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Bijlage 1   Lijst van strafbare feiten waarover extraterritoriale rechtsmacht bestaat - 

België 

 

Alle misdrijven 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10bis voor Belgische militairen 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Alle misdrijven met betrekking tot bos, veld, visvangst en jacht (gepleegd op het grondgebied 

van een aangrenzende staat) 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 9 (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist)  

 

Alle misdaden en wanbedrijven 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 7 en indien of het feit straf gesteld is 

door de wet van het land waar het is gepleegd. Als het slachtoffer een vreemdeling is 

moeten additionele voorwaarden worden gerespecteerd (artikel 7, § 2) 

 

Alle misdaden 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 5° en indien of het feit strafbaar 

is krachtens de wetgeving van het land waar het gepleegd werd met een straf waarvan 

het maximum vijf jaar vrijheidsberoving overtreft 

 

Artikelen 101 tot 112 (aanslag op en samenspanning tegen de Koning, de Koninklijke familie 

en de regeringsvorm) 

- Beschermingsbeginsel op grond van artikelen 6, 1° en 10, 1° 

 

Artikelen 113 tot 123decies (misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van 

de staat) 

- Beschermingsbeginsel op grond van artikelen 6, 1° en 10, 1° 

 

Artikelen 124 tot 135quinquies (misdaden en wanbedrijven tegen de inwendige veiligheid van 

de staat) 

- Beschermingsbeginsel op grond van artikelen 6, 1° en 10, 1° 

 

Artikel 121bis (aanklacht bij de vijand) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 136bis (misdaad van genocide) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°bis (dubbele strafbaarheid en de 

aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist) 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 1°bis (dubbele strafbaarheid en 

de aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist; 

burgerlijke partijstelling niet mogelijk) 

 

Artikel 136ter (misdaad tegen de mensheid) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°bis (dubbele strafbaarheid en de 

aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist) 
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- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 1°bis (dubbele strafbaarheid en 

de aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist; 

burgerlijke partijstelling niet mogelijk) 

 

Artikel 136quater (oorlogsmisdaad) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°bis (dubbele strafbaarheid en de 

aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist) 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 1°bis (dubbele strafbaarheid en 

de aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist; 

burgerlijke partijstelling niet mogelijk) 

 

Artikelen 137, 140 en 141 (terroristische misdrijven)  

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter, 4° (dubbele strafbaarheid en 

de aanwezigheid van de verdachte op het Belgische grondgebied zijn niet vereist) 

 

Artikelen 160 tot 172 (valsemunterij) 

- Tegen de Belgische en Europese openbare trouw: beschermingsbeginsel op grond van 

artikelen 6, 2° en 10, 2° 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: actief personaliteitsbeginsel op grond van 

artikel 6, 3° (de dader is een Belg) 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 

3° (de dader is een vreemdeling) 

 

Artikelen 173 tot 178 (namaking of vervalsing van effecten en bankbiljetten) 

- Tegen de Belgische en Europese openbare trouw: beschermingsbeginsel op grond van 

artikelen 6, 2° en 10, 2° 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: actief personaliteitsbeginsel op grond van 

artikel 6, 3° (de dader is een Belg) (dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 

3° (de dader is een vreemdeling) 

 

Artikelen 178bis en 178ter (bescherming van de geldtekens die wettig betaalmiddel zijn)  

- Tegen de Belgische en Europese openbare trouw: beschermingsbeginsel op grond van 

artikelen 6, 2° en 10, 2° 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: actief personaliteitsbeginsel op grond van 

artikel 6, 3° (de dader is een Belg) (dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 

3° (de dader is een vreemdeling) 

 

Artikelen 179 tot 192ter (namaking of vervalsing van zegels, stempels en merken) 

- Artikelen 179 tot 185bis en 188 tot 192ter: tegen de Belgische en Europese openbare 

trouw: beschermingsbeginsel op grond van artikelen 6, 2° en 10, 2° 

- Artikelen 186 tot 192ter: tegen de buitenlandse openbare trouw: actief 

personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 3° (de dader is een Belg) (dubbele 

strafbaarheid is niet vereist) 

- Artikelen 186 tot 192ter: tegen de buitenlandse openbare trouw: 

universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 3° (de dader is een vreemdeling) 
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Artikelen 246 tot 249 (omkoping van Belgen die een openbaar ambt uitoefenen)  

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10quater  

 

Artikel 250 (omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen in een vreemde Staat 

of in een internationale publiekrechtelijke organisatie) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10quater (als de ambtenaren Belg zijn of 

de internationale publiekrechtelijke organisatie waarvoor ze werken haar zetel in 

België heeft) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10quater (als de ambtenaren vreemd 

zijn) 

 

Artikel 347bis (gijzelneming met terroristisch oogmerk) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

 

Artikel 372 (aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 373 (aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 375 (verkrachting) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 376 (aanranding van de eerbaarheid of verkrachting met dood as gevolg) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 377 (aanranding van de eerbaarheid of verkrachting gepleegd door bijzondere 

categorieën personen) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikelen 379 tot 381 (bederf van de jeugd en prostitutie) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 383bis, §§ 1 en 3 (kinderpornografie) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 393 (doodslag) 
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- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 394 (moord) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 395 (oudermoord) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 396 (kindermoord) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 397 (Vergiftiging) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 398 (opzettelijk verwondingen of slagen) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 399 (opzettelijk verwondingen of slagen met ziekte of ongeschiktheid tot het 

verrichten van persoonlijke arbeid) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 400, § 1 (slagen of verwondingen met hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij 

een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig 

verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 400, § 2 (slagen of verwondingen met voorbedachten rade, met hetzij een ongeneeslijk 

lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, 

hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking) 
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- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 401 (opzettelijk doden zonder het oogmerk om te doden) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 402 (stoffen toe te dienen die de dood kunnen teweegbrengen, met een ziekte of 

ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 403 (stoffen toe te dienen die de dood kunnen teweegbrengen met hetzij een 

ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van 

persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan ten gevolge 

hebben) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 404 (stoffen toe te dienen die de dood veroorzaken zonder het oogmerk om te doden) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 405bis (opzettelijk doden niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van 

lichamelijk letsel gepleegd op een minderjarige of op een persoon die uit hoofde van zijn 

lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 405ter (In de gevallen bepaald in de artikelen 398 tot 405bis, indien de misdaad of het 

wanbedrijf is gepleegd op een minderjarige of op een persoon die, uit hoofde van zijn 

lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, door 

bijzondere categorieën personen) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter (dubbele strafbaarheid is 

niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 405quater (In de gevallen bepaald in de artikelen 393 tot 405bis wanneer een van de 

drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de 

vijandigheid tegen een persoon) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 



vi 

 

Artikel 406 (kwaadwillig belemmering van het verkeer op de spoorweg, de weg, de 

binnenwateren of op zee) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 407 (kwaadwillig belemmering van het verkeer op de spoorweg, de weg, de 

binnenwateren of op zee, met verwondingen) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 408 (kwaadwillig belemmering van het verkeer op de spoorweg, de weg, de 

binnenwateren of op zee, met iemands dood als gevolg) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 409, § 1, al 1 en §§ 3 tot 4 (verminking van de genitaliën van een persoon van het 

vrouwelijk geslacht) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 409, §§ 2 en 5 (seksuele verminking van een minderjarige) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikel 410 (de misdaad of het wanbedrijf van de artikelen 398 tot 405 tegen de vader, 

moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 410bis (de misdaad of het wanbedrijf van de artikelen 398 tot 405 tegen bijzondere 

categorieën personen) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 417ter (foltering) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 417quater (onmenselijke behandeling) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikel 417quinquies (onterende behandeling) 

- Gepleegd in oorlogstijd: passief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 4° 

 

Artikelen 428 tot 430 (ontvoering) 
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- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikelen 433sexies tot 433octies (mensenhandel) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Artikelen 434 tot 436 (aanhouding of gevangenhouding) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikelen 437 (aanhouding of gevangenhouding) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 440 (schending van de woning met verzwarende omstandigheden, waaronder 

wapendracht) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 468 (diefstal met geweld of bedreiging) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikelen 497 en 497bis (wanbedrijven inzake bedrog bij munten) 

- Tegen de Belgische en Europese openbare trouw: beschermingsbeginsel op grond van 

artikelen 6, 2° en 10, 2° 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: actief personaliteitsbeginsel op grond van 

artikel 6, 3° (de dader is een Belg) (dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Tegen de buitenlandse openbare trouw: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 

3° (de dader is een vreemdeling) 

 

Artikel 510 (brandstichting waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikelen 511 tot 513 (brandstichting waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikelen 516 tot 518 (brandstichting waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 520 (vernieling door ontploffing waardoor menslevens in gevaar worden gebracht) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 521, 1
ste

 en 3
de

 lid (grootschalige vernieling of beschadiging) 
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- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 522 (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 523 (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 525 (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikel 526 (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 530 (vernieling van andermans roerende eigendommen gepleegd met behulp van 

geweld en van dergelijke aard dat personen in gevaar kunnen worden gebracht) 

- Met terroristisch oogmerk: universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10, 6° 

 

Artikelen 547 tot 549 (vernieling en schade door overstroming waardoor mensenlevens in 

gevaar worden gebracht)  

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 550bis, § 3, 3° (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

De strafbare feiten bedoeld in de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten 

en de consulaire rechtsmacht 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van deze wet voor de diplomatieke en 

consulaire ambtenaren (dubbele strafbaarheid niet vereist) 

 

De strafbare feiten bedoeld in de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 

Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 73, 2° van de wet voor de kapitein 

en de bemanningsleden van Belgische schepen (dubbele strafbaarheid niet vereist) 

 

Artikel 14 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 

voor de koopvaardij en de zeevisserij (het maken van vuur met brand aan boord als gevolg 

waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht)  

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 
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Artikel 15 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 

voor de koopvaardij en de zeevisserij (opzettelijke vernieling, onbruikbaarmaking of 

achterlating van scheepsmaterieel) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikel 33 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 

voor de koopvaardij en de zeevisserij (het zich door bedrog, geweld of bedreiging jegens de 

kapitein meester maken van een schip) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

De strafbare feiten bedoeld in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel 

in en het dragen van wapenen en op de handel in munitie 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

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 (kapen van vliegtuigen) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

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 (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) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

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 (verbod met betrekking tot wapens, 

uitrusting of middelen voor verspreiding speciaal ontworpen om zodanige agentia of toxines 

te gebruiken voor vijandige doeleinden of in een gewapend conflict) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 

 

Artikelen 77ter tot 77quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreedelingen 

(mensensmokkel) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

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 (grootschalige vernieling of beschadiging) 

- Met terroristisch oogmerk: actief personaliteitsbeginsel op grond van artikel 6, 1°ter 

(dubbele strafbaarheid is niet vereist) 
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Artikelen 10 tot 13 van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van 

huwelijksbureaus te regelen en te controleren 

- Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 10ter (dubbele strafbaarheid is niet 

vereist) 

 

Alle strafbare feiten bedoeld in een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht of een 

regel van afgeleid recht van de Europese Unie 

Universaliteitsbeginsel op grond van artikel 12bis (geen burgerlijke partijstelling mogelijk) 
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Bijlage 2   Lijst van strafbare feiten waarover extraterritoriale rechtsmacht bestaat - 

Duitsland 

 

Alle strafbare feiten: 

- op Duitse schepen en luchtvaartuigen (§ 4 StGB); 

- gepleegd tegen Duitsers, indien dubbele strafbaarheid gegeven óf indien buiten elke 

rechtsmacht (§ 7, Abs. 1); 

- gepleegd door Duitsers, indien dubbele strafbaarheid gegeven óf indien buiten elke 

rechtsmacht (§ 7, Abs. 2, Nr. 1); 

- gepleegd door buitenlander, die zich in Duitsland bevindt en niet wordt uitgeleverd, 

indien dubbele strafbaarheid gegeven óf indien buiten elke rechtsmacht (§ 7, Abs. 2, 

Nr. 2). 

