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BIJLAGE 4 : LIJST 596-1  
(NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN ONTZETTINGEN/ VERVALLENVERKLARINGEN BEDOELD IN DE SPECIFIEKE REGELGEVING  

VAN ARTIKEL 596, EERSTE LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING) 

 

 

Voorafgaande bemerking :  
 

- politiestraf = gevangenisstraf 7 dagen of minder en/of geldboete minder dan 26 euro of werkstraf van minder dan 46 uur   
- correctionele straf = gevangenisstraf meer dan 7 dagen en/of geldboete 26 euro of meer en/of werkstraf van 46 uur of meer  
- criminele straf = gevangenisstraf meer dan 5 jaar / opsluiting 

 

 

 

TREFWOORD WETTELIJKE BRON TE VERMELDEN OP HET UITTREKSEL  
 

accijnzen en douanen 
 
(uitbating van een 
stokerij, likeurbedrijf,..) 

 

10 JUNI 1947 – wet betreffende 

accijnzen en douanen 
* gevangenisstraf wegens fraude met rechten of taksen op alcohol, eaux-   

   de-vie of likeur ingevoerd of te lande vervaardigd wegens: 

     - geheime vervaardiging van alcohol 

     - invoer, onregelmatig bezit, sluikvervoer 

 

bedrijfsrevisoren 22 juli 953 – Wet houdende 

oprichting van een Instituut van 

de bedrijfsrevisoren 

 

* verlies van de burgerlijke en politieke rechten 

* gevangenisstraf (effectief of voorwaardelijk) > 3 maanden wegens :  
       - inbreuk op KB nr. 22 van 24 oktober 1934 (art 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

       - inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van   

         het bedrijfsleven 

       - inbreuk op de gecoördineerde wetten op de  

         handelsvennootschappen,  

       - inbreuk op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de   

         boekhouding van de ondernemingen  

       - inbreuken op de fiscale wetgeving 

 

beheersmaatschappij 

(toelating) 

 

(beheerder, directeur, 

commissaris)  

 

22 april 1958 – Koninklijk besluit 

betreffende de erkenning van 

en de wijze van controle op 

vennootschappen voor beheer 

van Belgische 

gemeenschappelijke 

* criminele of correctionele straf (effectief of voorwaardelijk) wegens      
   inbreuk op de volgende reglementeringen :  

 

     - KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan   

        bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten,  

        beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 
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beleggingsfondsen * valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

     - wet van 25 juni 1930 betreffende de controle op de  

        levensverzekeringsovereenkomsten 

     - KB nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard   

       vermogen door reglementeering van den verkoop, op afbetaling, van  

       premieëffecten 

     - KB nr. 42 van 15 december 1934 betreffende de contrôle op de private     

       spaarkassen en de ondernemingen die, zonder depositobanken te zijn,   

       gelddeposito’s ontvangen 

     - KB nr. 43 van 15 december 1934 van 15 december 1934 betreffende  

        de controle op de kapitalisatieondernemingen 

     - KB nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime      

        voor titels en effecten 

     - wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd door het KB     

        van 30 november 1935 

     - KB nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementeering van de hypothecaire  

        leeningen en tot inrichting van de contrôle op de ondernemingen van  

        hypothecaire leeningen 

     - KB nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende  

        waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of  

        eetwaren 

     - Wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van  

        zijn financiering 

 

boekhoudkundige, 

fiscale beroepen 

 

22 APRIL 1999 – Wet 

betreffende de 

boekhoudkundige en fiscale 

beroepen 

 

* het verlies van de burgerrechten / politieke rechten 

* veroordeling wegens inbreuken op het KB nr. 22 van 22.10.1934) (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 
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* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

* gevangenisstraf (zelfs voorwaardelijk) > 3 maanden wegens: 

     - inbreuk op de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie  

        van het bedrijfsleven 

     - inbreuk op de gecoördineerde wetten betreffende de  

        handelsvennootschappen 

     - inbreuk op de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de  

        ondernemingen 

     - inbreuk op de fiscale wetgeving 

 

camping   
 

Voor de Franse Gemeenschap : 

Decreet van 4 maart 1991 

betreffende de voorwaarden 

voor het exploiteren van 

kampeer-caravanterreinen 

 

Voor de Duitstalige 

Gemeenschap : Decreet van 9 

mei 1994 over het kamperen en 

de kampeerterreinen 

 

Voor de Vlaamse Gemeenschap 

: Decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristische 

logies 

 

 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 378bis Sw) 

* bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382ter Sw) 

* openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 389 Sw) 

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel,   

   foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling (artt 392 –  

   417quinquies Sw) 
* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of  

   willekeurig beroven van de vrijheid, belaging) en op de onschendbaarheid  

   van de woning (artt 434 – 442 Sw) 

*  wanbedrijven tegen personen: verkoop, bezit of vermenging  van   
   stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, schending van het   

   beroepsgeheim, schending van het briefgeheim (artt 454 – 460 Sw)  

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw) 

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze   

   vernieling, flessentrekkerij (artt 489 – 509quater Sw) 

 

Opmerking : 

 

a.  Dezelfde veroordelingen worden door de drie decreten beoogd met een 

bijzonderheid voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap die preciseert dat 

deze veroordelingen de uitbating van een dergelijke toeristische 

verblijfplaats niet verbieden wanneer ze onder OPSCHORTENDE 

voorwaarde werden uitgesproken en wanneer de betrokken het voordeel 

van de opschorting niet verloren heeft of genade bekomen heeft. Indien dit 

het geval is, de veroordeling niet op het uittreksel vermelden. 

