ‘patrimoniale’ waarde heeft of kan 

hebben.279 

 

§ 3. Uitbreiding van het eigendomsbegrip in de rechtspraak van het E.H.R.M 
 

210. Aanvankelijk was er slechts bescherming voorzien tegen inmengingen die 

betrekking hebben op bestaande eigendom. Hiermee bedoelt men eigendom die men 

reeds verworven heeft.280 

Later werd dit op basis van rechtspraak van het Europees Hof uitgebreid.  

 

                                                        
277 T. BARKHUYSEN en M.L. VAN EMMERIK, “De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het 
Nederlandse bestuursrecht”, JBplus, 2003, 4.  
278 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 173-174.  
279 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 318-319.  
280 Ibid 324.  
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A. Legitieme verwachtingen 
 

211. Op grond van de ontwikkeling van de theorie van de ‘legitieme verwachtingen’ 

breidde het Europees Hof het eigendomsbegrip uit. De aanwezigheid van een 

economisch belang is in principe voldoende om bescherming te genieten in de zin van 

artikel 1 Eerste Protocol. Het economische belang moet evenwel ‘gerechtvaardigd’ of 

‘legitiem’ zijn. Het is dus aan de betrokkene om aan te tonen dat hij een ‘legitieme 

verwachting’ heeft dat hij het effectieve genot van het eigendom zal verwerven. Met 

andere woorden moet men kunnen aantonen dat men een wettelijke aanspraak kan 

maken op het desbetreffende economisch belang. Een vordering zal slechts 

gerechtvaardigd of legitiem zijn wanneer deze ‘voldoende bepaald is om opeisbaar te 

zijn’.281 

 

	   B. Toekomstige eigendom 
 

212. Naar verloop van tijd evolueerde het eigendomsbegrip verder in de rechtspraak van 

Het Europees Hof. Toekomstige eigendom valt ook onder de bescherming van artikel 1 

Eerste Protocol.  

Toekomstige eigendom valt slechts onder het begrip eigendom in de zin van artikel 1 

Eerste Protocol, in zoverre het inkomen reeds verdiend of verworven is of wanneer er 

een opeisbare vordering daaromtrent bestaat.282 

 

 C. Feitelijke eigendom 
 

213. Een verzoeker werd gedurende 35 jaar beschouwd als de wettige eigenaar van een 

appartement. Het eigendomsrecht van de verzoeker op dit goed werd door een rechter 

ab initio nietig verklaard. Gezien het feit dat de verzoeker gedurende een lange periode 

                                                        
281 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 326-327.  
282 EHRM 20 december 2001, F.L./Italië; EHRM 19 oktober 2000, Ambruosi/Italië.  
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als wettige eigenaar werd gezien achtte het Hof het onredelijk dat een Staat wetgeving 

kan aannemen welke toelaat dat contracten of andere eigendomstitels ab initio teniet 

worden gedaan. Daarnaast zou een Staat zijn aansprakelijkheid onder het EVRM met 

betrekking tot een inmenging in het eigendomsrecht ontlopen. Op basis van deze 

bevindingen besliste Het Europees Hof dat de verzoeker wel degelijk eigendom had in de 

zin van artikel 1 Eerste Protocol.283 

 

§ 4. Beperkingen van het eigendomsrecht 

 

214. Nadat het Europees Hof beslist dat er sprake is van een eigendom in de zin van 

artikel 1 Eerste Protocol wordt getoetst of er sprake is van een inmenging in het recht op 

de bescherming van het eigendomsrecht. Niet alleen statelijke handelingen kunnen 

hieronder vallen, maar ook de afwezigheid daarvan. De potentiële inmenging in het recht 

op bescherming van het eigendom wordt in deze fase verder gekwalificeerd aan de hand 

van de drie regels, die hierboven reeds werden benoemd.284 

Ten eerste zal het EHRM nagaan of het in een bepaalde zaak gaat over een 

eigendomsontneming of over een eigendomsreglementering. Ten tweede, indien de 

maatregel niet onder één van deze twee categorieën kan worden ondergebracht, gaat 

het Hof na of de maatregel kan worden beschouwd als een tussenkomst in het recht op 

het ongestoord genot van eigendom conform de in artikel 1 Eerste Protocol algemene 

vervat liggende regel. Het belang van dit onderscheid moet worden genuanceerd. Het 

EHRM gebruikt in de regel eenzelfde toetsingspatroon, ongeacht welke kwalificatie de 

maatregel in kwestie krijgt. Men kan zich de vraag stellen wat het nut en het verschil dan 

is tussen deze drie categorieën. Het moet eigenlijk eerder gezien worden als een kwestie 

van gradatie. Bij eigendomsontneming zal er dan een strengere evenredigheidstoets 

worden toegepast dan bij eigendomsreglementering.285 

 

                                                        
283 EHRM 10 juli 1997, nr. 29583/96, Panikian/Bulgarije.  
284 Zie: paragraaf 205-206. 
285 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 175.  
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A. Eigendomsontneming  
 

215. In principe zal er alleen sprake zijn van een ontneming van eigendom wanneer alle 

wettelijke rechten van de eigenaar van rechtswege vervallen of door de uitoefening van 

een wettelijke bevoegdheid met dezelfde strekking. Niet alle dergelijke gevallen zijn 

echter een ontneming. Het Hof besliste in bepaalde zaken dat de inbeslagneming van 

goederen gezien moest worden als een aspect van de controle op eigendom. Het kan 

formeel noodzakelijk zijn om te bepalen of een inmenging een ontneming van eigendom 

is of een uitgebreide controle over het gebruik van eigendom is, omdat ze in principe 

onder verschillende bepalingen vallen. Als het eigendom wordt gezien als een bundel 

van rechten, is het feit dat een eigenaar van één recht beroofd is meestal niet voldoende 

om te zeggen dat hij het eigendom is ontnomen.286 

 

216. Het Europees Hof is dus eerder streng in zijn beoordeling of een bepaalde 

maatregel al dan niet een vorm van eigendomsontneming (‘deprivation of property’ of 

‘expropriation’) uitmaakt. Overeenkomstig de rechtspraak is er slechts sprake van 

eigendomsontneming in de zin van artikel 1 Eerste Protocol indien de verzoeker kan 

aantonen dat men volledig en definitief het genot van het eigendom is ontnomen. Dit is 

het geval wanneer de maatregel alle attributen van het individuele eigendomsrecht van 

de eigenaar ontneemt, waardoor de relatie tussen het voorwerp waarop het 

eigendomsrecht betrekking heeft en de eigenaar definitief wordt verbroken. Ontneming 

van iemands eigendom gebeurt ofwel via een formele of juridische eigendomsberoving 

ofwel via een materiële of feitelijk ontneming. Het eerste vereist volgens het hof een 

(formele) overdracht van eigendom. In het tweede geval benadrukt het Europees Hof in 

zijn rechtspraak dat, indien er geen formele onteigening voorhanden is, bij de 

beoordeling moet worden gekeken naar de reële situatie. Men wil hiermee aantonen dat 

de focus dan niet ligt bij het technisch-formele karakter van de maatregel. Kortom, het 

betwiste overheidsoptreden voldoet niet aan de vormvereisten van een formele 

eigendomsontneming, maar valt wel onder alle feitelijke en economische gevolgen van 

                                                        
286 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
527-529.  
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een formele eigendomsontneming. Daarnaast moet deze rechtspraak ook gezien worden 

als een uitbreiding van het toepassingsgebied van de ontneming van het eigendom.287 

 

B. Eigendomsreglementering 

 
217. In de tweede paragraaf van artikel 1 Eerste Protocol wordt gezegd dat de 

bepalingen uit de eerste paragraaf op geen enkele wijze het recht kunnen aantasten van 

een Staat om het gebruik van iemands eigendom te reguleren. Een Staat kan dus in 

principe het gebruik van eigendom beheren, maar zal dit alleen kunnen doen in 

overeenstemming met het algemeen belang. Dit laatste omvat de bescherming van het 

eigendom van personen.288 

 

Het genot van eigendom wordt hierdoor voor een groot stuk aan banden gelegd. Bij 

reglementering wordt men niet volledig van zijn eigendom of van het beschikkingsrecht 

over zijn eigendom beroofd. Om deze redenen moet het worden onderscheiden van de 

onteigening. De term ‘gebruiksmaatregel’ krijgt in de rechtspraak van het Europees Hof 

een vrij ruime invulling.289 

Gebruiksmaatregelen in de zin van de rechtspraak van het Hof, zijn maatregelen 

waaraan de overheid haar medewerking verleent met als ultiem doel de tenuitvoerlegging 

ervan in de verhouding tussen privépersonen, en die normalerwijs door rechtscolleges 

worden opgelegd en zijn vormen van regulering van het gebruik van eigendom.290 

 

 
 
 

                                                        
287 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 334-338.  
288 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
534.  
289 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 343.  
290 Y HAECK, “Het eigendomsrecht in het kader van Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM” in E. BREMS, J. VAN 
NIEUWENHOVE, L. DE GEYTER, W. PAS, B. SEUTIN, J. THEUNIS, G. VAN HAEGENDOREN, L. VERMEIRE, Y. HAECK, W. 
VERRIJDT, J. HUYSMANS, A. TIMMER, P. VANDEN HEEDE, N. VAN LEUVEN, F. VANNESTE, W. VERRIJDT. S. OUALD CHAIB, 
S. SMET EN S. SOTTIAUX ( eds.), Grondwet en EVRM: wetgeving staatsvorming, Brugge, die Keure, 2011, 758.  
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C. Inmenging in het ongestoord genot van eigendom  