 

Verschillende groepen van feiten zijn niet door paragraafaanduiding uit het wetboek nader 

geconcretiseerd. Het betreft de in § 5, nrs. 7, 12, 13 en 14 StGB genoemde delicten. 

 

§80 Vorbereitung eines Angriffskrieges 

strafbar als Auslandstat laut §5 (1)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: lebenslange Freheitsstrafe (min.10 Jahre) 

 

§81 Hochverrat gegen den Bund 

strafbar als Auslandstat laut §5 (2)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: lebenslange Freheitsstrafe (min.10 Jahre); in minder schweren Fällen 1-10 Jahre 

 

§82 Hochverrat gegen ein Land 

strafbar als Auslandstat laut §5 (2)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe von 10 Jahren (min. 1 Jahr); in minder schweren Fällen 6 

Monate-5Jahre 

 

§83Vorbereitung eines hoverräterischen Unternehmens 

strafbar als Auslandstat laut §5 (2)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: 

1.gegen den Bund: Freiheitsstrafe von 10 Jahren (min. 1Jahr); in minder schweren Fällen 1-

5Jahre 

2. gegen ein Land: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren (min. 3 Monate) 

  

§86 Verbreiten von Propagandamittlen verfassungswidriger Organisationen 

strafbar als Auslandstat laut §86 (1) – Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren  

 

§ 89 Verfassungsfeindliche Einwirkung auf die Bundeswehr und öffentliche 

Sicherheitsorgane 

strafbar als Auslandstat laut §5 (3a)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren  

 

§90 Verunglimpfung des Bundespräsidenten 

strafbar als Auslandstat laut §5 (3b)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe  bis zu 5 Jahren (min. 3 Monate) 
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§90 a Abs. 1 Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole 

strafbar als Auslandstat laut §5 (3a)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren  

 

§90a Abs 2 Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole 

strafbar als Auslandstat laut §5 (3b)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren  

 

§90 b Verfassungfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen 

strafbar als Auslandstat laut §5 (3a)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe  bis zu 5 Jahren (min. 3 Monate) 

 

§94 Landesverrat 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: lebenslang 

 

§95 Offenbaren von Staatsgeheimnissen 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§96 Landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§97 Preisgabe von Staatsgeheimnissen 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§97a Verrat illegaler Geheimnisse 

1. strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

2. strafbar als Auslandstat laut §5 (12) oder (13)- Aktiver Personalgrundsatz; 

Staatsschutzprizip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 

 

§97b Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Hängt von der Einordnung der Straftat in eine der vorangegengenen Kategorien 

ab. 

 

§98 Landesverräterische Agententätigkeit 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§99 Geheimdienstliche Agententätigkeit 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§100 Friedensgefährdende Beziehungen 

1. strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 
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2. strafbar als Auslandstat laut §100 (1)- Aktiver Personalgrundsatz mit 

Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: lebenslang 

 

§100a Landesverräterische Fälschung 

strafbar als Auslandstat laut §5 (4)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§108 e Abgeordnetenbestechung 

strafbar als Auslandstat laut §5 (14a)- Aktiver Personalgrundsatz oder passiver 

Personalgrundsatz 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§109 Wehrpflichtsentziehung durch Verstümmellung 

strafbar als Auslandstat laut §5 (5a)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§109a Wehrpflichtsentziehung durch Täuschung 

strafbar als Auslandstat laut §5 (5b)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§ 109d Störpropaganda gegen die Bundeswehr 

strafbar als Auslandstat laut §5 (5b)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§§ 109e-109g (Sabotagehandlungen an Verteidigungsmitteln, sicherheitsgefährdender 

Nachrichtendienst, sicherheitsgefährdendes Abbilden) 

strafbar als Auslandstat laut §5 (5a)-Staatsschutzprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§109 h Anwerben für fremden Wehrdienst 

strafbar als Auslandstat laut §5 (5b)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§129 Bildung einer kriminellen Vereinigung 

1. strafbar als Auslandstat laut §129b (1) 1.Satz (innerhalb der EU)-Staatsschutzprinzip 

2. strafbar als Auslandstat laut §129b (1) 2.Satz (außerhalb der EU)-  

Passiver Personalgrundsatz, aktiver Personalgrundsatz oder Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§129a Bildung terroristischer Vereinigungen 

1. strafbar als Auslandstat laut §129b (1) 1.Satz (innerhalb der EU)-Staatsschutzprinzip 

2. strafbar als Auslandstat laut §129b (1) 2.Satz (außerhalb der EU)-  

Passiver Personalgrundsatz, aktiver Personalgrundsatz oder Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§146 Geldfälschung 

strafbar als Auslandstat laut §6(7)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 
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§149 Vorbereiten der Fälschung von Geld und Wertzeichen 

strafbar als Auslandstat laut §6(7)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§151 Wertpapiere (Definition) 

 

§152 Geld, Wertzeichen und Wertpapiere eines fremden Währungsgebiets (anwenden von 

146-151 für Fremdwährung) 

strafbar als Auslandstat laut §6(7)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§152b Abs 1-4 Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Euroschecks 

strafbar als Auslandstat laut §6(7)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§152 b Abs 5 (anwenden von §149 und 150 Abs 2) 

strafbar als Auslandstat laut §6(7)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§153-156 falsche uneidliche Aussage/ Meineid 

strafbar als Auslandstat laut §5 (10)- Staatschutzprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§174 Abs 1 Sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen (unter 16 Jahren) 

strafbar als Auslandstat laut §5 (8a)- Aktiver Personalgrundsatz und gleichzeitig passiver 

Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§174 Abs 3 Sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen (am leiblichen oder angenommenen 

Kind unter 18 Jahren) 

strafbar als Auslandstat laut §5 (8a)- Aktiver Personalgrundsatz und gleichzeitig passiver 

Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§§176-176 b (Sexueler Missbrauch von Kindern, Schwerer Sexueller Missbrauch von 

Kindern, Sexualler Missbrauch an Kindern mit Todesfolge) 

strafbar als Auslandstat laut §5 (8b)- Aktiver Personalgrundsatz  

Höchststrafe: lebenslang 

 