 

commerciële activiteit 

in een vennootschap 

op aandelen, een 

BVBA of een 

coöperatieve 

vennootschap als : 

- bestuurder 

- commissaris 

- zaakvoerder 

- functie waarbij macht 

wordt verleend een 

vennootschap zoals 

hierboven omschreven 

te verbinden 

24 OKTOBER 1934 – Koninklijk 

besluit nr. 22 betreffende het 

rechterlijk verbod aan bepaalde 

veroordeelden en gefailleerden 

om bepaalde ambten, beroepen 

of werkzaamheden uit te 

oefenen 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven,     

   rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten, namaking of    

   vervalsing van zegels, stempels, merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen, oplichting,  

   heling, private omkoping of elke andere handeling die verband houdt met  

   goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik van  

   vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 
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- persoon belast met 

het bestuur van een 

afdeling in België 

- effectenmakelaar 

- correspondent-

effectenmakelaar 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de financiële  

        sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –           

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 – 207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen (art 2    

        al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 – 73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van de   

        federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

Opmerking : 

 

a. het betreft rechterlijke verboden dewelke expliciet door de 

rechter IN het vonnis werden uitgesproken 

 

consumentenbe- 

scherming 

 

 

 

14 juli 1991 – Wet betreffende 

de handelspraktijken en de 

voorlichting en bescherming van 

de consument 

* veroordeling wegens inbreuken op het KB nr. 22 van 24 oktober 1934) 

(art. 1) : 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

* inbreuk op de reglementering met betrekking tot woeker (KB nr. 148 van  

   18 maart 1935) 

* inbreuk op de wet tot regeling van de verkoop op afbetaling (wet 9 juli   

   1957) 

 

dienstplicht 30 april 1962 – Gecoördineerde 

dienstplichtwetten 
* rechterlijk verbod of vervallenverklaring van het recht om in het leger te  

   dienen (artt 71bis van deze wet en art 22§3 van de wet van 22 december  

   1989 betreffende het statuut van de dienstplichtigen) 

* veroordeling tot militaire degradatie 

* militaire wegzending (wet van 22 december 1989 betreffende het statuut  

   van de dienstplichtigen)  

* criminele straf 

* gevangenisstraf van > 4 maanden wegens: 

     - misdaad, poging tot misdaad 

     - verkrachting en aanranding van de eerbaarheid (artt 373 en 377 Sw) 
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     - bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 381 Sw)  

     - openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 386 Sw) 

     - diefstal en poging tot diefstal zonder geweld of bedreiging (artt 463,  

       464 en 466 Sw)  

     - misbruik van vertrouwen (art 491, 493 en 494 Sw) 

     - oplichting en bedriegerij (art 496 Sw) 

 

* buitenlandse veroordeling wegens een misdaad of wanbedrijf dat in  

   België strafbaar is en zodra de rechtbank van eerste aanleg van de  

   militaire  standplaats de regelmatigheid van de veroordeling heeft  

   vastgesteld  

 

dranken 

 

(slijter van geestrijke 

dranken)   

3 APRIL 1953 – wetsbepalingen 

inzake de slijterijen van gegiste 

dranken, samengeordend op 3 

april 1953. 

 

 

 

28 DECEMBER 1983 – Wet 

betreffende de vergunning voor 

het verstrekken van sterke 

drank 

 

 

Inbreuken gemeen aan de beide 

wetten : 

* drie maal veroordeeld zijn wegens het slijten van geestrijke dranken 

* inbreuk op de wet van 10 juni 1957 betreffende de douane en accijnzen 

* het exploiteren van een slijterij in een gebouw waarin een  

   plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is  

   gevestigd 

 

 

* gelijk welke fraude betreffende rechten en taksen op de invoer van  

   alcoholische en andere geestrijke dranken 

 

 

 

 

* criminele straf 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (art 372 – 378bis Sw) 

* bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382ter Sw) 

* openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 389 Sw) 

* heling (artt 505 – 506 Sw) 

* onwettige weddenschappen op paardenrennen of andere 

* het houden van een huis van ontucht of een inrichting voor geheime  
   prostitutie 

* fraude met rechten of taksen op alcohol of andere sterke drank 

* het houden van een speelhuis / weddenschappen op    

   paardenwedrennen/ het houden van een kantoor voor weddenschappen 

 

gewapende weerstand 19 september 1945 – Besluitwet 

tot vaststelling van het Statuut 

van den Gewapenden 

Weerstand 

* criminele of correctionele straf wegens diefstal, heling, misbruik van   

   vertrouwen, oplichting, valsheid, gebruik van valse stukken, vals   

   getuigenis, verleiding van getuigen of deskundigen, bankbreuk 

* de volgende inbreuken op het Strafwetboek :  

       - aanslag op en samenspanning tegen de Koning, de koninklijke familie  

          en de regeringsvorm (artt 101 – 112 Sw) 

       - misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de  

          Staat  

       - samenwerking met de vijand of een vreemde mogendheid tegen   

          België, werven van spionnen of vijandelijke soldaten, brandstichting   

          of vernieling van voorwerpen teneinde de vijand te bevoordelen (artt     

          113 – 123 decies Sw) 

       - misdaden en wanbedrijven tegen de inwendige veiligheid van de Staat 

       - aanslag teneinde een burgeroorlog op te wekken, plundering,    

          aanvoeren van een gewapend korps zonder toelating van de   

          Regering, leiding van of deelname aan gewapende bendes met het   

          oog op opruiende bijeenkomsten, verkrijgen van de instemming van   

          de eenminderjarige om zich in te lijven bij een buitenalnds leger   

          zonder toestemming van diens ouders, voogd of curator (artt 124 –   

          136 Sw)  

       - aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 378bis Sw) 

       - bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382 Sw) 

 

* inbreuken op de wet van 28 maart 1940 betreffende de verdediging van  

   de nationale instellingen 

* inbreuk op de wet van 10 april 1941 betreffende het verbod op    

   economische relaties met de vijand 

 

gewetensbezwaarden 20 februari 1980 – 

Gecoördineerde wetten 

houdende het statuut van de 

gewetensbezwaarden. 

* criminele straf 

* gevangenisstraf > 4 m 

* veroordeling in het buitenland wegens een misdaad of een misdrijf    

   strafbaar gesteld door de Belgische strafwetten 
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goederenvervoer 

 

(tussenpersonen : 

vervoercommissionair, 

vervoermakelaar, 

commissionair-

expediteur) 

 

26 juni 1967 – Wet betreffende 

het statuut van de 

tussenpersonen op het gebied 

van het goederenvervoer 

 

* valsmunterij (artt 160 – 172 Sw) 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, obligaties,   

   rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten (artt 173 – 178 Sw) 

* bescherming van geldtekens die wettig betaalmiddel zijn (art. 178bis –      

    178ter Sw) 

* namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz, (art 179 –  

   192ter Sw) 

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen (artt 193 – 214  

   Sw) 

* vals getuigenis en meineed (artt 215 – 226 Sw) 

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw) 

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze  

   vernieling, flessentrekkerij (artt 489 – 509quater Sw) 

 

hoteleigenaars 

 

 