 
218. Hierboven werd reeds uiteen gezet dat artikel 1 Eerste Protocol bestaat uit drie 

aparte regels. Uit de eerste regel volgt een grond voor het reguleren van iemand zijn 

bezittingen, los van de eigendomsontneming- en regulering.291 

Uit rechtspraak van het EHRM volgt dat wanneer er gedurende verscheidene jaren een 

rechtsonzekere toestand wordt gecreëerd betreffende een eigendom, dit een inbreuk 

uitmaakt van het ongestoord genot van het eigendom. Het gaat over maatregelen die het 

eigendomsrecht langdurig en ernstig in het gedrang brengen, zonder dat dit een 

waardevermindering met zich meebrengt.292 

 

Aan de hand van een voorbeeld zal worden aangetoond wat precies bedoeld wordt. In de 

zaak Sporrong and Lönnroth v. Sweden werden de eigendommen van de aanvrager 

aangetast door onteigeningsvergunningen die waren afgegeven aan de stad Stockholm 

met het oog op de herontwikkeling van het stadscentrum. De onteigeningen waren niet 

uitgevoerd, maar terwijl de vergunningen van kracht waren, werd het de eigenaren 

verboden om op de locaties te bouwen. De vergunningen en verbodsorders bleven in 

enkele gevallen 23 tot 25 jaar geldig. De lange periode van onzekerheid werd door het 

Europees Hof gezien als een inmenging in het ongestoord genot van het eigendom.293 

 

§ 5. Rechtvaardiging van de beperkingen of inmengingen op het eigendomsrecht 

 
219. Nadat het Europees Hof heeft kunnen vaststellen om welke soort beperking het gaat 

van het eigendomsrecht, overloopt men enkele criteria om na te gaan of de beperking of 

inmengingen gerechtvaardigd kunnen worden. 

De criteria die worden toegepast door het Hof zijn grotendeels gelijk voor ieder van de 

drie regels. Dit toont nogmaals aan dat het onderscheid tussen de drie regels relatief is.  

                                                        
291 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
523.  
292 W. VANDENHOLE, “ Europese rechtspraak << rechten van de mens >> in kort bestek”, RW 2002-03, afl. 6, 232. ; EHRM 5 januari 
2000, nr. 33202/96, Beyeler/Italië.  
293 D. HARRIS, M. O’BOYLE en C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Londen, Reed Elsevier, 1995, 
523-524.   
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Zodra er sprake is van een inmenging in iemands eigendom in de zin van artikel 1 Eerste 

Protocol, gebeurt de toetsing over het algemeen als volgt:  

 

(1) Is de inmenging rechtmatig / in overeenstemming met de wet?  

(2) Heeft de inmenging een legitieme doelstelling in het algemeen belang?  

(3) Is de inmenging evenredig, m.a.w. is er een behoorlijk evenwicht gehandhaafd tussen 

de vereisten van het algemeen belang van de samenleving en de bescherming van de 

fundamentele rechten van het individu?  

 

Kan men op één van de vragen een negatief antwoord geven, dan is er sprak van een 

schending van artikel 1 Eerste Protocol.294 

 

Hieronder wordt ingegaan op de specifieke criteria.  

 

	   A. Legaliteitsvereiste 
 

220. De legaliteitsvereiste impliceert dat de betrokken maatregel een juridische grondslag 

dient te vinden in het nationale recht van de betrokken lidstaat. Het EHRM vereist dat er 

voor iedere inmenging in het recht op de bescherming van eigendom een wettelijke 

grondslag voorzien is. Daarbovenop dient deze wettelijke grondslag ook aan een aantal 

kwaliteitsvereisten te voldoen en in overeenstemming te zijn met de hogere normen 

binnen het nationale recht van de betrokken lidstaat. De wettelijke grondslag moet dus 

‘nauwkeurig’, ‘toegankelijk’ en ‘voorzienbaar’ zijn. Daarnaast moet een derde die 

geconfronteerd wordt met een inmenging in zijn recht op bescherming van zijn eigendom 

over voldoende procedurele mogelijkheden beschikken om de legaliteit van de inmenging 

te betwisten.295 

 

                                                        
294 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 352-353.  
295 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 176.  
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221. Dit alles klinkt allemaal redelijk abstract. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat 

er nu precies bedoeld wordt met een ‘toegankelijke’, ‘voorzienbare’ en ‘nauwkeurige’ 

wettelijke grondslag.  

Het begrip ‘toegankelijkheid’ betekent dat de rechtsonderhorige over voldoende 

gegevens moet kunnen beschikken over de toepasselijke regelgevingen. De interne 

grondslag voor de inmenging moet dus bekendgemaakt worden. Het artikel schrijft zelf 

geen specifieke vorm voor van publiciteit. In de zin van de rechtspraak van Het Hof is er 

pas aan de toegankelijkheidsvereiste voldaan, wanneer de gebruikte publiciteitstechniek 

in de praktijk effectief tot publicatie leidt.296 

De ‘voorzienbaarheid’ en ‘nauwkeurigheid’ impliceert dat de bevoegdheid in hoofde van 

nationale overheden om beperkingen op te leggen op het eigendomsrecht met voldoende 

precisie moet zijn vastgelegd. Hierbij moet rekening worden gehouden met het voorwerp 

van de regelgeving ter zake, zodat de rechtsonderhorige er zijn gedrag op kan 

afstemmen. Het is wel zo dat bepaalde regelgevingen onvermijdelijk ruimte laten voor 

beoordelingsvrijheid.297 

 

222. Het is belangrijk te vermelden dat het Europees Hof slechts een marginale 

toetsingsbevoegdheid heeft. Dit betekent dat, enkel wanneer de interpretatie of 

toepassing van het nationaal recht op manifest foutieve wijze wordt toegepast of tot 

willekeurige conclusies leidt, het Hof de interpretatie of toepassing onder de loep zal 

nemen.298 

B. Het algemeen belang 
 

223. De ontneming en de regulering van eigendom en de genotsregel zijn, zoals volgt uit 

de bewoording van artikel 1 Eerste Protocol, pas gerechtvaardigd indien zij worden 

genomen in het algemeen belang.299 

Het doel van het algemeen belang dient volgens het Europees Hof in de eerste plaats te 

worden beoordeeld door de nationale overheid, aangezien ze beter geplaatst zijn 

                                                        
296 EHRM 9 november 1999, nr. 26449/95, Spacek s.r.o./Tjechische Republiek.  
297 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 356.  
298 EHRM 5 januari 2000, nr. 33202/96, Beyeler/Italië.  
299 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 359.  
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hiervoor. De nationale overheid heeft een discretionaire appreciatiebevoegdheid die ook 

hier wordt begrensd door een marginaal toetsingsrecht van het Hof.300 

Het voorgaande betekent niet dat de nationale overheden over een onbeperkte 

beoordelingsmarge beschikken. Maatregelen kunnen door het Europees Hof 

gesanctioneerd worden bij de legitimiteittoetsing van de doelstelling indien er sprake is 

van een manifeste onredelijkheid in de statelijke beoordeling.301 

 

	   C. Proportionaliteit ( fair-balance test)  

 
224. Tot slot dient elke inmenging met het recht op de bescherming van eigendom te 

voldoen aan de evenredigheidsvoorwaarde. Iedere inmenging moet dus een behoorlijk 

evenwicht bewaren tussen de bevordering van het algemeen belang en de fundamentele 

rechten van het individu. De proportionaliteitsvoorwaarde is geschonden wanneer blijkt 

dat een dergelijk behoorlijk evenwicht niet wordt bereikt doordat de rechtsonderhorige 

een ‘excessieve en individuele’ last dient te dragen. Ook deze voorwaarde wordt 

marginaal getoetst door het Europees Hof. In de meeste gevallen is het deze toets die 

bepalend zal zijn voor het uiteindelijke oordeel.302 

 

 D. Compensatie  
 

225. Op basis van rechtspraak van het Hof vloeit de vergoedingsplicht bij 

eigendomsontneming impliciet voort uit artikel 1 Eerste Protocol.303 

Bij eigendomsontneming vereist men normaalgezien een bedrag dat redelijkerwijze 

overeenstemt met de waarde van de eigendom, maar motieven van algemeen belang 

kunnen toelaten dat er een lager bedrag wordt uitbetaald.304 

                                                        
300 EHRM 23 november 2000, Former King of Greece et al./ Greece, RW 2002-03, 718., noot I. MARTENS. 
301 Y HAECK, “Art. 1 ( bescherming van eigendom)” in E. BREMS, J. VAN NIEUWENHOVE, L. DE GEYTER, W. PAS, B. SEUTIN, J. 
THEUNIS, G. VAN HAEGENDOREN, L. VERMEIRE, Y. HAECK, W. VERRIJDT, J. HUYSMANS, A. TIMMER, P. VANDEN HEEDE, 
N. VAN LEUVEN, F. VANNESTE, W. VERRIJDT. S. OUALD CHAIB, S. SMET EN S. SOTTIAUX ( eds.), Grondwet en EVRM: 
wetgeving staatsvorming, Brugge, die Keure, 2011,760-761.  
302 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 179-180. 
303 EHRM 20 november 1995, Pressos Compania Naveira N.V./België, Rev.trim.DH 1996, 577, noot S. DERPE en M. VERDUSSEN.  
304 EHRM 29 maart 2006, nr. 36813/97, Scordino/Italië (nr.1).  
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Het is belangrijk de benadrukken dat artikel 1 Eerste Protocol geen absoluut recht 

voorziet op een volledige vergoeding in alle omstandigheden.305 

 

§ 6. Samenvatting  

 
226. De theorie over het recht op bescherming van eigendom op basis van artikel 1 

Eerste Protocol is een uitermate complex geheel. Om het overzicht niet te verliezen 

wordt er kort ingegaan op de essentie van dit onderdeel. 

Het belangrijkste voor dit onderzoek is de manier waarop maatregelen die een ontneming 

of inperking vormen van het eigendomrecht worden getoetst aan artikel 1 Eerste 

Protocol.  