§182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

strafbar als Auslandstat laut §5 (8b)- Aktiver Personalgrundsatz  

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§184a Verbreitung von gewalt- oder tierpornographischer Schriften 

strafbar als Auslandstat laut §6 (6)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren 

 

§184b Abs.1-3 Verbreitung und Besitz kinderpornographischer Schriften 

strafbar als Auslandstat laut §6 (6)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
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§184 c Abs.1-3 Verbreitung und Besitz jugendpornographischer Schriften 

strafbar als Auslandstat laut §6 (6)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§218 Schwangerschaftsabbruch 

strafbar als Auslandstat laut §5 (9)- Aktiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§232-233a Menschenhandel  

strafbar als Auslandstat laut §6 (3)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§234a Verschleppung 

strafbar als Auslandstat laut § 5 (6)- Passiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe:Freiheitstrafe von mindestens ein Jahr 

 

§235 Abs 2 (2) Entziehung Minderjähriger (durch Vorenthalt im Ausland) 

strafbar als Auslandstat laut § 5 (6a)-Passiver Domizilgrundsatz  

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§241a Politische Verdächtigung 

strafbar als Auslandstat laut § 5 (6)- Passiver Personalgrundsatz mit Domizilgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§261 Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte 

strafbar als Auslandstat laut §261(8)-Staatschutzprinzip, doppelte Strafbarkeit erforderlich 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§264 Subventionsbetrug 

strafbar als Auslandstat laut §6(8)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§297 Gefährdung von Schiffen Kraft- und Luftfahrzeugen durch Bannware 

strafbar als Auslandstat laut §297 (1)- Flaggenprinzip 

Höchststrafe: Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren 

 

§299 Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr 

strafbar als Auslandstat laut §299(3)- Aktiver Personalgrundsatz (?) 

Höchststrafe: Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren 

 

§307 Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie 

strafbar als Auslandstat laut §6 (2)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren 

 

§308 Abs. 1-4 Herbeiführen einer  Sprengstoffexplosion 

strafbar als Auslandstat laut §6 (2)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: lebenslang 

 

§309 Abs. 2 Misbrauch ionisierender Strahlen an einer unübersehbaren Zahl von Menschen 
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strafbar als Auslandstat laut §6 (2)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren 

 

§310 Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens 

strafbar als Auslandstat laut §6 (2)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§316 c Angriffe auf den Luft und Seeverkehr 

strafbar als Auslandstat laut §6 (3)- Weltrechtsprinzip 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren 

 

§324 Gewässerverunreinigung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 

strafbar als Auslandstat laut §5 (11)-Staatsschutzprinzip, Vertragsgrundsatz (art.12 

Ausführungsgesetz Seerechtübereinkommen 1982/1994) 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§326 Unerlaubter Umgang mit gefärlichen Abfällen in der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone 

strafbar als Auslandstat laut §5 (11)-Staatsschutzprinzip, Vertragsgrundsatz (art.12 

Ausführungsgesetz Seerechtübereinkommen 1982/1994) 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§ 328 Abs 2, Nrs. 3 und 4, Abs. 4 und 5 Gefährlicher Umgang mit radioaktiven Stoffen und 

anderen gefährlichen Stoffen und Gütern 

strafbar als Auslandstat laut §5 (11a)-aktiver Personalgrundsatz 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 

 

§330 Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat in der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone 

strafbar als Auslandstat laut §5 (11)-Staatsschutzprinzip, Vertragsgrundsatz (art.12 

Ausführungsgesetz Seerechtübereinkommen 1982/1994) 

Höchststrafe: Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren 

 

§330 a Schwere Gefärdung durch  Freisetzen von Giften in der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone 

1. strafbar als Auslandstat laut §5 (11)-Staatsschutzprinzip 

2. strafbar als Auslandstat laut §5 (11a)-aktiver Personalgrundsatz 

3. Strafbar als Auslandstat laut §6 (9) Vertragsgrundsatz (art.12 Ausführungsgesetz 

Seerechtübereinkommen 1982/1994) 

Höchststrafe:Freiheitsstrafe von  mindestens 3 Jahren 

 

§ 18 Transplantationsgesetz 

strafbar als Auslandstat laut § 5 (15) Aktiver Personalgrundsatz 

 

Betäubungsmittelgesetz 

Strafbar als Auslandstat laut § 6 (5) 

 

Völkerstrafgesetzbuch 

§6 Völkermord, §7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit, §8-12 Kriegsverbrechen 

strafbar laut §1-Weltrechtsprinzip 
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Höchststrafe: lebenslang 
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Bijlage 3   Lijst van strafbare feiten waarover extraterritoriale rechtsmacht bestaat – 

Engeland en Wales 

 

Alle misdrijven 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Criminal Jurisdiction Act 

van 1802 voor Britse ambtenaren 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 42 van de Armed Forces Act van 

2006 voor Britse militairen en en het civiele personeel dat hen begeleidt 

 

Alle misdrijven waarvoor een akte van beschuldiging nodig is (indictable offences) 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 31 van de Criminal Justice Act van 

1948 voor Britse ambtenaren 

 

Alle misdrijven van de Merchant Shipping Act van 1995 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 281 van de Merchant Shipping Act 

van 1995 

 

Aanranding van de eerbaarheid 

- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 

- In verband met de kaping van vliegtuigen: Universaliteitsbeginsel op grond van 

Section 6(1) van de Aviation Security Act van 1982 

 

Bigamie 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 57 van de Offences Against the 

Person Act van 1861 

 

Corruptie 

- Alle common law misdrijven van corruptie, Section 1 van de Public Bodies Corrupt 

Practices Act van 1889 en de eerste twee misdrijven in Section 1 van de Prevention of 

Corruption Act van 1906: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 109 van 

de Anti-terrorism, Crime and Security Act van 2001 

 

Doodslag 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 15 van de Offences Against the 

Person Act van 1861 

- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de 

Suppression of Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 
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- In verband met de kaping van vliegtuigen: Universaliteitsbeginsel op grond van 

Section 6(1) van de Aviation Security Act van 1982 

 

Genocide 

- Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Sections 51 en 52 van de International 