 

Voor het Waals Gewest : 

Decreet van 18 december 2003 

betreffende de toeristische 

logiesverstrekkende inrichtingen 

 

Voor de Duitstalige 

Gemeenschap : decreet van 9 

mei 1994 over de 

logiesverstrekkende inrichtingen 

en hotelinrichtingen 

 

Voor de Vlaamse Gemeenschap 

: Decreet van 10 juli 2008 

betreffende het toeristische 

logies 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 378bis Sw) 

* bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382ter Sw)  
* openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 389 Sw) 

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel,  

   foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling (artt 392 –  

   417quinquies Sw)  
* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of  

   willekeurig beroven van de vrijheid, intimidatie) en op de  

   onschendbaarheid van de woning (artt 434 – 442 Sw) 

* aanranding van de eer of de goede naam van personen:   
   laster en eerroof, lasterlijke aangifte, lasterlijke aantijgingen  

   tegen zijn ondergeschikte, beledigingen, kwaadwillige ruchtbaarmaking  

   (artt 443 – 453bis Sw) 

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw)  
* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, heling, verduistering en frauduleuze vernieling,  

   flessentrekkerij (artt 489 – 509quater Sw) 

 

Opmerking : 

 

a. dezelfde veroordelingen worden beoogd door de drie decreten 

b. het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het 

buitenland 

c. deze veroordelingen beletten de uitoefening van de activiteit 

niet wanneer ze onder OPSCHORTENDE voorwaarde werden 

uitgesproken en wanneer de betrokken het voordeel van de 

opschorting niet verloren heeft of genade bekomen heeft. 

Indien dit het geval is, de veroordeling niet op het uittreksel 

vermelden. 

 

jacht 

 

28 FEBRUARI 1977 – Koninklijk 

besluit betreffende de afgifte 

van jachtverloven en 

jachtvergunningen 

 

Voor het Waals Gewest : Besluit 

van de Waalse Regering van 4 

mei 1995 betreffende de 

jachtvergunningen 

 

* jachtmisdrijf met gebruikmaking van verboden wapens of verboden of  

   gemotoriseerde werktuigen, of in bende of tijdens de nacht gepleegd 

* elk ander jachtmisdrijf ter kennis gebracht sedert < 12 maanden 

* enig misdrijf vergezeld van daden van geweld of weerspannigheid 

* de volgende ontzettingen of verboden : 

     - ontzettingen bedoeld in artikel 31, 1° tot 5° Sw : 

          > ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen 

          > ontzetting uit het recht verkozen te worden 

          > ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig   

             ereteken te dragen  

          > ontzetting uit het recht om gezworene, getuige,... te zijn behoudens  

             indien het enkel het geven van inlichtingen betreft 

     - ontzettingen van de rechten bedoeld in artikel 123 sexies Sw :  

          > rechten bedoeld in artikel 31 Sw (zie hierboven) 

          > het recht om ingeschreven te zijn op een tabel van de orde van  

              advocaten, op een lijst van ereadvocaten of op een lijst van  

              advocaten-stagiairs 

          > het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan enig  

             onderwijs dat in een openbare of private inrichting wordt gegeven 

          > het recht om als bedienaar van een eredienst door de Staat te   

             worden bezoldigd 

          > het recht om leider van een politieke vereniging te zijn; 

          > het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan de   

             exploitatie, de administratie, de redactie, het drukken of   

             verspreiden van een dagblad of van om het even welke publicatie,  

              ingeval deze deelneming een politiek karakter heeft;  
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          > het recht om deel te nemen aan het bestuur of de administratie van   

             enige demonstratie van culturele, filantropische en sportieve aard   

             of van enige openbare vermakelijkheid, ingeval deze deelneming  

             een politiek karakter heeft 

          > het recht om deel te nemen aan de exploitatie, aan het beheer of   

             op enigerlei wijze aan de werkzaamheden van enige onderneming   

             voor toneelvoorstellingen, cinematografie of radio-omroep, ingeval  

             deze deelneming een politiek karakter heeft; 

          > het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan het   

             beheer, de zaakvoering of het bestuur van een beroepsvereniging of  

             een vereniging zonder winstgevend doel. 

          > ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd  

             of curator, gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder 

          > vervallenverklaring ban de rechten opgesomd in art. 123sexies van    

             het Strafwetboek  

 

Opmerking : 

 

a. dezelfde inbreuken worden beoogd door de twee 

reglementeringen met een bijzonderheid voor wat het Waals 

Gewest betreft dat de volgende inbreuken toevoegt : 

- inbreuk op de wapenwet 

- opzettelijke en onopzettelijke slagen en 

verwondingen tijdens een jachtactiviteit 

- diefstal, bankroet, misbruik van vertrouwen, 

oplichting 

  

kredietinstellingen 22 MAART 1993 – Wet op het 

statuut van en het toezicht op 

de kredietinstellingen 

 

 

 

 

* veroordeling wegens inbreuken op het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 

(art. 1) : 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

* veroordeling wegens inbreuk op de volgende reglementeringen : 

     - wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op    

        de kredietinstellingen (art 104 en 105) 

     - wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van  

        effecten (art 25) 

     - gecoördineerde bepalingen van 23 juni 1967 betreffende de controle  

         van de private spaarkassen (artt 31 – 35) 

     - wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden   

        (artt 13 – 16) 
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     - wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de    

        financiële markten (artt 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 en 214) 

     - KB nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard  

        vermogen door reglementeering van den verkoop, op afbetaling, van  

        premieëffecten (art 4) 

     - KB nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de  

        kapitalisatieondernemingen (art 18 – 23) 

     - wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30  

        november 1935 (artt 200 – 209) 

     - wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet (art 34) 

     - KB nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende  

        waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of   

        eetwaren (art 4 en 5) 

     - KB nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor den  

        termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars   

        en tusschenpersonen die zich met dezen termijnhandel inlaten en van  

        het regime van de exceptie van spel (art 31) 

     - wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van  

        zijn financiering (art 29) 

     - koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het  

        statuut van de portefeuillemaatschappijen (art 11) 

     - wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de  

        verzekeringsondernemingen (artt 53 – 57) 

     - Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke  

        deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot  

        reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (artt 11, 15    

        §4 en  18) 

     - wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de  

        beleggingsondernemingen (art 148 en 149) 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële  

        sector en de financiële diensten (artt 38 – 43) 

     - wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van      

        effecten (art 25) 

     - wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief  

        beheer van beleggingsportefeuilles (art t 205 – 211) 

 

Opmerking : 

 

a.   het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het buitenland 

 

militairen (actief 

kader) 

 

13 NOVEMBER 1991 – Koninklijk 

besluit tot bepaling van de 

regels die gelden bij de 

beoordeling van de morele 

hoedanigheden van de 

kandidaten van de krijgsmacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 NOVEMBER 1991 – Koninklijk 

besluit betreffende de 

dienstnemingen en 

wederdienstnemingen van de 

kandidaat-militairen van het 

actief kader 

 

 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 378bis Sw) 

* bederf van de jeugd en verkrachting (artt 379 – 382ter Sw) 

* elke criminele straf 

* elke correctionele straf of elke gevangenisstraf > 3 maanden, met  

   UITZONDERING van:  

     - onopzettelijke doding (art 419 en 419bis Sw) 

     - slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg  

       (art 420 en 420bis Sw) 

     - verkeerszaken (gecoördineerde wetten van 16 maart 1968) 

* verboden bedoeld in art 31 – 34 Sw : 

     - ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen 

     - ontzetting uit het recht om verkozen te worden, 

     - ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig   

       ereteken te dragen  

     - ontzetting uit het recht om gezworene, getuige, deskundige,   

       attesterend getuige... te zijn anders dan enkel om inlichtingen te  

       verstrekken 

     - ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd of  

       curator, gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder 

     - verbod op elke activiteit met een wapen of munitie of te dienen in  
       de krijgsmacht 

 

 

* veroordeling tot een militaire gevangenisstraf > 1 maand met  
   of zonder uitstel wegens inbreuk op het Militair Strafwetboek (KB  

   13.11.1991) 
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natuur  
(afwijking op de 

beschermingsmaatreg

elen voorzien in de wet 

van 12 juli 1973) 

12 JULI 1973 – Wet op het 

natuurbehoud 

 

* inbreuk betreffende de wet op het natuurbehoud  

* inbreuk op de jachtwet 

* inbreuk op de wet op de visvangst of op het Boswetboek 

 

Opmerking : 

 

a.    deze wet, opgeheven voor het Waals Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, geldt enkel binnen het Waals Gewest 

 

privé-detective 

 

19 JULI 1991 – Wet tot regeling 

van het beroep van privé-

detective 

 

* gevangenisstraf > 6 maanden, zelfs met uitstel, voor om het even welk  

   misdrijf 

* correctionele straf < 6 maanden wegens: 

     - huisvredebreuk 

     - schending van het briefgeheim 

     - opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen 

     - diefstal 

     - afpersing 

     - misbruik van vertrouwen 

     - oplichting en valsheid in geschriften 

     - aanranding van de eerbaarheid 

     - verkrachting 

     - inbreuk op de wapenwetgeving /wetgeving op verdovende middelen 

* bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 389 Sw) 

* omkoping van ambtenaren 

* gebruikmaking van valse namen 

* heling 

* uitgifte van ongedekte cheques 

* meineed 

* valsmunterij 

* het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-telecommunicatie    

   (art 259bis Sw)   
* misdrijven betreffende het geheim van (tele)communicatie (art 314 Sw) 

* aanmatiging van functies, titels of namen (art 227 Sw) 

* inbreuk op de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van  

   de persoonlijke levenssfeer 

* inbreuk op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van   

   sommige economische overheidsbedrijven (artikel 111)    

 

reisagentschappen 

 

Voor Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest : Ordonnantie van 22 

april 2010 houdende het statuut 

van de reisagentschappen 

 

Voor Waals Gewest : Decreet 

van 22 april houdende het 

statuut van de 

reisagentschappen 

 

Voor het Vlaams Gewest : 

Decreet van 2 maart 2007 

houdende het statuut van de 

reisagentschappen   

* valsmunterij (artt. 160 - 172 Sw) 

* namaking of vervalsing van openbare effecten,  aandelen, obligaties,  

   rentebewijzen en bij de wet toegelaten  bankbiljetten (artt. 173 – 178 Sw) 

*  bescherming van geldtekens die wettig betaalmiddel zijn (art. 178bis –  

    178ter Sw) 

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen; valsheid in  

   authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en in  

   private geschriften; valsheid in reispassen, machtigingen om wapens te  

   dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften; valsheid in  

   informatica; valsheid in telegrammen (artt 193 – 214 Sw) 

* valse getuigenis en meineed (artt 215 – 226 Sw) 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 378bis Sw) 

* bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382ter Sw) 

* openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 389 Sw) 

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel,  

   foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling (artt 392 –  

   417quinquies Sw)  
* aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de  

   woning  (artt 434 – 442 Sw)   

* andere wanbedrijven tegen personen: verkoop, bezit of vermenging  van      

   stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, schending van het    

   beroepsgeheim,  schending van het briefgeheim (artt 454 – 460 Sw) 

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw) 

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, heling, verduistering en frauduleuze vernieling,  

   flessentrekkerij (artt 489 – 509quater Sw) 

 

 

Opmerking : 

a. het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het 

buitenland 

b. Zowel in het decreet van het Waals Gewest van 22 april als in de 

Brusselse ordonnantie zijn dezelfde veroordelingen opgenomen 
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c. Het Vlaams Decreet alsook het uitvoeringsbesluit voorzien geen 

veroordelingen die het verkopen van reizen beletten. Er wordt 

enkel bepaald dat de toelating hiervoor wordt verleend, 

geweigerd , opgeschort of ingetrokken door Toerisme 

Vlaanderen 

 

rivierbevrachting 

(toelating)  

 

(directie of kader van 

het technisch 

personeel) 

 

 

28 NOVEMBER 1963 – Koninklijk 

besluit betreffende de 

erkenning van de instellingen 

belast met het afgeven van de 

klasseringbewijzen bedoeld in 

artikel 32 van de wet van 5 mei 

1936 op de rivierbevrachting. 

 

* gevangenisstraf van 3 maanden of meer wegens: 

     - misdaad of wanbedrijf tegen de openbare trouw:  

� valse munt (artt 160 – 172 Sw) 

� namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, 

obligaties, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten 

(artt 173 – 178 Sw) 

� bescherming van geldtekens die wettig betaalmiddel zijn (art. 