De concrete toetsing gebeurt dus in principe aan de hand van volgende stappen. Ten 

eerste wordt door het Hof getoetst of er wel sprake is van ‘eigendom’ in de zin van het 

EVRM. Ten tweede wordt nagegaan of er in de voorliggende zaak een inmenging in het 

recht op bescherming van het eigendom is. Ten derde, indien er een inmenging is, zal 

het Hof beoordelen of de inmenging kan worden gerechtvaardigd. Dit is het geval 

wanneer de inmenging voldoet aan drie voorwaarden: de legaliteitsvoorwaarde, de 

legitimiteitvoorwaarde (algemeen belang) en een evenredigheidsvoorwaarde 

(proportionaliteit).306 

 

Afdeling 3. Bijzondere verbeurdverklaring en eigendom: rechtspraak EHRM 
 

In het kader van deze masterproef is het van belang om na te gaan of confiscatie of 

verbeurdverklaring een eigendomsontneming is in de zin van artikel 1 Eerste Protocol. 

Toch is het zo dat bepaalde vormen van verbeurdverklaring in aanvaring komen met het 

EVRM Dit zal het geval zijn wanneer de verbeurdverklaring disproportioneel is.307  

Hieronder zullen de principes over de verbeurdverklaring worden gebundeld aan de hand 

van rechtspraak van het EHRM. 
                                                        
305 EHRM 22 juni 2004, nr. 31443/96, Broniowski/Polen.  
306 N. APPERMONT en J. THEUNIS, “Beperkingen aan het recht op bescherming van eigendom” in Themis-103 publiekrecht, Brugge, 
Die Keure, 2018, 173.  
307 C. VAN DEN WYNGAERT, P. TRAEST en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 
2017, 436.  
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§ 1. Wat voor soort inmenging? 

 
227. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat de verbeurdverklaring raakt aan het 

eigendomsrecht. Het is een sanctie die nu eenmaal het recht op eigendom doorkruist. De 

verbeurdverklaarde zaak wordt ontrokken aan het vermogen van ofwel de veroordeelde, 

ofwel van een derde afhankelijk van de soort verbeurdverklaring die wordt uitgesproken. 

De straf impliceert een ogenblikkelijke en onherroepelijke eigendomsoverdracht.308 

 

228. Zoals hierboven reeds werd uitgelegd moet worden nagegaan of de inmenging een 

eigendomsontneming, dan wel een vorm van eigendomsreglementering uitmaakt.309 

Confiscatie valt volgens rechtspraak van het Europees Hof in Former King of Greece and 

others v. Greece binnen de vormvereisten van een formele eigendomsontneming.310  

Deze eigendomsontneming vereist volgens het Hof een (formele) overdracht van 

eigendom. De verbeurdverklaring is een maatregel die zijn oorsprong vindt in een 

overheidsvoorschrift en dus dwingend, volledig en definitief van aard is. Er is dus een 

bepaalde dwang aanwezig.311 

 

§ 2. De rechtvaardiging van de inmenging 
 

 A. Legaliteitsprincipe 
 
 
229. Wanneer een vorm van verbeurdverklaring conflicteert met het legaliteitsprincipe is 

er automatisch een schending van het eigendomsrecht.312  

Indien er geen rechtsbasis is wordt de proportionaliteitstoets zelf niet gedaan. Dit zien we 

bijvoorbeeld in de zaak Frizen v. Russia van 24 maart 2005. De man van verzoekster 

                                                        
308 J. ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 262.  
309 Zie: paragraaf 214-218. 
310 EHRM 23 november 2000, Former King of Greece et al./ Greece, RW 2002-03, 717-718, noot I. MARTENS. 
311 J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK, Handboek EVRM, deel 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, 334-337.  
312 J. ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 263 
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was in Rusland veroordeeld voor fraude. Zelf was de vrouw niet beschuldigd. Na de 

veroordeling van haar man besliste de rechtbank om het voertuig dat verzoekster had 

gekocht met geleend geld en dus van haar was verbeurd te verklaren. Het Hof begon zijn 

uiteenzetting door aan te halen dat de rechtstaat een van de fundamentele principes is 

van een democratische samenleving en inherent is aan alle artikelen van de Conventie. 

Het Hof is van mening dat de vraag of er een juist evenwicht is gevonden tussen de 

eisen van het algemeen belang van de gemeenschap en de vereisten voor de 

bescherming van de grondrechten van het individu pas relevant wordt nadat is 

vastgesteld dat de betrokken inmenging voldoet aan de vereiste van wettigheid. De 

verbeurdverklaring werd dan ook gezien als een schending van artikel 1 Eerste 

Protocol.313 

 

Dit principe werd later bevestigd in de zaken Baklanov v. Russia314, Varvara v. Italy315, 

Ünsped Paket Servisis SaN.Ve TiC A.S v. Bulgaria316.  

 

B. Legitiem doel 
 

230. De eigendomsbeperking moet dus in het algemeen belang zijn. Deze vereiste is 

belangrijk aangezien er een billijk evenwicht moet zijn tussen het algemeen belang en de 

bescherming van de fundamentele rechten van burgers. Bij de verbeurdverklaring komt 

het er dus op neer dat het algemeen belang vereist dat de veroordeelde bepaalde zaken 

wordt ontnomen waarvan deze persoon misbruik heeft gemaakt door het plegen van een 

misdrijf. Het zijn in feite zaken die als het ware besmet zijn door het misdrijf.317 

In de zaak Bekir TAS c. v. België werd de regeling van de verbeurdverklaring in verband 

met huisjesmelkerij voor het Hof gebracht wegens een zogenaamde schending van 

artikel 1 Eerste Protocol. Het Hof erkende dat de verbeurdverklaring in kwestie een 

inbreuk uitmaakte op het eigendomsrecht, maar was tevens van mening dat de inbreuk 

                                                        
313EHRM 24 maart 2005, nr. 58254/00, Frizen/Russia,  
314EHRM 19 juni 2005, nr. 68443/01, Baklanov/Russia 
315EHRM 29 oktober 2013, nr. 17475/09, Varvara/Italy 
316 EHRM 13 oktober 2015, nr. 3503/08, Ünsped Paket Servisis SaN.Ve TiC A.S v. Bulgaria 
317J. ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” ( noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 263-264.  
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een legitiem doel nastreefde, namelijk het bestrijden van mensenhandel en het 

tegengaan van misbruik van vreemdelingen in een precaire situatie.318 In het reeds 

aangehaalde arrest Ünsped Paket Servisis SaN.Ve TiC A.S v. Bulgaria werd de 

bestrijding van illegale drugshandel gezien als een eigendomsbeperking in het algemeen 

belang.319 

  

C. Evenredigheidsprincipe 

 
231. Als we evenredigheidsprincipe toepassen op de verbeurdverklaring houdt dit in dat 

de gevolgen van de beroving van de eigendom niet onevenredig mogen zijn met de 

doelstellingen die ermee beoogd worden. De verbeurdverklaring mag dus niet leiden tot 

een disproportionele eigendomsberoving.320 

De proportionaliteitstoets zal in de meeste zaken in verband met verbeurdverklaringen 

een doorslaggevende rol spelen, aangezien er meestal wel een wettelijke basis en een 

legitiem doel voorhanden is. Het is dus meestal afhankelijk van de specifieke sanctie en 

de situatie.  

 

Afdeling 4. Verbeurdverklaring onevenredige straf?  
 

232. In een recent arrest verraste Het Grondwettelijk Hof iedereen met zijn uitspraak in 

verband met de verplichte bijzondere verbeurdverklaring van het misdrijfinstrument. Het 

is in het kader van het eigendomsrecht absoluut relevant om dit arrest te bespreken.  

 

 
 
 
 

                                                        
318EHRM 12 mei 2009, nr. 44614/06, Bekir TAS c/België, Rev.Dr.Pén.Crim, 2010, 39-40.  
319EHRM 13 oktober 2015, nr. 3503/08, Ünsped Paket Servisis SaN.Ve TiC A.S v. Bulgaria 
320J. ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 264.  
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§ 1. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017 
 
233. In een recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017321 moest het Hof 

een prejudiciële vraag van de Correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik beantwoorden. 

De vraag luidde als volgt: 

 

“Schendt artikel 43 Sw. de artt. 10 en 11 GW., gelezen in samenhang met art. 6.1 

EVRM en met art. 1 van het Eerste Aanvullende protocol bij EVRM, in zoverre het 

aan de strafrechter de verplichting oplegt om de verbeurdverklaring uit te spreken 

van de zaken, in de zin van art. 42, 1° Sw., die hebben gediend of waren bestemd 

om het misdrijf te plegen wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn terwijl de 

straf van verbeurdverklaring de financiële situatie van de persoon aan wie zij wordt 

opgelegd, dermate kan aantasten dat zij een maatregel zou kunnen vormen die 

onevenredig is ten opzichte van het legitieme doel dat de wet nastreeft en een 

schending van het bij art. 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM 

gewaarborgde recht op het ongestoorde genot van de eigendom zou kunnen 

uitmaken?” 

