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Plan van de uiteenzetting

• Inleiding: Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische gerechten inzake 

ernstige schendingen van het IHR

• Verwijzing van de aanklager naar andere nationale gerechten

• Welk criterium of link met België om de bevoegheid van de Belgische 

gerechten inzake IHR te baseren?   =   Het concept  van Belgisch 

slachtoffer

• Is de passieve persoonlijke bevoegheid van de Belgische gerechten voor feiten 

gepleegd buiten het Rijk beperkt tot misdaden gepleegd tegen de personen, 

met uitsluiting van de misdrijven gepleegd tegen de goederen?

• De samenhang als basis van de bevoegheid van de Belgische gerechten

• De immuniteiten

• Het aanvullend en het subsidiair karakter van het Internationaal Strafhof



Inleiding:

Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische 

gerechten inzake ernstige schendingen van het 

IHR

• Een link met België is vereist

• 3 hypothesen:

1) De ernstige schending van het IHR is gepleegd door een Belgische burger 

of gelijkgestelde Artikel 6, 1°bis Voorafgaande Titel W.Sv.

2) Een Belgische burger of gelijkgestelde is het slachtoffer van een ernstige 

schending van het IHR Art.10, 1° bis Voorafgaande Titel W.Sv.

3) De Belgische gerechten zijn bevoegd op basis van een voor België 

dwingende regel van internationaal recht 

voor zover de criteria voorzien bij deze regel zijn vervuld.

Art.12bis Voorafgaande Titel W.Sv.

Dit artikel kent momenteel geen praktische toepassing.



Verwijzing van de aanklager naar 

andere nationale gerechten

Artikel 10, 1°bis, alinea 3, 4° Voorafgaande Titel W.Sv.

Krachtens dit artikel kan de federale procureur van mening zijn dat de zaak, in het 

belang van een goede rechtsbedeling, aanhangig zou moeten worden gemaakt:

1) hetzij bij de internationale rechtscolleges 

2) hetzij voor een rechtcollege van de plaats waar de feiten zijn gepleegd 

3) hetzij voor een rechtscollege van de Staat waarvan de dader een onderdaan is

4) of van de plaats waar hij kan worden gevonden,

en dit voor zover dit rechtscollege de kenmerken van onafhankelijkheid, 

onpartijdigheid en billijkheid vertoont. Het komt aan de federale procureur toe 

om te beoordelen of die voorwaarde vervuld is, “onder meer [op basis van] de 

relevante internationale verbintenissen waardoor België en deze Staat gebonden 

zijn”. 



Verwijzing van de aanklager naar 

andere nationale gerechten

• De voorwaarde van een rechtscollege dat de kenmerken 

van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en billijkheid 

vertoont

• Vermenigvuldiging van de bevoegde rechtscolleges voor 

de schendingen van IHR



Welk criterium of link met België om de 

bevoegdheid van de Belgische gerechten 

inzake IHR te baseren?

Het concept  van Belgisch slachtoffer

Artikel 10 Voorafgaande Titel W.Sv.

“Een vreemdeling (...) kan in België vervolgd worden wanneer hij zich 

buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt:

(...)

1°bis Aan een ernstige schending van het IHR (...) gepleegd tegen een 

persoon die, op het moment van de feiten, een Belgische 

onderdaan is of een in België erkende vluchteling en die er zijn gewone 

verblijfplaats heeft (...) of een persoon die sedert minstens drie jaar 

effectief, gewoonlijk en wettelijk in België verblijft. (...)”

Maar “het slachtoffer zijn van een ernstige schending vh IHR”, wat 

bekent dat? 



Is de passieve persoonlijke bevoegdheid van de 

Belgische gerechten voor feiten gepleegd buiten het 

Rijk beperkt TOT MISDADEN GEPLEEGD TEGEN DE 

PERSONEN, met uitsluiting van de misdrijven 

gepleegd tegen de goederen?



De samenhang als basis voor de 

bevoegdheid van de Belgische 

gerechten



De immuniteiten

Het aanvullend en het subsidiair 
karakter van het Internationaal 

Strafhof