Criminal Court Act van 2001 

 

Gijzeling 

- Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Taking of Hostages Act 

van 1982 

- Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Taking of Hostages Act van 

1982 

 

Kidnapping 

- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de 

Suppression of Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 

 

Luchtvaartmisdrijven 

- Kaping van vliegtuigen: 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1(1) van de Aviation Security Act 

van 1982 

 Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Section 1(2) van de Aviation 

Security Act van 1982 (militaire vliegtuigen –opstijgen of landen in de staat 

waar het vliegtuig staat ingeschreven) 

- In verband met de kaping van vliegtuigen: Sections 18, 20, 21, 22, 23, 28 en 29 van de 

Offences Against the Person Act van 1861: Universaliteitsbeginsel op grond van 

Section 6(1) van de Aviation Security Act van 1982 

- In verband met de kaping van vliegtuigen: Section 2 van de Explosive Substances Act 

van 1883: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 6(1) van de Aviation Security 

Act van 1982 

- Vernieling of bedreiging van de veiligheid van vliegtuigen:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 2(3) van de Aviation Security Act 

van 1982 

 Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Section 2(4) van de Aviation 

Security Act van 1982 (militaire vliegtuigen) 

 

Marteling 

- Universaliteitsbeginsel op grond van Section 134 van de Criminal Justice Act van 

1988 

 

Misdaden tegen de mensheid 

- Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Sections 51 en 52 van de International 

Criminal Court Act van 2001 
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Misdrijven gepleegd op zee (gijzeling van schepen, afbraak van schepen of van booreilanden, 

etc.) 

- Universaliteitsbeginsel op grond van Sections 9 tot 14 van de Aviation and Maritime 

Security Act van 1990 

 

Misdrijven tegen de staatsveiligheid 

- Sections 1(1)(a), 1(1)(b), 1(1)(c), en 7 van de Official Secrets Act van 1911: Actief 

personaliteitsbeginsel op grond van Section 10 van de Official Secrets Act van 1911 

- Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8(6) van de Official Secrets Act van 1989: Actief 

personaliteitsbeginsel op grond van Section 15 van de Official Secrets Act van 1989 

 

Misdrijven tegen het milieu 

- Section 7 van de Antarctic Act van 1994: Actief personaliteitsbeginsel op grond van 

Section 7 van de Antarctic Act van 1994 

- Section 12 van de Outer Space Act van 1986: Actief personaliteitsbeginsel op grond 

van Section 12 van de Outer Space Act van 1986 

- Sections 2(1) en 2(2) van de Landmines Act van 1998: Actief personaliteitsbeginsel op 

grond van Section 3 van de Landmines Act van 1998 

- Regulations 12, 13 en 16 van de Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) 

Regulations van 1996 (Storting van olie in zee): Beperkt universaliteitsbeginsel op 

grond van Regulation 38 van de Merchant Shipping (Prevention of Oil Pollution) 

Regulations van 1996 

- Regulation 5 van de Merchant Shipping (Dangerous or Toxious Liquid Substances in 

Bulk) Regulations van 1996 (Storting van giftige vloeibare stoffen in zee): Beperkt 

universaliteitsbeginsel op grond van Regulation 16 van de Merchant Shipping 

(Dangerous or Toxious Liquid Substances in Bulk) Regulations van 1996 

 

Moord 

- Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 15 van de Offences Against the 

Person Act van 1861 

- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de 

Suppression of Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 

- In verband met de kaping van vliegtuigen: Universaliteitsbeginsel op grond van 

Section 6(1) van de Aviation Security Act van 1982 

 

Oorlogsmisdaden 

- Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Geneva Conventions Act van 

1957 en Section 1 van de Geneva Conventions (Amendment) Act van 1995  

- Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de War Crimes Act van 

1991 

- Beperkt universaliteitsbeginsel op grond van Sections 51 en 52 van de International 

Criminal Court Act van 2001 

 

Opzettelijk doden 
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- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de 

Suppression of Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 

- In verband met de kaping van vliegtuigen: Universaliteitsbeginsel op grond van 

Section 6(1) van de Aviation Security Act van 1982 

 

Piraterij jure gentium 

- Universaliteitsbeginsel (geen statute)  

 

Seksuele misdrijven op minderjarigen 

- Sections 1, 5, 6, 12, 14, 15, 16 van de Sexual Offences Act van 1956, Section 1 van de 

Indecency with Children Act van 1960 en Section 1 van de Protection of Children Act 

van 1978: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 7 van de Sex Offenders 

Act van 1997 

 

Terrorisme 

- Sections 56 tot 61 van de Terrorism Act van 2000:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63A van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met een terroristisch oogmerk: Sections 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 van de 

Offences Against the Person Act van 1861:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000 

 Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C van de Terrorism Act 

van 2000 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Internationally 

Protected Persons Act van 1978 

- Met een terroristisch oogmerk: Sections 4, 16 en 64 van de Offences Against the 

Person Act van 1861:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000  

 Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met een terroristisch oogmerk: Section 56 van de Offences Against the Person Act van 

1861:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Internationally 

Protected Persons Act van 1978 

- Met een terroristisch oogmerk: Sections 1 tot 4 van de Forgery and Counterfeiting Act 

van 1981:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000  

 Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met een terroristisch oogmerk: Section 5 van de Forgery and Counterfeiting Act van 

1981:  
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 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met een terroristisch oogmerk: Section 5(1) en (3) van de Forgery and Counterfeiting 

Act van 1981:  

 Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met een terroristisch oogmerk: Section 1 van de Criminal Damage Act van 1971:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Internationally 

Protected Persons Act van 1978 

- Met een terroristisch oogmerk: Section 2 van de Criminal Damage Act van 1971:  

 Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van de Terrorism Act 

van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Sections 55 en 56 van de Offences Against the Person Act 

van 1861:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Section 20 van de Sexual Offences Act van 1956:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Section 2 van de Child Abduction Act van 1984:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Section 2 van de Explosive Substances Act van 1883:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de Internationally 

Protected Persons Act van 1978 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 62 van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Section 3 van de Explosive Substances Act van 1883:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 62 van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Section 5 van de Explosive Substances Act van 1883: 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 62 van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Sections 16 en 17(1) van de Firearms Act van 1968:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 4 van de Suppression of 