 

De vraag kwam er naar aanleiding van een zaak voor de Correctionele Rechtbank te 

Luik. Beklaagde S.T. werd in 2014 tegengehouden door de politie wegens bezit van 

cocaïne. De man werd voor de rechtbank in Luik veroordeeld voor het niet toegelaten 

bezit van verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie eiste de verbeurdverklaring van 

zijn voertuig en S.T. betwiste dit. Deze straf zou voor hem een te groot financieel verlies 

inhouden, rekening houdend met de waarde van de wagen en met zijn 

vermogenstoestand.322 

 

234. Het Hof beantwoordde de prejudiciële vraag door eerst te herhalen dat de bevolen 

verbeurdverklaring van een goed een inmenging vormt in het genot van het recht van de 

eigenaar. Daarnaast is het wel zo dat een verbeurdverklaring wordt uitgesproken in het 

algemeen belang. Ze valt binnen het toezicht op het gebruik van eigendom in de zin van 
                                                        
321GwH 9 februari 2017, nr. 12/2017, RW 2017-18, 1.  
322 Ibid, 2-3. 
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artikel 1 van het Eerste Aanvullende protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten 

van de men. Dit toezicht moet ook bij wet voorzien zijn en een wettige doelstelling 

nastreven. Als laatste dient het toezicht in het gebruik van een eigendom een billijk 

evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van het algemeen belang en van de 

bescherming van de grondrechten van het individu. Het is dus volgens het Hof zo dat een 

bijzondere verbeurdverklaring van de zaak die heeft gediend om een misdaad of 

wanbedrijf te plegen op zich niet onverenigbaar is met artikel 1 van het Eerste 

Aanvullende Protocol bij het EVRM. Toch beantwoordt het Hof de prejudiciële vraag 

bevestigend. In bepaalde gevallen kan de bijzondere verbeurdverklaring op ernstige 

wijze afbreuk doen aan de financiële toestand van een persoon, zodat ze een 

onevenredige maatregel vormt ten aanzien van het nagestreefde wettelijke doel. Het 

komt er dus op neer dat er een schending is van het eigendomsrecht, zoals het 

gewaarborgd is in internationaalrechtelijke bepalingen.323 

 

§ 2. Analyse van het arrest: inbreuk op het eigendomsrecht  

 

235. De gevolgen van dit arrest zijn zeker niet te onderschatten. De verplichte bijzondere 

verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf bestaat immers al 150 jaar in het 

Strafwetboek. In al die jaren is er nooit veel controverse geweest over deze vorm van 

verbeurdverklaring. Een zaak ontnemen die gerelateerd kan worden aan het plegen van 

een misdrijf wordt nu eenmaal als iets normaals en billijks gezien.324 

 

236. Het komt erop neer dat de verplichte verbeurdverklaring van het misdrijfinstrument 

waarvan de veroordeelde eigenaar is in principe verenigbaar is met het ongestoord genot 

van eigendom (art. 1 Eerste Protocol). De overheidsinmengingen in het eigendomsrecht 

is gebaseerd op een wettelijk basis, namelijk artikel 43, eerste lid Sw. Het wettig doel kan 

volgens het EHRM erin bestaan te vermijden dat goederen worden gebruikt om 

misdrijven te plegen. Het is evenwel supranationaal en nationaal verankerd dat de 

                                                        
323 GwH 9 februari 2017, nr. 12/2017, RW 2017-18, 2-3. 
324J.ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument  van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 255. 
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opgelegde straf in verhouding moet staan tot de ernst van het gepleegde misdrijf. In dit 

geval zorgde de uitspraak van de bijzondere verbeurdverklaring voor een onevenredige 

maatregel ten aanzien van het nagestreefde wettelijk doel, aangezien de straf dermate 

afbreuk deed aan de financiële toestand van de veroordeelde. Om deze redenen gaat 

het hier dus wel om een schending van eigendomsrecht.325 

 

237. Het gaat hier natuurlijk om een specifieke vorm van verbeurdverklaring, maar toch is 

de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet te onderschatten. Stel dat het wetsvoorstel 

wordt ingevoerd, wat is dan het effect van deze rechtspraak op deze nieuwe vorm van 

verbeurdverklaring?  

Het is namelijk zo dat ook deze straf onderhevig is aan het evenredigheidsprincipe. Het 

wetsvoorstel zou de bijzondere verbeurdverklaring van goederen die terroristen 

aanwenden ter voorbereiding en/of voor het plegen van een terroristische aanslag 

verruimen en gemakkelijker maken. De verbeurdverklaring zou dus mogelijk zijn van 

goederen waarop ze betrekking heeft die geen eigendom zijn van de veroordeelde. 

Daarnaast kan een onroerend goed in het kader van terrorismemisdrijven 

verbeurdverklaard worden. Gezien de ruime definitie van een terroristisch misdrijf zal 

deze bijzondere verbeurdverklaring snel van toepassing zijn. Daarnaast is het nu 

eenmaal zo dat de meeste mensen in hun vermogen wat spaarcenten en een onroerend 

goed hebben.  

238. Volgend voorbeeld zou een duidelijkere weergave moeten schetsen van het 

aangehaalde punt.  

Stel dat iemand schuldig wordt bevonden van het plegen van voorbereidende 

handelingen in de zin van artikel 140septies, 4° Sw, zoals hierboven reeds werd 

besproken. Het gaat dus over handelingen die we moeten situeren voor de poging (art.51 

Sw.). Iemand stelt zijn huis ter beschikking als een vergaderruimte of een schuilplaats. 

De handelingen zijn op zich niet illegaal. Door de uitbreidingen valt dit binnen het kader 

van de terrorismemisdrijven. Dan zou het op basis van deze nieuwe wetsbepalingen 

mogelijk zijn om het onroerend goed van de persoon in kwestie verbeurd te verklaren. 

                                                        
325M. VANDERMEERSCH, “Na 150 jaar blijkt artikel 43, eerste lid van het Strafwetboek ongrondwettelijk” (noot onder cass. 9 februari 
2017), T.Strafr, 2017, 199-200.  
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Mijns inziens doet deze bijzondere verbeurdverklaring dermate afbreuk aan de financiële 

toestand van een persoon. In dit opzicht is de voorgestelde verbeurdverklaring 

onevenredig ten aanzien van het nagestreefde wettelijke doel en gaat ze in tegen het 

eigendomsrecht. Het is moeilijk te geloven dat deze maatregel, gezien dit arrest, altijd de 

evenredigheidstoets zal doorstaan.  

 

Hoofdstuk 2. De verenigbaarheid van wetsvoorstel DOC54 

1771/001 met het eigendomsrecht  

 
239. In dit hoofdstuk van de masterproef wordt het wetsvoorstel getoetst aan artikel 1 

Eerste Protocol. Op basis van deze toetsing moet duidelijk worden of het voorstel om 

terreur beter te bestrijden conform het eigendomsrecht is of niet. We stellen ons in de 

plaats van het EHRM en volgen de stappen die het Hof overloopt bij zaken over het 

eigendomsrecht, zoals hierboven reeds uitvoerig werd uiteengezet.   
 

Afdeling 1. Valt het wetsvoorstel binnen het toepassingsgebied van artikel 1 

Eerste Protocol? 
 

§ 1. Personeel toepassingsgebied326 
 

240. Het artikel kan dus worden ingeroepen door natuurlijke personen en 

rechtspersonen. Verbeurdverklaring is een bijkomende straf bij het misdrijf terrorisme. 

Personen die veroordeeld worden voor een terroristisch misdrijf en daarnaast de nieuwe 

uitgebreide verbeurdverklaring opgelegd krijgen kunnen zich beroepen op artikel 1 Eerste 

Protocol. Dit geldt ook voor personen die eigenaar zijn van het verbeurdverklaarde goed, 

maar niet zelf veroordeeld zijn, als gevolg van de impact van de verbeurdverklaring in het 

kader van terrorisme.  

 
                                                        
326 Zie: paragraaf 207. 
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§ 2. Verticale werking327 

 
241. Voor artikel 1 Eerste Protocol geldt dus een verticale werking en toepassing in de 

overheid-burger relatie. 

Het artikel kan dus worden ingeroepen tegen de overheid in het kader van het 

wetsvoorstel. De bijzondere verbeurdverklaring is een tussenkomst van de staat in het 

eigendomsrecht van een persoon.  

 

§ 3. ‘Eigendom’ in de zin van artikel 1 Eerste Protocol 
 
 
242. Eigendom wordt door het Hof ruim geïnterpreteerd. In de bovenstaande 

uiteenzetting werd duidelijk dat het gaat over zakelijke rechten op lichamelijke roerende 

en onroerende goederen, een reeks economische belangen, met inbegrip van roerende 

en onroerende eigendom, materiële en immateriële belangen en vorderingsrechten van 

privaatrechtelijke en zelf publiekrechtelijke oorsprong.328 Het begrip omvat dus alles wat 

voor een persoon een patrimoniale waarde heeft of kan hebben.  

In het wetsvoorstel wordt specifiek verwezen naar onroerende goederen en voertuigen 

die gebruikt worden voor terroristische doeleinden.329 Het wetsvoorstel zal, wanneer het 

in werking zou treden, natuurlijk doelen op elk voorwerp dat wordt gebruikt om een 

terroristische misdaad te plegen. De maatregel valt dus binnen de definitie van het begrip 

eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol.  

 

Afdeling 2. Welke soort eigendomsbeperking houdt het wetsvoorstel in?  
 
243. Nu werd vastgesteld dat het om een eigendom gaat, zal binnen de perken van het 

artikel moet worden nagegaan of er wel sprake is van een inmenging. Er zijn drie soorten 

beperkingen geformuleerd in artikel 1 Eerste Protocol. Valt de uitbreiding van de 

                                                        
327 Zie: paragraaf 208.  
328 zie: paragraaf 210-213. 
329 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001.  



 

 130 

verbeurdverklaring van onroerende goederen en andermans eigendom binnen 

eigendomsontneming, regulering of is het een beperking van het ongestoord genot? 

Deze laatste regel zal niet worden besproken aangezien de verbeurdverklaring binnen 

één van de andere regels zal vallen. Het werd reeds duidelijk dat het onderscheid tussen 

de drie niet echt veel belang heeft. Het Hof volgt altijd eenzelfde toetsingspatroon en het 

gaat eerder over een soort gradatie. Bij eigendomsontneming zal de evenredigheidstoets 

strenger zijn. Daarom is het van belang om na te gaan welke soort beperking het hier is.  