178bis – 178ter Sw) 

� namaking of vervalsing van  zegels, stempels, merken, enz, (artt 

173 – 178 Sw) 

� valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen; 

valsheid in authentieke en openbare geschriften, in handels- of 

bankgeschriften en in private geschriften; valsheid in 

reispassen, machtigingen om wapens te dragen, 

arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften; valsheid in 

informatica; valsheid in telegrammen (artt 193 – 214 Sw) 

� valse getuigenis en meineed (artt 215 – 226 Sw) 

� aanmatiging van ambten, van titels of van een naam (artt 227 – 

232 Sw) 

- fraude:  

� bankbreuk, bedrieglijk onvermogen (artt 489 – 490bis Sw) 

� misbruik van vertrouwen (artt 491 – 495bis Sw) 

� oplichting, bedriegerij (artt 496 – 504 Sw) 

� informaticabedrog (art 504quater Sw) 

� heling (artt 505 – 506 Sw) 

� verduistering en frauduleuze vernieling, flessentrekkerij (artt 

507 – 509quater Sw) 

 

Opmerking : 

a. De veroordeling moet zijn uitgesproken in de 5 jaren die de 

aanvraag tot erkenning voorafgaan of erop volgen. De 

veroordeling moet een gevangenisstraf, zelfs voorwaardelijk, 

betreffen, uitgesproken in België of in het buitenland van 

minstens 3 maanden. 

 

roerende waarden / 

goederen / eetwaren 

 

30 november 1939 – Koninklijk 

besluit betreffende het leuren 

met roerende waarden en 

demarchage met roerende 

waarden en goederen of 

eetwaren. 

 

* leuren met roerende waarden 

* venten met roerende waarden  
* venten met het oog op het inzamelen van orders betreffende  

   termijnhandel in goederen of waren  

* oplichting 

 

spaargelden / krediet 

 
(zaakvoerder, 
bestuurder, directeur,... 
van een 
spaarvennootschap)  

 

10 JUNI 1964 – Wet op het 

openbaar aantrekken van 

spaargelden   
 

23 JUNI 1967 – Koninklijk besluit 

tot coördinatie van de 

bepalingen betreffende de 

controle op de private 

spaarkassen 

 

 

* gevangenisstraf < 3 maanden OF geldboete wegens inbreuk op KB nr. 22      

    van 24 oktober 1934 (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 
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     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

* veroordeling wegens inbreuk op de volgende reglementeringen : 

     - wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op    

        de kredietinstellingen (art 104 en 105) 

     - wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van  

        effecten (art 25) 

     - gecoördineerde bepalingen van 23 juni 1967 betreffende de controle  

         van de private spaarkassen (artt 31 – 35) 

     - wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden   

        (artt 13 – 16) 

     - wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de    

        financiële markten (artt 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 en 214) 

     - KB nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard  

        vermogen door reglementeering van den verkoop, op afbetaling, van  

        premieëffecten (art 4) 

     - KB nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de  

        kapitalisatieondernemingen (art 18 – 23) 

     - wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30  

        november 1935 (artt 200 – 209) 

     - KB nr 225 van 7 januari 1936 tot reglementeering van de hypothecaire  

        leeningen en tot inrichting van de contrôle op de ondernemingen van  

        hypothecaire leeningen (artt 67 – 72) 

     - wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet (art 34)  

     - KB nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende  

        waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of   

        eetwaren (art 4 en 5) 

     - KB nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor den  

        termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars   

        en tusschenpersonen die zich met dezen termijnhandel inlaten en van  

        het regime van de exceptie van spel (art 31) 

     - wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van  

        zijn financiering (art 29) 

     - koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het  

        statuut van de portefeuillemaatschappijen (art 11) 

     - wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de  

        verzekeringsondernemingen (artt 53 – 57) 

     - Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke  

        deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot  

        reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (artt 11, 15    

        §4 en  18) 

     - wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de  

        beleggingsondernemingen (art 148 en 149) 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële  

        sector en de financiële diensten (artt 38 – 43) 

     - wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van      

        effecten (art 25) 

     - wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief  

        beheer van beleggingsportefeuilles (art t 205 – 211) 

 

Opmerking : 

 

a. Het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het 

buitenland 

b. Dezelfde veroordelingen worden door de beide wetgevingen 

beoogd 
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sport  26 juni 1963 – Wet betreffende 

de aanmoediging van de 

lichamelijke opvoeding, de sport 

en het openluchtleven en het 

toezicht op de ondernemingen 

die wedstrijden van 

weddenschappen op 

sportuitslagen inrichten 

 

* veroordelingen bedoeld in het koninklijk besluit van 31 mei 1933    

   betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies,     

   vergoedingen en toelagen 

sportschutter 11 mei 2007 – Decreet 

houdende het statuut van de 

sportschutter 

 

Zie WAPENS 

taxi (uitbater, 

chauffeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest :  Besluit van 29 maart 

2007 van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de taxidiensten en 

de diensten voor het verhuren 

van voertuigen met chauffeur 

 

 

Voor het Waalse Gewest : 

Besluit van de Waalse Regering 

van 3 juni 2009 tot uitvoering 

van het decreet van 18 oktober 

2007 betreffende de 

taxidiensten en de diensten 

voor de verhuur van voertuigen 

met chauffeur 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest : 

Besluit van 18 juli 2003 van de 

Vlaamse regering betreffende 

de taxidiensten en de diensten 

voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder 

 

Voor de activiteit als UITBATER : 

 

* valsmunterij (artt 160 – 172 Sw) 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, obligaties,   

   rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten (artt 173 – 178 Sw) 

* bescherming van geldtekens die wettig betaalmiddel zijn (art. 178bis –      

    178ter Sw) 

* namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz, (art 179 –  

   192ter Sw) 

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen (artt 193 – 214  

   Sw) 

* vals getuigenis en meineed (artt 215 – 226 Sw) 

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw) 

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze  

   vernieling, flessentrekkerij (artt 489 – 509quater Sw) 

 

 

Voor de activiteit als CHAUFFEUR : 

 

* een criminele straf, al dan niet met uitstel; 

* een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes  

    maanden, al dan niet met uitstel; 

* een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes   

    maanden, al dan niet met uitstel, dit in de vijf jaar die de aanvraag tot    

    inschrijving op het examen, tot het afleveren van het  

    bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe geldigverklaring ervan  

    voorafgaan; 

* in het jaar dat de aanvraag tot inschrijving op het examen, tot het  

  afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe   

  geldigverklaring ervan voorafgaat : 

        - meer dan drie veroordelingen al dan niet met uitstel voor ernstige  

           overtredingen van het verkeersreglement 

        - meer dan één veroordeling, met of zonder uitstel, voor het besturen             

           met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of   

           onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden  

 * correctionele of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan   

   drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder  

   uitstel, in de drie jaar die de aanvraag tot inschrijving op het examen, tot  

   het afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe  

   geldigverklaring ervan voorafgaan. 