Terrorism Act van 1978 

- Met terroristisch oogmerk: Section 1 van de Biological Weapons Act van 1974:  

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 62 van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Section 2 van de Chemical Weapons Act van 1996: 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 62 van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Sections 15 tot 18 van de Terrorism Act van 2000 

(financiële misdrijven): 

 Universaliteitsbeginsel op grond van Section 63 van de Terrorism Act van 2000 

 

Verkrachting 

- Met terroristisch oogmerk: Actief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63B van 

de Terrorism Act van 2000 



xxiii 

 

- Met terroristisch oogmerk: Passief personaliteitsbeginsel op grond van Section 63C 

van de Terrorism Act van 2000 

- Met terroristisch oogmerk: Universaliteitsbeginsel op grond van Section 1 van de 

Internationally Protected Persons Act van 1978 

 

Verraad 

- Beschermingsbeginsel op grond van de Treason Act van 1351 
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Bijlage 4   Lijst van strafbare feiten waarover extraterritoriale rechtsmacht bestaat - 

Nederland
1
 

 

In deze bijlage is weergegeven per delict uit het wetboek op welke grondslag er rechtsmacht 

voor buiten Nederland gepleegde strafbare feiten bestaat. Mok en Duk presenteerden in 1980 

een op vergelijkbare wijze opgezet overzicht, dat toen slechts een achttal bladzijden omvatte.
2
 

Opvallend verschil is voorts dat in 1980 er nauwelijks sprake was van meervoudige 

rechtsmachtsgrondslag, terwijl deze anno 2010 regel is geworden. 

 

Alle strafbare feiten 

In Nederland begaan (art. 2 Sr), op Nederlandse vaartuigen en luchtvaartuigen begaan (art. 3 

Sr) en die welke op grond van een verdrag inzake overdracht van strafvervolging zijn 

overgenomen van een andere staat (art. 4a lid 1 Sr). 

 

Alle misdrijven 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 2 en indien op het feit door de wet van het land 

waar het is begaan straf is gesteld. Waarom beperkt artikel 5 lid 2 de rechtsmacht over 

Nederlanders die het Nederlanderschap eerst na het feit hebben verkregen tot artikel 5 lid 1 

sub 2 en 3?
3
 

 

92-96 (Aanslag/geweld tegen Koning/ regering, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 1. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. NB: Anders dan de valsemunterijdelicten (sub 3) en de valse staatsschuldpapieren  

(sub 4) is het terroristisch misdrijf wel in de wet gedefinieerd (art. 83). Artikel 83 sub 1 

verwijst naar een terroristisch oogmerk. Dit is nader gedefinieerd in artikel 83a Sr. Het 

oogmerk als geformuleerd in artikel 83a is identiek aan dat in artikel 4 sub 15, met de 

uitzondering dat artikel 4 sub 15 beperkt is tot Nederlandse belangen en die van de Europese 

Unie. Artikel 83a is ruimer. De vraag is derhalve hoe artikel 4 sub 15 en artikel 83a zich tot 

elkaar verhouden. 

3. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

4. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr 

De vraag rijst of aan de uitbreidingen van artikel 4 sub 15, 4a lid 2 en 5a lid 1 voor wat betreft 

de artikelen 92-96 nog behoefte was. Op grond van artikel 4 sub 1 is immers ten aanzien van 

alle staatsgevaarlijke delicten, ongeacht het oogmerk van toepassing. 

 

92-114b 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

                                                           
1
 Dit overzicht is bijgewerkt tot en met de wet van 26 november 2009, houdende partiële wijziging van het 

wetboek van Strafrecht, het wetboek van strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met 

rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten, Stb. 

2009, 525, datum inwerkingtreding bij afsluiten van de tekst nog onbekend. 
2
 M.R. Mok en R.A.A. Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, 

Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging, Handelingen 1980, 110
e
 jaargang, p. 94-97 en 140-144. 

3
 Bij de uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel werd 

door de regering gesteld dat het altijd de bedoeling is geweest het bepaalde in het tweede lid van artikel 5 te laten 

aansluiten bij het eerste lid, onderdeel 2, zoals dat destijds luidde. Zie Kamerstukken II, 2003/2004, 29291, nr. 3, 

p.16. 
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Mok en Duk wezen er al op dat de meeste delicten in artikel 5 genoemde delicten al onder 

Nederlandse rechtsmacht vielen via artikel 4.
4
 Sedertdien zijn er meer gevallen van een 

dergelijke overlap gekomen. 

 

97a (Steun in buitenland voor omwenteling,levenslang). 

universeel op grond van artikel 4, sub 1 

 

98-98c (Schending staatsgeheim, levenslang). 

universeel op grond van artikel 4, sub 1 

 

105 (Bedrog levering militair materiaal, twaalf jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 1 

 

108-110 (Aanslag/ aanranding Koninklijk Huis, vijftien jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 1 

 

108, lid 2  (Aanslag, dood tot gevolg, Koninklijk Huis, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

NB: Toevoegingen uit art. 4a lid 2 (vóór inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, 

Stb. 2009, 525) en art. 5a lid 1 zijn al gedekt door art. 4 sub 15. Zelfde opmerking kan worden 

gemaakt bij art. 114a, 114b, 115 lid 2, 117 lid 2, 120a, 120b, 121, 122, 130a, 140a, 157 sub 3, 

161quater sub 2, 164 lid 2, 166 sub 3, 168 sub 2, 170 sub 3, 174 lid 2, 176a, 176b, 282b, 

282c, 285 lid 3, 288a, 289, 289a, 304a, 304b, 415a, 415b, alsmede de bijzondere wetten. 

 

114a (108-110 met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

Het voorschrift van artikel 114a betreft geen strafbare gedraging, maar geeft strafverhogende 

omstandigheden weer. Zou m.i. als zodanig niet in artikel 83 sub 2 opgenomen behoeven te 

worden. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

Toevoeging terroristisch oogmerk is bij vele artikelen, zoals art.114a en 114b overbodig 

omdat dit vereiste al in de delictsomschrijving staan vermeld. 