 

§ 1. Eigendomsontneming 

 
244. Een bepaalde maatregel van de overheid zal niet zomaar als een ontneming worden 

gezien. Het Europees Hof stelt zich in dit opzicht redelijk streng op. Uit de besprekingen 

in het vorige deel zal er slechts een ontneming zijn indien kan worden aangetoond dat 

men volledig en definitief het genot van het eigendom in kwestie is ontnomen.330 

 

245. In het geval van de verbeurdverklaring in terrorismezaken is er in principe sprake 

van een formele of juridische eigendomsberoving. De verbeurdverklaring zal worden 

uitgesproken door een rechter en worden opgenomen in een vonnis. Er is dus een 

(formele) overdracht van eigendom. De verbeurdverklaring in het wetsvoorstel heeft een 

verplicht karakter. Het werd reeds duidelijk dat de verbeurdverklaring, zeker in dit opzicht 

aangezien ze verplicht is, ervoor zal zorgen dat de veroordeelde geen enkel 

eigendomsrechtelijke aanspraak meer zal kunnen laten gelden. Ze zal zorgen voor een 

onherroepelijke en ogenblikkelijke eigendomsoverdracht, waarbij het op basis van dit 

wetsvoorstel ook mogelijk zal zijn om onroerende goederen en goederen van anderen 

dan de veroordeelde te ontnemen.331 

 

                                                        
330 Zie: paragraaf 215-216. 
331 J.ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 262.  
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§ 2. Eigendomsreglementering 
 

246. In deze bespreking werd reeds aangetoond dat artikel 1 Eerste Protocol geen 

absoluut recht is en dit wordt geuit in het artikel zelf. Een Staat heeft altijd het recht om 

het gebruik van iemands eigendom te reguleren in het algemeen belang. Dit principe 

wordt door het Europees Hof zeer ruim ingevuld.  

 

Het is zo dat het Hof in de zaak Former King of Greece v. Greece besliste dat de 

confiscatiemaatregel ten opzichte van de vroegere koning van Griekenland een 

eigendomsontneming uitmaakte omdat die enkel gericht was tot de toenmalige 

Koninklijke familie. In de bespreking inzake de Europese rechtspraak kwam dit reeds 

naar voren. Juridisch technisch, gezien de definitie van een ontneming van eigendom en 

de definitie van een verbeurdverklaring, is deze denkwijze logischer.332 

 

247. In de meeste andere zaken333 omtrent verbeurdverklaringen is het Hof toch eerder 

geneigd om de maatregel te zien als een eigendomsreglementering. Het Hof ontkent niet 

dat verbeurdverklaring eigenlijk een ontneming van het eigendom inhoudt, maar beslist 

vaker in het voordeel van de regulering.  

In dit opzicht is het opportuun om de zaak Tas v. Belgium aan te halen. In deze zaak ging 

het om de verbeurdverklaring naar aanleiding van het reeds besproken misdrijf 

huisjesmelkerij. Het is vergelijkbaar met het te analyseren wetsvoorstel, aangezien er 

wordt geopteerd voor de verbeurdverklaring van onroerende goederen in het kader van 

een terroristisch misdrijf. Een man werd veroordeeld voor huisjesmelkerij en de 

onroerende goederen in kwestie werden verbeurd verklaard. Het Europees Hof 

oordeelde in dit arrest dat de maatregel in principe een ontneming is van eigendom, maar 

was van mening dat de confiscatie moest vallen binnen de regulering. Het Hof 

redeneerde dat de huizen die verbeurd werden verklaard illegaal werden gebruikt en de 

ontneming bedoeld is om verdere inbreuken te vermijden en bijdraagt aan het algemene 
                                                        
332 Zie: paragraaf 227-229. 
333 Zie: EHRM 31 januari 2017, nr. 43492/11, Boljévic/ Croatia; EHRM 26 februari 2009, nr. 28336/02, Grifhorst/France; EHRM 9 juli 
2009, nr. 39973/03, Moon/France.  
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belang, namelijk de bestrijding van mensenhandel. Er werd ook rekening gehouden met 

het feit dat de Belgische rechters bij het toepassen van de straf de ernst van de daden, 

het gedrag van de verzoeker en zijn aanzienlijk strafregister in aanmerking werden 

genomen.334 

 

§ 3. Besluit  
 

248. Het is een raadsel waarom het Hof de ingrijpende maatregel van de 

verbeurdverklaring eerder ziet als een eigendomsregulering. De bijkomende straf valt 

compleet binnen de beschrijving van een ontneming. Onherroepelijk en onmiddellijk 

verlies van de eigendomsrechten, waarbij de eigenaar geen enkel recht meer kan laten 

gelden op het betrokken goed.  

Als we de rechtspraak van de zaak Tas v. Belgium zien, zou het Europees Hof 

waarschijnlijk besluiten dat de verbeurdverklaring van een onroerend goed of andermans 

eigendom ter bestrijding van terreur (ontmanteling van terroristische cellen) een 

maatregel is in het algemeen belang en daarom ook een eigendomsregulering is.  

Toch zou het mogelijk kunnen zijn dat het Hof besluit tot een eigendomsontneming in 

specifieke situaties, aangezien ook personen worden geviseerd die eigenlijk zelf niet 

veroordeeld worden. Ook het breed spectrum aan terrorismemisdrijven en de vaak vage 

omschrijvingen doen toch vermoeden dat het besluit van de soort inmenging van zaak tot 

zaak zal afhangen.  

 

Afdeling 3. Is de beperking rechtvaardig?  
 
249. Het wetsvoorstel is dus zonder enige twijfel een inmenging van de overheid in het 

eigendomsrecht. De belangrijkste vraag, zeker ook voor dit onderzoek, is of de beperking 

wel gerechtvaardigd is. De drie soorten beperkingen die hierboven nog eens werden 

aangehaald ondergaan dezelfde drie criteria. Het is de bedoeling om na te gaan of het 

                                                        
334 EHRM 12 mei 2009, nr. 44614/06, Tas/Belgium.  
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wetsvoorstel voldoet aan de toetsingscriteria. Indien aan één van drie niet voldaan is, dan 

is er een schending van artikel 1 Eerste Protocol.335  

 

§ 1. Legaliteitsvereiste  

 
250. De eigendomsbeperking moet dus een wettelijk basis hebben. Indien deze er niet is 

wordt de proportionaliteit van de inmenging zelf niet meer getoetst. Het gaat hier 

natuurlijk wel nog altijd om een wetsvoorstel. Indien het zou worden goedgekeurd, wordt 

in het Strafwetboek het artikel 141quater ingevoegd336: 

 

“De bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op de roerende en onroerende 

goederen die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van de in deze titel 

bedoelde misdrijven.  

In Afwijking van artikel 42, 1°, wordt de verbeurdverklaring bevolen zelfs wanneer 

de goederen waarop zij betrekking heeft geen eigendom van de veroordeelde zijn, 

zonder dat deze verbeurdverklaring afbreuk kan doen aan de rechten van derden 

ter goeder trouw op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de 

verbeurdverklaring”  

 

De wettelijke norm op zich moet toegankelijk, precies en voorzienbaar zijn. De 

rechtsonderhorige moet over voldoende gegevens kunnen beschikken over de 

toepasselijk regelgeving. De interne grondslag moet worden bekend gemaakt. Indien het 

wetsvoorstel goedgekeurd zou worden, zou het worden gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad en voldoen aan de vereiste van toegankelijkheid. De wet is voorzienbaar en 

precies indien de bevoegdheid om een beperking op te leggen van de overheid met 

voldoende precisie wordt vastgelegd. De rechtsonderhorige moet er dus zijn gedrag dus 

                                                        
335 Zie paragraaf 219-224. 
336 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001, 6.  
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op kunnen afstemmen.337 Er zou dus een wettelijke basis voorhanden zijn en het artikel 

zou deze toetssteen dus doorstaan. 

  

§ 2. Legitimiteitsvereiste 

 
251. Vervolgens dient een wet in overeenstemming te zijn met het nagestreefde doel of 

het algemeen belang. Indien dit er niet is, kan er ook geen billijk evenwicht zijn tussen het 

algemeen belang en de fundamentele rechten van de burgers.338 Meestal wordt het 

nagaan van deze vereiste aan nationale overheden en rechters overgelaten. Het Hof kan 

wel nog altijd beslissen dat er sprake is van een manifeste onredelijkheid in hoofde van 

de statelijke beoordeling.339 Maatregelen tegen misdrijven vallen volgens rechtspraak van 

het Europees Hof binnen het algemeen belang.340 

 

Aangezien in de zaak Tas v. Belgium de verbeurdverklaring van huizen ter bestrijding 

van mensenhandel gezien werd als een maatregel in het algemeen belang, zal de 

uitgebreide verbeurdverklaring om terrorisme beter te kunnen bestrijden ook de 

legitimiteitvereiste doorstaan. Terroristische acties worden gezien als gruwelijke daden 

ten opzichte van onschuldige burgers. De verbeurdverklaring met oog op het bestrijden 

van terroristische cellen valt onder maatregelen tegen misdrijven. 

