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• Capitulatie en overgave
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• Desertie

• Geweld en smaad

• Verduisteringen, diefstallen en verkoop 

van militaire voorwerpen

• Overtredingen buitenlandse wets-of 

reglementsbepalingen 

• Vrijwillige zelfverminking



Verraad en bespieding

• Verraad

– Art 15 Mil Sw=> plegen bepaalde 

misdrijven door Mil.

– Mat Elm: Art 113-119,121-123 et 

123quater Sw + Mil

– Moreel Elm: Algemeen opzet

– Straf: Art 16 Mil 

SwB(+degradatie)



Verraad en bespieding

• Bespieding

– Sw: Art 116,118,119,120 bis-

octies

– Mil Sw: Art 17 en 18 

– Mat Elm: Elke Mil die..(Art 17)

Elke Pers die.(Art 18)

– Moreel Elm: Bijzonder opzet (“in 

het belang van de vijand”)



Verraad en bespieding

– Straf: 

•Art 17 Mil Sw(levenslange hechtenis 

met degradatie)

•Art 18 Mil Sw(hechtenis van 10 tot 

15 jaar)

•Van rechtswege vervallenverklaring 

van zekere rechten opgesomd in  123 

sexies, septies, octies en nonies 

Sw.



Capitulatie en 

overgave

• Capitulatie: onderhandelingen met 

de vijand

• Overgave: feitelijke toestand



Postverlating

• Eenvoudige postverlating(art 25 Mil Sw)

• Postverlating door een schildwacht (art 

23 Mil Sw)

• Postverlating door een officier (art 

21 Mil Sw)

• Aanverwante misdrijven :

– Dronken of slapende schildwacht (art 

24 Mil Sw)

– Militair die verzuimt zicht naar zijn 

post te begeven in oorlogstijd. (art 

26 Mil Sw)



Eenvoudige postverlating (art 25 Mil Sw)

Bestanddelen

Materieel bestanddeel

• militair

• verlaten

• van zijn post

Moreel bestanddeel

• algemeen opzet

Verzwarende omstandigheden

• In tijd van oorlog en bij het werkdadig leger

• in tegenwoordigheid van de vijand

• als postoverste

• officier



Materieel bestanddeel

• militair

• schildwacht 

• verlaten

• van zijn post

• het niet uitvoeren 

van een wachtorder 

Moreel bestanddeel

• algemeen opzet

Postverlating door een schildwacht (art 23 Mil 

Sw)

Bestanddelen

Verzwarende omstandigheden

• oorlogstijd

• in tegenwoordigheid van de vijand



Postverlating door een officier in 

tegenwoordigheid van de vijand (art 21 

Mil Sw) Bestanddelen

Materieel element

• officier

• verlaten

• van post of stelling

• in tegenwoordigheid 

van de vijand

• zonder overmacht

Moreel element

• algemeen opzet

GEEN verzwarende omstandigheden



Dronkenschap of slaap van de 

schildwacht

(art 24 Mil Sw)

Materieel 

bestanddeel

• militair

• schildwacht

• dronkenschap of 

slaap

Moreel bestanddeel

• algemeen opzet

Verzwarende omstandigheden

• In oorlogstijd

• in aanwezigheid van de vijand



Verzuim zich naar zijn post te begeven in 

geval van alarm

(art 26 Mil Sw)

Materieel 

bestanddeel

• militair

• zich niet begeven 

naar zijn post

• in oorlogstijd

• in geval van 

alarm

Moreel bestanddeel

• algemeen opzet

Verzwarende omstandigheden

• officier



Belediging

• Art 27 Mil Sw

• Jegens de persoon van de koning of 

andere beschermde personen of 

instellingen

• Bijkomende straf voor Offr: 

afzetting



Insubordinatie

Insubordinatie

Misdrijf
Tuchtvergrijp

“Niet correcte 

of slordige 

uitvoering van 

een bevel”

Art 28 Mil SWB

“weigering of 

opzettelijke 

onthouding”

Afzetting?



Insubordinatie

• Weigering = algemeen opzet

• Onthouden = bijzonder opzet => 

anders tuchtvergrijp

• Bevel van een meerdere

• Betrekking op de dienst

• Geen misdaad of wanbedrijf 

inhouden

• Art. 29 Mil Sw.: Muiterij (>3)



Desertie

• Misdrijf gepleegd door een militair die 

krachtens zijn wettelijke 

verplichtingen op een bepaalde plaats 

en een bepaald tijdstip aanwezig had 

moeten zijn.

• Offr : Artt 43 en 44 Mil Sw

• Andere Mil: Art 45 Mil Sw

• Respijttermijn ! 3/8/15 dagen



Bepaling

T

Onwettig afwezig

Begin respijttermijn

respijttermijn desertie

14 1440 Nov 08

15 0000 Nov 08

Zie Mil Sw

Vanaf 29 0000 

Nov 08 



Geweld en smaad

• Art 33-42 Mil Sw

• Tegen schildwacht

• Tegen overste/meerdere

• Doodslag op meerdere

• Art 14quater Mil Sw

– « binnen het jaar volgend op het 

definitief verlof »



Verduisteringen, 

diefstallen en verkoop 

militaire voorwerpen

• Art 54-57 Mil Sw

• Art 57

– Na afwezigheid

– Voorwerpen kwijt

– Bewijst bij overmacht ervan 

beroofd



Overtredingen 

buitenlanse wets- of 

reglementsbepalingen

• Art 57bis Mil Sw

• Wegverkeer

• Douane 



Vrijwillige 

zelfverminking

• In oorlogstijd

• Hoedanigheid van militair

• Zich verminken, laten verminken of 

door welk middel ook in staat van 

ongeschiktheid stellen

• Bijzonder opzet

• Verzw omst: in tegenwoordigheid 

van de vijand

• In vredestijd: enkel tuchtstraf