 

114b (108 samenspanning met terroristisch oogmerk, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

                                                           
4
 M.R. Mok en R.A.A. Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, 

Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging, Handelingen 1980, 110
e
 jaargang, p. 94-97. 
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3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

115 (Aanslag bevriend staatshoofd, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

115, lid 2 (Moord bevriend staatshoofd, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

117 (Aanslag int. beschermd persoon, vijftien jaar) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel a, indien de diplomaat in Nederlandse 

dienst is. De toevoeging in artikel 4 sub 12, onderdeel a, met betrekking tot personen tot het 

gezin behorende lijkt overbodig. Zij komt in artikel 117 niet voor, maar wordt via artikel 87b 

beschermd door de uitleg van de daar genoemde verdragen.
5
 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel b, indien de diplomaat Nederlander is. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel c, indien tegen internationaal 

beschermde persoon en in Ned. aanwezige verdachte 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84)  en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

5. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

117, lid 2 (Moord int. beschermd persoon, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

117a (Aanranding int. beschermd persoon, drie jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel a, indien de diplomaat in Nederlandse 

dienst is. De toevoeging in artikel 4 sub 12, onderdeel a, met betrekking tot personen tot het 

gezin behorende lijkt overbodig. Zij komt in artikel 117a niet voor, maar wordt via artikel 87b 

beschermd door de uitleg van de daar genoemde verdragen.
6
 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel b, indien de diplomaat Nederlander is. 

                                                           
5
 Ook artikel 87b is niet strikt noodzakelijk. 

6
 Ook artikel 87b is niet strikt noodzakelijk. 
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3. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel c, indien tegen internationaal 

beschermde persoon en in Ned. aanwezige verdachte 

 

117b (Geweld goederen int. beschermd persoon, acht jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel a, indien de diplomaat in Nederlandse 

dienst is. De toevoeging in artikel 4 sub 12, onderdeel a, met betrekking tot personen tot het 

gezin behorende lijkt overbodig. Zij komt in artikel 117b niet voor, maar wordt via artikel 87b 

beschermd door de uitleg van de daar genoemde verdragen.
7
 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel b, indien de diplomaat Nederlander is. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel c, indien tegen internationaal 

beschermde persoon en in Ned. aanwezige verdachte 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

5. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

120a (115(1), 116, 117a-b met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96 en onder 114a. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

120b (115-117 in samenspanning met terroristisch oogmerk, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

121-123 (Geweld tegen Staten-Generaal/Provinciën, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

121 (Geweld Staten-Generaal, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 
                                                           
7
 Ook artikel 87b is niet strikt noodzakelijk. 
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122 (Samenspanning 121, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

130a ( 123/124 met terroristisch oogmerk, dertien en een half jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96 en 114a. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

131-134 (Opruiing, vijf jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 2 en indien de opruiing betrekking heeft op een van de 

misdrijven van de artikelen  92-96, 97a, 98-98c, 105, 108-110. 

 

131, lid 2 (terroristische opruiing, 80 maanden) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

132, lid 3 (verspreiding terroristisch opruiend materiaal) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

137c tot en met 137e (belediging, aanzetten haat, discriminatie, twee jaar) 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit past binnen de omschrijving 

van het Aanvullend Protocol bij het verdrag van Budapest 

 

138a (Computervredebreuk, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

138b (belemmeren toegang geautomatiseerd werk, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

139c (Aftappen gegevens, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 
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139d (Plaatsen afluisterapparatuur, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

140 (Deelneming criminele organisatie, 9 jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

NB: Dit is het enige artikel dat wel in artikel sub 14, doch niet in artikel 4 sub 13 is 

opgenomen. 

 

140a (Deelname terroristische organisatie, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

157 (Brandstichting, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf en hetzij tegen een 

Nederlander, of indien de verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

 

157, onderdeel 3 (Brandstichting de dood ten gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

161 (Vernieling waterkering, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

161bis (Vernieling elektriciteitsnetwerk, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 
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2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

161quater (Blootstellen radioactieve stoffen, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

161quater, onderdeel 2 (Blootstellen radioactieve stoffen, dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

161sexies (Vernieling geautomatiseerd werk,vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

162 (Vernieling verkeerswerk, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, onderdeel e, wanneer de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

162a (Vernieling luchtvaartuig, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, onderdeel e, wanneer de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 
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3. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

164 (Gevaarzetting treinverkeer, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

164, lid 2 (Gevaarzetting treinverkeer, dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

166 (Vernieling veiligheidstekens, vijftien jaar) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, onderdeel e, wanneer de verdachte zich in 

Nederland bevindt  

2. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

166, onderdeel 3 (Vernieling veiligheidstekens, dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

168 (Vernieling (lucht)-vaartuig of voertuig, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, indien tegen luchtvaartuig in bedrijf èn het een 

Nederlands luchtvaartuig betreft of wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf en hetzij tegen een 

Nederlander, of indien de verdachte zich in Nederland bevindt. 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 
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168, onderdeel 2 (Vernieling (lucht)-vaartuig of voertuig, dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

170 (Vernieling gebouw, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

170, onderdeel 3 (Vernieling gebouw,dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

172 (Vergiftiging drinkwater, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

173a (Verontreiniging bodem, lucht of water, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

174, lid 2 (Verkoop schadelijke waren, dood tot gevolg, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 
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176a (Titel VII Sr met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96 en 114a. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

176b (Titel VII Sr in samenspanning, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

177 (Omkoping ambtenaar, vijf jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 9, indien tegen een Nederlander, een Nederlandse 

ambtenaar en dubbele strafbaarheid is gegeven. Bij wet van 26 november 2009 is de 

voorwaarde van dubbele strafbaarheid ten aanzien van de artikelen 177 en 177a geschrapt.
8
 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 10, indien door een Nederlandse ambtenaar of 

diplomaat en dubbele strafbaarheid is gegeven.  

3. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

177a (Omkoping ambtenaar zonder strijd plicht, twee jaar). 