 

§ 3. Evenredigheidsvereiste  

 

252. De laatste en eigenlijk de belangrijkste toets, is de proportionaliteitstoets. In de 

meeste zaken voor het Europees Hof is er weinig discussie over het feit of een 

                                                        
337 Y HAECK,  “Het eigendomsrecht in het kader van Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM” in E. BREMS, J. VAN 
NIEUWENHOVE, L. DE GEYTER, W. PAS, B. SEUTIN, J. THEUNIS, G. VAN HAEGENDOREN, L. VERMEIRE, Y. HAECK, W. 
VERRIJDT, J. HUYSMANS, A. TIMMER, P. VANDEN HEEDE, N. VAN LEUVEN, F. VANNESTE, W. VERRIJDT. S. OUALD CHAIB, 
S. SMET EN S. SOTTIAUX ( eds.), Grondwet en EVRM: wetgeving staatsvorming, Brugge, die Keure, 2011, 759-760.  
338 J.ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument  van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 263.  
339 Y HAECK,  “Het eigendomsrecht in het kader van Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM” in E. BREMS, J. VAN 
NIEUWENHOVE, L. DE GEYTER, W. PAS, B. SEUTIN, J. THEUNIS, G. VAN HAEGENDOREN, L. VERMEIRE, Y. HAECK, W. 
VERRIJDT, J. HUYSMANS, A. TIMMER, P. VANDEN HEEDE, N. VAN LEUVEN, F. VANNESTE, W. VERRIJDT. S. OUALD CHAIB, 
S. SMET EN S. SOTTIAUX ( eds.), Grondwet en EVRM: wetgeving staatsvorming, Brugge, die Keure, 2011, 761.  
340 Zie: EHRM 12 mei 2009, nr. 44614/06, Tas/Belgium.  
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verbeurdverklaring legaal en legitiem is. Het is de proportionaliteit die doorslaggevend zal 

zijn en zal bepalen of een eigendomsbeperking artikel 1 Eerste Protocol schendt of niet.  

 

253. De verbeurdverklaring in het wetsvoorstel van roerende, onroerende en andermans 

goederen die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van een terroristisch 

misdrijf wordt op de volgende manier op zijn evenredigheid beoordeeld. Er moet een 

afweging gemaakt worden tussen het algemeen belang en het privaat belang van het 

recht van de eigenaar van een goed op bescherming van zijn eigendom op dat goed. In 

concreto moet worden nagegaan of er een redelijke verhouding van evenredigheid 

bestaat tussen de uitgebreide verbeurdverklaring en het bestrijden van terrorisme.341  

 

254. Volgens het wetsvoorstel is de mogelijkheid om onroerende goederen en 

andermans goederen verbeurd te kunnen verklaren absoluut nodig om terroristische 

cellen te ontmantelen. Globaal kan je wel stellen dat het algemeen belang, namelijk 

terroristische cellen stoppen, opweegt tegen het eigendomsrecht van een veroordeelde 

terrorist of een derde ter kwader trouw. Terroristische daden worden in onze huidige 

maatschappij fel bekritiseerd en er heerst dan ook een bepaalde nultolerantie t.o.v. 

veroordeelden. Hier schuilt natuurlijk ook het gevaar: misdadigers hebben ook rechten en 

moeten net zoals iedereen eerlijk behandeld worden. De afweging maken is daarom niet 

altijd even simpel. Het is geen zwart-wit verhaal en iedere zaak zal natuurlijk anders zijn. 

Het Hof is zelf van mening dat er meerdere factoren voorhanden zijn, zoals bijvoorbeeld 

de houding van de eigenaar van het goed of de gevolgde procedure, bij de toetsing van 

de evenredigheid.342 

Personen die wetens en willens hun onroerend goed ter beschikking hebben gesteld om 

de terrorist in kwestie bijvoorbeeld te laten onderduiken, maar zelf niet worden 

veroordeeld kunnen hun huis verliezen. Stel dat een geradicaliseerd persoon na een 

vertrek naar Syrië (wat strafbaar is op basis van onze wetgeving) terug voor de deur 

staat bij zijn moeder en om hulp vraagt. Er zijn weinig moeders die hun kind op straat 

zullen laten staan en niet zullen proberen om hen te helpen. Is het dan eerlijk dat een 

                                                        
341 Zie: EHRM 5 januari 2000, Beyeler/Italië. 
342 J.ROZIE, “De verbeurdverklaring van het instrument  van het misdrijf: een noodzakelijk kwaad of een onevenredige straf?” (noot 
onder GwH 9 februari 2017), NC 2017, 266.  
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persoon zijn huis verliest door de veroordeling van zijn of haar kind? In dit opzicht kan je 

niet zeggen dat het verbeurdverklaren van het huis zal helpen bij het ontmantelen van 

terroristische cellen en is er zeker geen sprake van een evenredige maatregel. Er bestaat 

ook nog altijd het recht op een behoorlijke huisvesting en een menswaardig bestaan343. 

De meeste mensen hebben vaak niet veel meer dan een eigen huis. Daarnaast is 

volgens rechtspraak van het Hof het vereiste evenwicht niet nageleefd indien de 

verzoeker gebukt gaat onder een individuele en excessieve last.344 In bepaalde gevallen 

kan dit wetsvoorstel een situatie creëren waarbij de verbeurdverklaring zorgt voor een 

individuele en zeer verregaande last.  

 

255. Daarnaast bestaat de kans op een willekeurige en onevenredige straf ook door de 

combinatie van deze verregaande verbeurdverklaring met andere sancties. De 

verbeurdverklaring is een bijkomende straf en kan dus in principe onbeperkt 

gecumuleerd worden. In dit opzicht moet rekening worden gehouden met het 

evenredigheidsprincipe, want de bestraffing moet proportioneel blijven met het 

nagestreefde doel. Dergelijke verregaande verbeurdverklaring voelt dan ook niet aan als 

een bijkomende straf en daar zit vaak het probleem. Indien het wetsvoorstel wordt 

ingevoerd, is het mogelijk dat een persoon veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf in 

combinatie met een geldboete en/of de bijzondere verbeurdverklaring. Dergelijke 

gevallen kunnen zeker leiden tot een onredelijke straf.345 

 

Hoofdstuk 3. Conclusie en bedenkingen 
 

256. Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat het wetsvoorstel gezien de rechtspraak 

(Tas v. Belgium) over het algemeen de toets van artikel 1 Eerste Protocol wel zou 

doorstaan. Verbeurdverklaringen worden gezien als beperkingen van het eigendom, 

maar ze worden aanvaard vanwege het algemeen belang dat de straf dient, namelijk 

goederen die als het ware besmet zijn door een misdrijf terug neutraliseren. Daarnaast 

                                                        
343 Art. 23 Gw. 
344 Zie: EHRM 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolga/Sweden; EHRM 8 juli1986, Lithgow et al./United Kingdom. 
345 S. RUTTEN, A. VAN OEVELEN, J. ROZIE, Toetsing van sancties door de rechter, Intersentia, Antwerpen, 2011, 51-52.  
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vormen specifieke verbeurdverklaringen waarbij er geen eigendomsvereiste is of een 

onroerend goed verbeurd kan worden verklaard ook geen probleem als ze bijvoorbeeld 

een specifieke criminaliteit viseren zoals bijvoorbeeld mensenhandel. Het te analyseren 

wetsvoorstel is ter bestrijding van terrorisme en efficiënter opdoeken van terroristische 

cellen. Dit wordt zeker gezien als een legitiem doel, gezien ook de maatschappelijke visie 

over terroristische daden. Het valt te betreuren dat er niet gepeild wordt of de maatregel 

effectief bijdraagt aan de strijd tegen terrorisme. Het gaat nog altijd om een voorstel en 

we kunnen niet onderzoeken wat het effect van de maatregel is, we kunnen enkel 

speculeren. Er wordt beslist dat iets in het algemeen belang is en daarom boven het 

individueel belang staat, zonder dat men aantoont dat de antiterreurmaatregel wel een 

effect zal hebben.  

 

Het Hof hanteert ook een zeer ruime interpretatie van eigendomsreglementering in zaken 

over het eigendomsrecht wat niet altijd correct aanvoelt. Het valt moeilijk te aanvaarden 

dat de verbeurdverklaring van roerende, onroerende en andermans goederen in het 

kader van het plegen van een terroristisch misdrijf in België gezien wordt als een 

eigendomsregulering. Het is nu eenmaal de meest gevolgde koers van het Europees 

Hof, ook al wordt iemand door een verbeurdverklaring volledig ontzet uit zijn 

eigendomsrechten. Het is wel zo dat het onderscheid tussen de verschillende 

inmengingen eerder verwaarloosbaar is, maar de proportionaliteitstoets is wel strenger bij 

een ontneming. Het zou logischer zijn om de verbeurdverklaring als een ontneming te 

beoordelen, want veel hangt af van de evenredigheid van de maatregel. Het is moeilijk 

om in dit onderzoek een eenduidig antwoord te geven. Veel ligt aan de uitkomst van de 

proportionaliteitstoets die afhankelijk is van de specifieke situatie en meerdere niet- 

vastliggende criteria waarmee rekening wordt gehouden. We zouden letterlijk duizenden 

hypotheses en situaties kunnen bedenken waarin het wetsvoorstel een zodanige impact 

zou hebben op het individuele recht van een persoon met als gevolg excessieve lasten, 

zodat de uitgebreide verbeurdverklaring gezien zou worden als een disproportionele 

maatregel. In bepaalde opzichten is een inbreuk op artikel 1 Eerste Protocol zeker niet 

ondenkbaar.   
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In dit opzicht moeten we zeker ook rekening houden met arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 9 februari 2017346, dat hierboven reeds werd uiteengezet. Het komt er dus op 

neer dat het Hof besliste dat de verbeurdverklaring geregeld in artikel 43, eerste lid Sw. 

de artikelen 10 en 11 G.W. in samenhang gelezen met artikel 1 Eerste Aanvullend 

Protocol E.V.R.M. schendt. Het gaat dus om de verplichte verbeurdverklaring van de 

zaak die heeft gediend om een misdaad of een wanbedrijf te plegen. Wanneer deze 

verbeurdverklaring dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan 

wie ze is opgelegd, houdt ze een schending in van het eigendomsrecht. De bijzondere 

verbeurdverklaring van een zaak die gediend heeft om een misdaad of een wanbedrijf te 

plegen, en waarvan de veroordeelde eigenaar is, uitgesproken met toepassing van art. 