 

Opmerking : 

 

a. Het Waalse en Brusselse besluit beogen dezelfde veroordelingen 

terwijl het Vlaamse besluit de beslissing overlaat aan het college 

van de gemeente 

b. Voor de activiteit als uitbater betreft het veroordelingen 

uitgesproken in België of in het buitenland 

 

transport over de weg 

van personen 

10 december 2003 – Koninklijk 

besluit tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de toegang 

tot het beroep van ondernemer 

van personenvervoer over de 

weg 

 

* voor elke inbreuk : veroordeling in België of in het buitenland van > 2000    

   euro of een gevangenisstraf > 3 maanden 

 

* voor de inbreuken op de reglementering betreffende de veiligheid van  

   de voertuigen, de voorschriften betreffende de bescherming van het  

   milieu met betrekking tot de uitoefening van personentransport over de  

   weg, de voorschriften inzake de politie over het wegverkeer, de  

   voorschriften inzake de rij- en rusttijden, de voorschriften inzake het  
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   vervoer van personen over de weg tegen vergoeding, de voorschriften  

   inzake de vergoeding en arbeid verbonden aan het beroep van  

   transporteur van personen over de weg, de voorschriften inzake    

   verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, de  

   voorschriften inzake  de accijnstarieven voor minerale olie 

     � veroordeling tot een geldboete :  

 

     - van > 1000 euro indien straf enkel in België uitgesproken 

     - van > 2000 euro voor het geheel van de Belgische straffen ingeval  

        zowel in België als in het buitenland straffen werden uitgesproken 

     - van > 1000 euro voor het geheel van de straffen uitgesproken in België  

        en in het buitenland, ingeval zowel in België als in het buitenland  

        straffen werden uitgesproken   

       OF 

       � veroordeling tot een gevangenisstraf : 

     - van meer dan 3 maanden indien straf enkel uitgesproken in  

        België 

     - van meer dan 4 maanden na toevoeging van het geheel van              

       de Belgische straffen (ingeval zowel in België als in het buitenland       

       straffen werden uitgesproken) 

     - van meer dan 3 maanden na toevoeging van het geheel van      

       de straffen uitgesproken in België en in het buitenland (ingeval zowel  

        in België als in het buitenland straffen werden uitgesproken) 

 

* voor de inbreuken bedoeld in het KB nr. 22 van 24 oktober 1934) (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

transport over de weg 

van zaken  

 

 

 

 

 

 

 

3 mei 1999 – wet betreffende 

het vervoer van zaken over de 

weg 

* voor elke inbreuk : veroordeling in België of in het buitenland van > 2000    

   euro of een gevangenisstraf > 3 maanden 

 

* voor de inbreuken op de reglementering betreffende de veiligheid van  

   de voertuigen, de voorschriften betreffende de bescherming van het  

   milieu met betrekking tot de uitoefening van goederentransport over de  

   weg, de voorschriften inzake de politie over het wegverkeer, de  

   voorschriften inzake de rij- en rusttijden, de voorschriften inzake het  

   vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding, de voorschriften  

   inzake de vergoeding en arbeid verbonden aan het beroep van  

   transporteur van goederen over de weg, de voorschriften inzake    

   verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, de  

   voorschriften inzake  de accijnstarieven voor minerale olie 
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     � veroordeling tot een geldboete :  

     - van > 1000 euro indien straf enkel in België uitgesproken 

     - van > 2000 euro voor het geheel van de Belgische straffen ingeval  

        zowel in België als in het buitenland straffen werden uitgesproken 

     - van > 1000 euro voor het geheel van de straffen uitgesproken in België  

        en in het buitenland, ingeval zowel in België als in het buitenland  

        straffen werden uitgesproken   

       OF 

       � veroordeling tot een gevangenisstraf : 

     - van meer dan 3 maanden indien straf enkel uitgesproken in  

        België 

     - van meer dan 4 maanden na toevoeging van het geheel van              

       de Belgische straffen (ingeval zowel in België als in het buitenland       

       straffen werden uitgesproken) 

     - van meer dan 3 maanden na toevoeging van het geheel van      

       de straffen uitgesproken in België en in het buitenland (ingeval zowel  

        in België als in het buitenland straffen werden uitgesproken) 

 

* voor de inbreuken bedoeld in het KB nr. 22 van 24 oktober 1934) (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

uitvinding  (octrooi) 

 

28 MAART 1984 – Wet op de 

uitvindingsoctrooien 

 

* verboden bedoeld in art 31 – 34 Sw : 

     - ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen 

     - ontzetting uit het recht om verkozen te worden, 

     - ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig   

       ereteken te dragen  

     - ontzetting uit het recht om gezworene, getuige, deskundige,   

       attesterend getuige... te zijn anders dan enkel om inlichtingen te  

       verstrekken 

     - ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd of  

       curator, gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder 

     - verbod op elke activiteit met een wapen of munitie of te dienen in  
       de krijgsmacht 

 

* veroordeling wegens inbreuken op het KB nr. 22 van 24  oktober 1934 en  

   uitgesproken in België of in het buitenland) (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  
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   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  

        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

veiligheid 

 

10 april 1990 - Wet tot regeling 

van de private en bijzondere 

veiligheid 

 

* voor de functie van directeur of lid van de raad van bestuur: 

     - correctionele of criminele straf, zelfs met uitstel bestaande uit een   

       werkstraf, een gevangenisstraf of een geldboete (uitzondering:  

       verkeerszaken) 

       Opm 1 : het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het  

       buitenland 

 

* voor een andere functie dan directeur of lid van de raad van bestuur: 

 

     - gevangenisstraf > 6 maanden, zelfs met uitstel, voor om het even welke   

        inbreuk 

     - gevangenisstraf of andere straf wegens :  