43, eerste lid Sw., is op zich niet onbestaanbaar met het recht op het ongestoord genot 

van eigendom, dat is gewaarborgd bij art. 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM Zij kan 

echter, in bepaalde gevallen, dermate afbreuk doen aan de financiële toestand van de 

persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een onevenredige maatregel vormt ten aanzien 

van het ermee nagestreefde wettige doel, waardoor zij een schending met zich 

meebrengt van het eigendomsrecht. 

Met deze rechtspraak zal zeker rekening moeten gehouden worden indien het 

wetsvoorstel van kracht zou zijn en een rechter ze moet toepassen. De 

verbeurdverklaring in het voorstel moet ook verplicht worden opgelegd en moet eigenlijk 

gezien worden als een uitbreiding van artikel 42, 1° Sw. Deze vorm van 

verbeurdverklaring biedt volgens het wetsvoorstel onvoldoende soelaas in het kader van 

terreur. Om deze reden wordt dus geopteerd voor de uitbreiding van de 

verbeurdverklaring naar goederen die geen eigendom zijn van de veroordeelde en 

onroerende goederen.347 De rechtspraak is dus zeker ook toepasbaar op de 

verbeurdverklaring in het kader van terrorisme. Het werd reeds duidelijk dat in bepaalde 

gevallen de verbeurdverklaring dermate afbreuk kan doen aan de financiële toestand van 

een persoon en dat het zal leiden tot een schending van het eigendomsrecht.  

 

                                                        
346 GwH 9 februari 2017, nr. 12/2017, NJW 2017, 271-274.  
347 Zie: Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in terrorismezaken, Parl.St. 
Kamer 2015-16, nr. 1771/001, 3-4.  
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Algemeen kunnen we besluiten dat er geen eenduidig ja/nee-antwoord kan worden 

geformuleerd. Er zijn verschillende criteria die in rekening moeten worden gebracht 

afhankelijk van de situatie. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het gedrag van 

de persoon, is de persoon zelf veroordeeld geweest voor terrorisme of niet, welk soort 

terroristisch midrijf, de impact van de verbeurdverklaring op het patrimonium,…  

De toetsing naar de proportionaliteit in een bepaal geval zal duidelijkheid brengen over 

de vraag of het wetsvoorstel het eigendomsrecht van een individueel persoon zal 

schenden of niet.  
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DEEL IV: Toetsing van het wetsvoorstel aan het verbod op de 

algemene verbeurdverklaring - artikel 17 Grondwet 
 

 Hoofdstuk 1. Artikel 17 van de Grondwet 
 

257. Er zijn geen verdragsrechtelijke of wetsbepalingen die Staten verbieden om 

verbeurdverklaringen in te voeren krachtens de wet van zaken die misdrijf gerelateerd 

zijn. De wetgever moet er zich wel van bewust zijn dat hij niet mag flirten met het 

grondwettelijk verbod op de algemene verbeurdverklaring.348 
 

Afdeling 1. Algemene verbeurdverklaring 
 

258. De algemene verbeurdverklaring viseert, in tegenstelling tot de bijzondere 

verbeurdverklaring, het geheel van het patrimonium van de veroordeelde. Overigens 

wordt het geheel van de goederen niet verder gespecificeerd. Hieruit kunnen we afleiden 

dat het in principe ook gaat om de illegale vermogensvoordelen. Het gevolg hiervan is 

dat de algemene verbeurdverklaring niet alleen de veroordeelde treft, maar ook diens 

familieleden. De algemene verbeurdverklaring werd definitief uit de Belgische rechtsorde 

verbannen door de grondwetgever.349 

 

259. Artikel 17 Grondwet luidt als volgt: 

 

 “De straf van verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.” 

 

Artikel 17 Gw. is een bepaling die de bevoegdheid van de overheid om straffen in te 

voeren begrenst.350 De verbeurdverklaring kan dus enkel slaan op de door de wetgever 

omschreven zaken. De rechter is ook verplicht om de verbeurdverklaarde zaken 
                                                        
348 J. ROZIE, “Koorddansen tussen de eerbiediging van het recht op eigendom en een rechtvaardige verbeurdverklaring” in S. 
DEWULF en D. PACQUEE (eds.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Mortsel, Intersentia, 2008, 143.  
349 J. ROZIE, Voordeelsontneming. De wisselwerking tussen de toepassingsvoorwaarden en de het rechtskarakter van de 
verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen. Antwerpen, Intersentia, 2005, 13-14.  
350 G. GOEDERTIER, J. VANDE LANOTTE en T. DE PELSMAEKER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 
399.  
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nauwkeurig te bepalen. De rechterlijke beslissing moet de zaken dus specificeren, maar 

het is niet vereist dat elk voorwerp afzonderlijk wordt beschreven. Daarnaast is een 

globale beschrijving ook mogelijk, maar op voorwaarde dat die beschrijving geen twijfel 

doet ontstaan nopens de identiteit van het geviseerde voorwerp.351 

 

260. Het belang van het artikel is niet te onderschatten aangezien bepaalde vormen van 

verbeurdverklaring in België betrekking hebben op goederen waarbij de aard ervan geen 

rol speelt. Dit is bijvoorbeeld zo bij de vermogensvoordelen, maar we zien dit ook terug in 

het wetsvoorstel.352 De rechter zal dus altijd moeten zorgen dat de straf niet onredelijk is. 

Het is niet de bedoeling dat een verbeurdverklaring betrekking heeft op het volledige 

patrimonium van een persoon. In dit geval zou er sprake zijn van een verdoken vorm van 

algemene verbeurdverklaring.353 

 

Hoofdstuk 2. De verenigbaarheid van wetsvoorstel DOC54 

1771/001 met artikel 17 Grondwet 

 
261. Bij de toepassing van artikel 17 Grondwet is het belangrijk te benadrukken dat het 

enkel gaat om de algemene verbeurdverklaring. Het artikel verbiedt straffen die, wanneer 

ze op het volledige vermogen slaan, geen individueel karakter meer zouden hebben en 

andere personen dan de misdadiger zouden treffen.354 De verbeurdverklaringen in België 

kunnen enkel slaan op zaken die door de wetgever worden omschreven.355 

 

262. In het te analyseren wetsvoorstel gaat het dus om een verplichte verbeurdverklaring 

van zowel roerende als onroerende goederen en andermans eigendom in het kader van 

een terrorismemisdrijf. Gezien het verplichte karakter, de uitbreiding van de 

verbeurdverklaring en het breed spectrum aan terrorismemisdrijven die ruim worden 

                                                        
351 J. ROZIE, “Koorddansen tussen de eerbiediging van het recht op eigendom en een rechtvaardige verbeurdverklaring” in S. 
DEWULF en D. PACQUEE (eds.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Mortsel, Intersentia, 2008, 144.  
352 Ibid, 145.  
353 S. RUTTEN, A. VAN OEVELEN en J. ROZIE, Toetsing van sancties door de rechter, Mortsel, Intersentia, 2011, 50.  
354 Cass. 3 mei 2006, AR P.06.0220.F., RW 2009-10, 872.  
355 Cass. 29 mei 1882, Pas. 1882, I, 317.  
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geïnterpreteerd zou het zeker mogelijk zijn dat dit wetsvoorstel in bepaalde gevallen 

binnen de interpretatie van artikel 17 van de Grondwet valt. Het is aan de rechter om 

zeker te zijn dat bepaalde straffen niet onredelijk zijn. De verbeurdverklaring mag niet de 

familieleden van de veroordeelde terrorist treffen of derden ter goeder trouw. Er hangt 

een groot stigma rond terrorisme en ook al zijn familieleden zelf geen daders, toch zal er  

altijd een bepaald wantrouwen zijn ten opzichte van hen. Er bestaat een kans dat de 

verbeurdverklaring een verdoken vorm van algemene verbeurdverklaring inhoudt.  

 

Hoofdstuk 3. Conclusie en bedenkingen  
 

263. Het is duidelijk dat er in ons land een grondwettelijk recht bestaat om bepaalde 

straffen die de overheid kan opleggen aan banden te leggen. Verbeurdverklaringen 

moeten betrekking hebben op bepaalde en duidelijk omschreven zaken. Toch zijn er 

sommige vormen die wel eens zouden kunnen leiden tot een verdoken algemene 

verbeurdverklaring, zoals het wetsvoorstel zelf.  

Ook hier is het moeilijk om weer een eenduidig antwoord te formuleren. Op basis van 

bepaalde factoren kan met zekerheid worden gezegd dat de overheid hier toch wel hevig 

aan het flirten is met het verbod op de algemene verbeurdverklaring (art. 17 Gw.). Vooral 

omdat het wetsvoorstel doelt op een verplichte verbeurdverklaring, die in principe enkel 

van toepassing is op roerende goederen, waarbij er ook een eigendomsvereiste is (zie 

art. 42, 1° Sw.). De uitbreiding naar de verplichte verbeurdverklaring van zowel 

onroerende goederen als het schrappen van de eigendomsvereiste kunnen een enorme 

impact hebben op het volledige patrimonium van een persoon. Hierbij moet zeker ook 

rekening worden gehouden met de verschillende vage en ruime terrorismemisdrijven die 

in België strafbaar zijn.  

De combinatie met artikel 1 Eerste Protocol EVRM moet ook worden aangehaald. Het is 

niet de bedoeling dat een verbeurdverklaring in principe een verborgen vorm van 

algemene verbeurdverklaring inhoudt. Aangezien het recht op eigendom bepaalt dat een 

beperking van iemands eigendom niet disproportioneel mag zijn, zal dergelijke verdoken 

vorm hoogstwaarschijnlijk als onevenredig worden ervaren. De schending van artikel 17 
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Gw. kan dan ook gezien worden als een schending van proportionaliteitstoets en dus ook 

van artikel 1 Eerste Protocol.  
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DEEL V: EINDCONCLUSIE  
 

264. Het wetsvoorstel van NV-A kadert perfect binnen de tendens en het 

veiligheidsparadigma dat binnen dit onderzoek werd behandeld. De analyse leverde 

enkele interessante inzichten op. Het werd doorheen dit kwalitatief onderzoek duidelijk 

dat het debat over de balans tussen maatregelen naar aanleiding van het beleid ter 

bestrijding van terrorisme en fundamentele vrijheden geen eenduidig verhaal is. In deze 

discussie zijn verschillende partijen betrokken, elk met uiteenlopende meningen. De ene 

politieke partij ziet het veiligheidsbeleid als een regelrechte inbreuk op bepaalde 

fundamentele rechten. De andere partij vindt dat we nog niet ver genoeg zijn gegaan. 

Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch voor het beleid en waarschuwen onze overheid 

voor de impact van antiterreurmaatregelen op grondrechten. Het is een positief gegeven 

dat de Belgische overheid organisaties als Amnesty International de kans geeft 

bedenkingen te uiten in hoorzittingen. Het is niet altijd zeker of er effectief rekening wordt 

gehouden met de aanbevelingen. Het is een discussie die politiek beladen is, waarbij de 

invloed van de burgers en de media ook een rol speelt. Het is geen zwart-wit verhaal, wat 

ook meerdere malen naar voren kwam in deze masterproef.  

 

265. In het eerste deel van dit onderzoek werd duidelijk dat het beginpunt, het 

terroristisch misdrijf op zich, voor veel controverse zorgt. Sinds de invoering van het 

misdrijf in het Belgisch Strafwetboek in 2003 is het begrip doorheen de jaren 

geëvolueerd. Gedeeltelijk is dit het gevolg van de aanslagen in Europa, zoals 

bijvoorbeeld de aanslag op het satiremagazine Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015. 

De constitutionele elementen van het misdrijf zijn steeds uitgebreider en vager geworden. 

Het onveiligheidsgevoel heeft weldegelijk een invloed op het beleid van de wetgever. Er 

heerst in de doctrine een eensgezinde kritiek dat het zorgt voor te veel 

interpretatieproblemen en rechtsonzekerheid. Daarnaast grijpt de wetgever in het kader 

van terrorisme steeds vroeger in op strafrechtsketen en wordt er repressief opgetreden. 

Het zorgt voor disproportionele maatregelen. Dit zien we bijvoorbeeld bij het afreismisdrijf 

(art. 140sexies Sw.). Het is perfect mogelijk dat een individu veroordeeld wordt voor dit 

misdrijf, zonder effectief een terroristisch misdrijf te plegen. Het kadert in principe voor de 



 

 145 

poging (art. 51 Sw.). De Raad van State uitte hier dan ook kritiek op, maar zonder enig 

gehoor.356 Vandaag is het misdrijf terrorisme nog steeds aan wijzigingen onderheven, 

wat blijkt uit het recente wetsvoorstel van 18 januari 2018.357 Dit voorstel opteert voor de 

verdere uitbreiding van artikel 140quienques Sw. Het verruimen van het misdrijf 

terrorisme heeft een effect op alle maatregelen in het kader van de bestrijding van 

terreur, zoals de bijzondere verbeurdverklaring in verband met terrorisme. Het zorgt voor 

een snellere toepassing van dergelijke maatregelen binnen de strafrechtsketen.  

 

266. In het gedeelte waar werd ingegaan op de bijzondere verbeurdverklaring zelf volgde 

een uiteenzetting van het reeds bestaande wettelijke kader. De bijzondere 

verbeurdverklaring is een bijkomende straf die vaak aanvoelt als een hoofdstraf, gezien 

de impact ervan op iemands eigendom. Daarnaast is er sprake van een complexe en 

omvangrijke straf. Er zijn reeds verschillende vormen voorhanden, al dan niet verplicht. 

De bestaande mogelijkheden zijn vaak al verregaand, maar we zien geen variant die 

hetzelfde effect zou kunnen creëren als de bijzondere verbeurdverklaring in het kader 

van terrorisme. Met dit in het achterhoofd is de intentie van de indieners van het 

wetsvoorstel begrijpelijk. Het onderzoek toont ook aan dat het voorstel een pervers effect 

heeft. In plaats van wetten te stemmen die ergens wel een logica in zich hebben zouden 

politici zich beter afvragen of de maatregel effectief zal bijdragen bij de strijd tegen 

terrorisme. Uit de expertinterviews volgde dat de efficiëntie en de organisatie van politie 

de grootse problematiek is binnen het kader van de terreurbestrijding. Een wet stemmen 

kost inderdaad niks, maar het is puur tijdsverlies. Daarnaast zijn extra 

verbeurdverklaringen zinloos, aangezien de daadwerkelijke inningen ervan dramatisch 

zijn.  

 

267. Dit onderzoek trachtte de verenigbaarheid van het wetsvoorstel te toetsen aan het 

eigendomsrecht, specifiek aan artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. 

Het EHRM volgt bij de toetsing van het eigendomsrecht een aantal vaste stappen. Uit de 

rechtspraak van het Europees Hof volgt dat de bijzondere verbeurdverklaring eerder 

                                                        
356 Zie: paragraaf 46. 
357 Voorstel van wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde zelfinstructie in het kader van terrorisme strafbaar te stellen, Parl.St., 
Kamer 2017-2018, nr. 2900/001.  
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gekwalificeerd wordt als een eigendomsregulering. Deze gedachtegang van het Hof 

strookt niet met de werkelijkheid. Uit een verbeurdverklaring volgt een onherroepelijk en 

onmiddellijk verlies van de eigendomsrechten. De eigenaar kan geen enkel recht meer 

laten gelden op de betrokken goederen. In principe valt dit onder de beschrijving van een 

eigendomsontneming. Bovendien kan de rechtspraak van de zaak Tas v. Belgium niet 

worden genegeerd in dit onderzoek. De gelijkaardige regeling inzake de 

verbeurdverklaring naar aanleiding van het misdrijf huisjesmelkerij (art. 433terdecies Sw.) 

werd gezien als een regulering van het eigendom. Het Hof volgt deze redenering, omdat 

het een maatregel is die het algemeen belang dient. Uit deze analyse volgt dat de 

maatregel uit het wetsvoorstel door het Europees Hof veeleer onder de 

eigendomsregulering zal vallen. Het gevolg is een minder strenge toetsing van het 

evenredigheidsbeginsel. Gezien de impact van dergelijke maatregelen is het standpunt 

van het Europees Hof moeilijk te verenigen met de werkelijkheid. Een eenduidig 

antwoord op de vraag of het wetsvoorstel het eigendomsrecht schendt is er niet. De 

uitkomst is afhankelijk van de proportionaliteitstoets in een specifieke zaak. Het Hof 

houdt hierbij rekening met meerdere niet-limitatieve criteria, zoals bijvoorbeeld het 

gedrag van de veroordeelde. De uitgebreide vorm van de verbeurdverklaring naar 

aanleiding van een terroristisch misdrijf kan in bepaalde opzichten leiden tot een 

onevenredige maatregel. Deze uitkomst is niet ondenkbaar als er rekening wordt 

gehouden met de brede en vage formulering van het misdrijf terrorisme.  

 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017 zorgt in dit onderzoek voor een 

vernieuwende kijk op de compatibiliteit van de bijzondere verbeurdverklaring met artikel 1 

Eerste Protocol. De verplichte verbeurdverklaring van de zaak die heeft gediend om een 

misdaad of een wanbedrijf te plegen (art. 43, eerste lid Sw.) schendt het eigendomsrecht 

wanneer de straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan 

wie ze wordt opgelegd. De argumentatie van het Hof kan worden doorgetrokken naar de 

bijzondere verbeurdverklaring in het kader van terrorisme. We hebben in dit onderzoek 

ook te maken met een verplichte verbeurdverklaring. Daarboven is de confiscatie van 

andermans eigendom en onroerende goederen mogelijk. Het resultaat van deze 

specifieke verbeurdverklaring kan een disproportioneel effect hebben op de financiële 
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toestand van een individu. Het gevolg hiervan is een schending van artikel 1 Eerste 

Protocol.  

 

268. Een laatste doel in dit onderzoek spitst zich toe op de problematiek van het verbod 

op de algemene verbeurdverklaring (art. 17 Gw.). De overheid moet oppassen voor 

verdoken vormen van algemene verbeurdverklaringen. De uitbreiding van de bijzondere 

verbeurdverklaring naar onroerende goederen en het schrappen van de 

eigendomsvereiste zorgt ervoor dat het volledige patrimonium van een persoon kan 

worden geviseerd. Net als bij de vorige toetsingen is het formuleren van een concreet 

besluit een complex gegeven. Het is afwachten of het Grondwettelijk Hof het zal zien als 

een schending van artikel 17 Grondwet. 

 

269. Uit het onderzoek volgden enkele elementen die het opstellen van een expliciet 

antwoord bemoeilijken. De analyse gaat het over een wetsvoorstel dat nog niet van 

kracht is. Er bestaat nog geen rechtsleer of rechtspraak over deze specifieke materie. Er  

zijn gelijkaardige systemen, zoals de verbeurdverklaring in het kader van huisjesmelkerij 

(art. 433terdecies Sw.) die reeds worden aanvaard. Toch kan niet met zekerheid worden 

gezegd dat de uitgebreide verbeurdverklaring in het kader van terrorisme altijd een 

proportionele maatregel zal uitmaken. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden 

met de rechtspraak uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017.  

De strijd tegen terrorisme wordt gekenmerkt door het steeds verder leggen van bepaalde 

grenzen binnen onze rechtstaat. Het algemeen belang is het antwoord op alle 

bedenkingen en vragen over antiterreurmaatregelen. In ieder geval blijft het een moeilijke 

evenwichtsoefening met een belangrijke impact op individuele rechten en vrijheden, 

zoals blijkt uit de rapporten van HRW en Amnesty International.  

Over antiterreurmaatregelen is zeker het laatste woord nog niet gezegd.  
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