          - diefstal 

          - heling 

          - afpersing 

          - misbruik van vertrouwen 

          - oplichting 

          - valsheid in geschrifte 

          - opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen 

          - aanranding van de eerbaarheid 

          - verkrachting 

          - bederf van de jeugd en prostitutie (artt 379 – 382ter Sw) 

          - openbare schennis van de goede zeden (artt 383 – 389 Sw)  

          - inmenging in openbare, burgerlijke of militaire ambten (art 227 Sw) 

          - het afluisteren van telefoongesprekken, het kennisnemen en   

             opnemen van privé-telecommunicatie (art 259bis Sw) 

          - smaad en geweld tegen ministers, leden van de wetgevende kamers   

             en bekleders van het openbaar gezag (artt 280 – 281 Sw)  

          - bendevorming of criminele organisatie (artt 323, 324 en 324ter Sw)  

     - inbreuk op de wet van 24 februari 1921 betreffende de drughandel 

     - inbreuk op de wet van 3 januari 1933 betreffende de vervaardiging van   

       of de handel in of het dragen van wapens  

     - inbreuk op de wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke   

        levenssfeer 

     - inbreuk op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van racisme of door  

       xenofobie ingegeven daden 

      

     Opm 2 : het betreft enkel veroordelingen opgelopen in België, NIET de   

                    veroordelingen opgelopen in het BUITENLAND!!!   
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* voor personen die de vaststellingen verrichten, die uitsluitend betrekking 

hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich 

bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid 

of van de houder van een overheidsconcessie: 

 

     - correctionele of criminele straf, zelfs met uitstel bestaande uit een   

       werkstraf, een gevangenisstraf of een geldboete (uitzondering:  

       verkeerszaken) 

      

     Opm 3 : het betreft enkel veroordelingen opgelopen in België, NIET de   

                    veroordelingen opgelopen in het BUITENLAND!!!   

 

verhuur aan 

mijnwerkers 
2 APRIL 1948 – Regentsbesluit 

betreffende de bijzondere 

voorwaarden gesteld voor het 

verhuren van de woningen 

gebouwd ten behoeve van 

mijnwerkers in dienst bij de 

kolenmijnen, voor rekening van 

vennootschappen aangenomen 

door de “Nationale 

Maatschappij voor Goedkope 

Woningen en Woonvertrekken” 

 

* criminele of correctionele straf 

verkiezingen 12 APRIL 1894 – Kieswetboek 

 

 

 

 

 

4 AUGUSTUS 1932 - 

Gemeentekieswet 

 

 

* veroordeling tot het tijdelijk of levenslang niet kunnen uitoefenen van   
   het kiesrecht 

* rechterlijk verbod 

* beslissing tot terbeschikkingstelling van de regering 

 

 

* veroordeling tot ontzetting uit het kiesrecht 

* vervallenverklaring van de kiesrechten binnen de EU 

* veroordeling, zelfs met opschorting, wegens : 

     - verduistering (art 240 Sw) 

     - kwaadwillige of bedrieglijke vernieling van akten of titels (art 241 Sw) 

     - knevelarij (art 243 Sw)  

     - belangneming (art 245 Sw) 

     - corruptie (art 246 – 248 Sw) 

 

verzekeringswezen 

(bestuurder, directeur, 

zaakvoerder, 

lasthebber)  

 

9 JULI 1975 – Wet betreffende 

de controle der 

verzekeringsondernemingen 

 

* inbreuk op de volgende reglementeringen : 

� Wet van 9 juli 1975 (artt 53 – 57) 

� KB nr. 22 van 24 oktober 1934 (art. 1) 

* valsmunterij 

* namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen,   

   schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten  

   bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,  

   merken, enz .., 

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften 

* omkoping van openbare ambten of knevelarij 

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen,  

   oplichting, heling, private omkoping of elke andere handeling die  

   verband houdt met goederen verkregen uit een misdrijf 

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik  

   van vertrouwen (artt 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw) 

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de  

   fondsbezorging van cheques of andere titels tot betaling 

* bendevorming of criminele organisatie (artt 324bis en 324ter Sw) 

* inbreuk op een van de volgende reglementeringen : 

     - wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht over de   

        financiële sector (art 40) 

     - algemene wet op de douane en accijnzen (artt 220 – 566) 

     - Wetboek de registratie-, hypotheek- en griffierechten (artt 206 –          

        207octies) 

     - Wetboek der successierechten (artt 133 – 133octies) 

     - Wetboek der zegelrechten (artt 66 – 67octies) 

     - Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (artt 207 –  

        207octies) 

     - Wetboek der inkomstenbelastingen (artt 449 – 453) 

     - Wetboek der met de inkomstenbelasting gelijkgestelde taksen  

        (art 2, al.3) 

     - Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde (artt 73 –  
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        73octies) 

     - Gewone wet van 16 juli 1993 betreffende de vervollediging van    

        de federale staatsstructuur (artt 395 – 398)  

 

� KB nr. 185 op de controle van het bankwezen (artt 42 – 45) 

� Gecoördineerde bepalingen van 23 juni 1967 betreffende de 

controle van de private spaarkassen (artt 31 – 35) 

� Wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van 

spaargelden (artt 13 – 16 ) 

� Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties 

en de financiële markten (artt 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 en 

214) 

� KB nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het 

gespaard vermogen door reglementeering van den verkoop, op 

afbetaling, van premieëffecten (art 4) 

� KB nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de 

kapitalisatieondernemingen (art 18 – 23) 

� Wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 

november 1935 (artt 200 – 209) 

� KB nr 225 van 7 januari 1936 tot reglementeering van de 

hypothecaire leeningen en tot inrichting van de contrôle op de 

ondernemingen van hypothecaire leeningen (artt 67 – 72) of op 

de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet 

(art 34) 

� KB nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met 

roerende waarden en demarchage met roerende waarden en 

goederen of eetwaren (art 4 en 5) 

� KB nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen 

voor den termijnhandel in goederen en waren, van het beroep 

van de makelaars en tusschenpersonen die zich met dezen 

termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van 

spel (art 31) 

� Wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en 

van zijn financiering (art 29) of op de wet van 12 juni 1991 

betreffende het consumentenkrediet (art 101 en 102) 

� Koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van 

het statuut van de portefeuillemaatschappijen (art 11) 

� Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op de 

verzekeringsondernemingen (artt 53 – 57) 

� Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en 

tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 

(artt 11, 15 §4 en 18) 

� Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (art 

139) 

� Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en 

herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 

(art 15) 

� Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op 

de beleggingsondernemingen (art 148 en 149) 

� Wetboek der vennootschappen van 7 mei 1999 (artt 345 – 349, 

387 – 389, 433, 434, 647 – 653, 773, 788, 872, 873, 946 – 948) 

� Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

financiële sector en de financiële diensten (artt 38 – 43) 

� Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen 

van effecten (art 25) 

� Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van 

collectief beheer van beleggingsportefeuilles (art t 205 – 211) 

� Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de 

effecten aan toonder (art 14) 

� Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (artt 151 – 153) 

� Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt (art 69) 

� Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten en de distributie van financiële 

instrumenten (art 21) 

� Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (art 

38) 
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� Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten 

tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en 

houdende diverse bepalingen (art 26) 

 

vogels (erkenning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest : Besluit van 25 oktober 

1990 betreffende de 

vogelbescherming 

 

 

Voor het Waalse Gewest : 

Besluit van 27 november 2003 

houdende afwijkingen op de 

vogelbeschermingsmaatregelen 

 

 

Voor het Vlaams Gewest : 

Besluit van 15 mei 2009 met 

betrekking tot 

soortenbescherming en 

soortenbeheer 

* inbreuken op de bepalingen van het besluit van 25 oktober 1990 

 

 

 

 

 

* inbreuken op de reglementering betreffende de vogelbescherming 

 

 

 

 

 

* inbreuken op de bepalingen van het besluit van 15 mei 2009 

 

 

 

 

 

wapens 8 JUNI 2006 - Wet houdende 

regeling van economische en 

individuele activiteiten met 

wapens (ook “Wapenwet” 

genoemd) 

* criminele straf 

* inbreuk wapenwet van 8 juni 2006 of 3 januari 1933 

* misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat: 

� aanslag op en samenspanning tegen de koning, de koninklijke 

familie en de regeringsvorm (artt 101 – 112 Sw) 

� samenwerking met de vijand of een vreemde mogendheid tegen 

België, verberging van spionnen of vijandige soldaten, 

brandstichting of vernieling van voorwerpen met het oog op het 

bevoordelen van de vijand (artt 113 – 123decies Sw) 

� aanslag teneinde een burgeroorlog op te wekken, plundering, 

aanvoeren van een gewapend korps zonder toelating van de 

Regering, leiding van of deelname aan gewapende bendes met 

het oog op opruiende bijeenkomsten, verkrijgen van de 

instemming van de een minderjarige om zich in te lijven bij een 

buitenlands leger zonder toestemming van diens ouders, voogd 

of curator (artt 124 – 136 Sw)  

* schending van het internationaal humanitair recht: genocide, misdaden  

   tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden (artt 136bis – 136octies Sw) 

* terrorisme (artt 137 – 141ter Sw) 

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen (artt 194 – 214  

   Sw) 

* valse getuigenis en meineed (artt 215 – 226 Sw) 

* samenspanning van ambtenaren (artt 233 – 236 Sw) 

* omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (artt 246 –  

    249 Sw) 

* weerspannigheid (artt 269 – 274 Sw) 

* smaad en geweld tegen dragers van het openbaar gezag of van de  

   openbare macht (artt 275 – 282 Sw)  
* misdrijf betreffende nijverheid, koophandel en openbare veilingen (art  

   313 Sw) 

* misdaden of wanbedrijven tegen de openbare veiligheid : verschaffen van  

   middelen of leveren van wapens met het oog op een ontvluchting,   

   bendevorming, criminele organisatie, nalatigheid of medeplichtigheid  

   met ontvluchting van gevangenen tot gevolg verberging van een  

   crimineel, verberging van een lijk, kwaadwillige belemmering van het  

   verkeer, ongeoorloofde behandeling van nucleaire stoffen (artt. 322 –  

   347 Sw) 

* gijzeling (art 347bis Sw) 

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (artt 372 – 377 Sw) 

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel :   

   doodslag, opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk   

   toebrengen van lichamelijk letsel (art 392 – 410 Sw) 

* foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling (artt 417 –  

   417quinquies Sw) 

* aantasting van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van  

   het gezin: verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen en   

   onbekwamen, onthouden van verzorging, ontvoering en verberging van    
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   minderjarigen, het niet-afgeven van kinderen, het gebruik van  

   minderjarigen met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf  

   (artt 423 – 433bis Sw)  

* exploitatie van bedelarij (artt  433ter – 433quater Sw) 

* mensenhandel (artt 433quinquies – 433novies Sw) 

* misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop,     

   verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een  

   abnormaal profijt te realiseren (artt 433decies – 433quinquiesdecies Sw) 

* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of   

   willekeurig beroven van de vrijheid, intimidatie) en op de   

   onschendbaarheid van de woning (artt 434 – 442ter Sw) 

* diefstal en afpersing (artt 461 – 488bis Sw) 

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,  
   oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze   

   vernieling, flessentrekkerij (artt 491 – 505 Sw)  

* brandstichting (artt 510 – 518 Sw) 

* vernieling van bouwwerken, stoommachines en telegraaftoestellen (artt   

   520 – 525 Sw)  
* vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere  
   roerende eigendommen (artt 528 – 532bis Sw) 

* ombrengen van dieren (artt 538 – 541 Sw) 

* spionage (artt 17 – 18 Sw) 

* insubordinatie en muiterij (artt 29 – 31 Mil Sw)  

* gewelddaden en smaad (artt 33 – 41 Mil Sw)  

* inbreuken op de disciplinaire code en strafwetten inzake de koopvaardij   

   en de zeevisserij 

* inbreuken op de wetten inzake private milities (Wet 29 juli 1934) 

* inbreuken op de wetten inzake ontplofbare stoffen en mengsels (Wet 28  

   mei 1956) 

* inbreuken op de wetten inzake in-, uit- en doorvoer van goederen (Wet   

   11 september 1962) 

* inbreuken op de wet inzake de private en bijzondere veiligheid (Wet 10  

   april 1990) 

* inbreuken op de wet inzake privé-detectives (Wet 19 juli 1991) 

* inbreuken op de wet voor illegale handel in wapens (Wet 5 augustus  

   1991) 

* inbreuken op de regelgeving voor de jacht en het sportschieten  

 

Opmerking : 

a. het betreft veroordelingen uitgesproken in België of in het 

buitenland 

 

 