1.universeel op grond van artikel 4, sub 9, indien tegen een Nederlander, een Nederlandse 

ambtenaar en dubbele strafbaarheid is gegeven. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 10, indien door een Nederlandse ambtenaar of 

diplomaat en dubbele strafbaarheid is gegeven. Zie voorts noot bij art. 177. 

3. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

178 (Omkoping rechter, negen jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

179 (Ambtsdwang, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

180 (Wederspannigheid, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

                                                           
8
 Tien jaar eerder stelde de regering nog dat binnen de Unie dubbele strafbaarheid mag worden verondersteld: 

“De eventuele strafbaarheid van deze feiten buiten de Unie verschilt uiteraard van land tot land. Nochtans lijkt er 

geen bijzonder belang aanwezig om voor die gevallen het vereiste van dubbele strafbaarheid te schrappen.” Zie 

Kamerstukken II, 1998/1999, 26468 (R1637), nr.3, p.16. 
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189 (Hulp aan daders, vier jaar). 

1.universeel op grond van artikel 4, sub 2 en indien de onttrekking aan de opsporing 

betrekking heeft op een van de misdrijven van de artikelen  92-96, 97a, 98-98c, 105, 108-110. 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

192a (Kennisname documenten Parlementaire Enquete, vier maanden). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1. De toevoeging van extraterritoriale 

rechtsmacht met betrekking tot handelingen die het functioneren van de parlementaire 

enquêtecommissie belemmeren is er bij de Wet op de parlementaire enquête 2008 in 

gekomen. 
9
 

 

192b (Verstrekken schriftelijke inlichtingen, drie maanden). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

192c  (Belemmering parlementaire enquêtecommissie, drie maanden). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

197a (Mensensmokkel, vijftien jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

197b (Illegaal arbeid laten verrichten, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

197c (Beroep/gewoonte 197b, drie jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

200 (Vernieling etc. bewijsstukken, drie jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

205, lid 3 (werving terroristische krijgsdienst, 64 maanden) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

206 (Ongeschikt maken voor militaire dienst, zes jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1. 

De vraag is of de rechtsmacht over buiten Nederland gepleegde ongeschikt makingen niet 

reeds voortvloeit uit de delictsomschrijving.  

 

207a (Meineed internationaal gerecht, negen jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 6 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut. NB: Zonder meer overbodig, 

gezien de universele van toepassing verklaring onder 1. 

 
                                                           
9
 Wet van 1 april 2008, Stb. 2008, 148, inwerkingtreding 2 april 2008. Kamerstukken 30415. 
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Valsemunterij (enig misdrijf ten opzichte van muntspeciën, munt- of bankbiljetten, van 

rijkswege uitgegeven zegels of rijksmerken)
10

 (vermoedelijk Art. 208-215, 216-224)
 
.
11

 De 

titels van Titel X en Titel XI corresponderen. 

universeel op grond van artikel 4, sub 3  

 

216, lid 2 (Vervalsen zegels, zes jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 5. 

 

225 (Valsheid in geschrifte, zes jaar) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 10, indien door een Nederlandse ambtenaar of 

diplomaat en dubbele strafbaarheid is gegeven. Zie voorts noot bij art. 177. 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

225, lid 3 (Valsheid in geschrifte met terroristisch oogmerk, negen jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf
12

 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 

 

226 (Valsheid in bijzondere geschriften, zeven jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

Staatschuldbrieven (valsheid in schuldbrieven of certificaten van schuld van de Nederlandse 

staat of van een Nederlandse provincie, gemeente of openbare instelling, de talons, dividend- 

en rentebewijzen tot deze stukken behorende, en de bewijzen, uitgegeven in plaats van deze 

stukken, inbegrepen, of aan het opzettelijk gebruik maken van zodanig vals of vervalst stuk 

als ware het echt en onvervalst)
13

 

(vermoedelijk is Art. 226 lid 1 onder 2 bedoeld).
14

 

universeel op grond van artikel 4, sub 3 

 

227 (Valsheid authentieke akten, zes jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

227b (Nalaten verstrekken verplichte gegevens, vier jaar). 
                                                           
10

 Het valt aan te bevelen geen onduidelijkheid te laten bestaan over welke delicten rechtsmacht bestaat en deze 

artikelen uitdrukkelijk te noemen. 
11

 M.R. Mok en R.A.A. Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, 

Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging, Handelingen 1980, 110
e
 jaargang, p. 141, noemen slechts de 

artikelen 208 en 209. Art. 2 Uitleveringswet van 1875 de artikelen 208, 209 en 212. 
12

 Tot de inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 525 gold dit ook voor niet-

terroristische varianten (“een terroristisch misdrijf dan wel een der misdrijven”). Die apart onbedoelde 

rechtsmacht over commune verianten is hiermee weer beperkt. 
13

 Advies: schrappen! Welke behoefte bestaat hieraan boven de reguliere bepalingen inzake valsheid in 

geschrift? 
14

 M.R. Mok en R.A.A. Duk, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, 

Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging, Handelingen 1980, 110
e
 jaargang, p. 141, noemen slechts 

artikel 226. Art. 2 Uitleveringswet van 1875 noemt de artikelen 225-227 en 232. 
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universeel op grond van artikel 4, sub 10, indien door een Nederlandse ambtenaar of 

diplomaat en dubbele strafbaarheid is gegeven. Zie voorts noot bij art. 177. 

 

231 (Vals reisdocument, zes jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 5, indien binnen termen mensenhandelverdrag 

en buiten rechtsmacht van enige staat 

2. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 2, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is + dubbele strafbaarheid 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 3, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is, buiten de rechtsmacht van enige staat 

4. indien gepleegd tegen een Nederlander, voorzover het feit valt onder de omschrijving van 

art. 20 Verdrag van Warschau, op grond van artikel 5b. 

 

237 (Bigamie, zes jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

240a (Schadelijke audiovisuele mediaproducten, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

240b (Kinderpornografie, zes jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 3 en indien gericht tegen een persoon die nog 

geen achttien is. 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290). 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 en indien gericht 

tegen een persoon die nog geen achttien is. 

4. indien gepleegd tegen een Nederlander of een gedomicilieerde vreemdeling die de leeftijd 

van achttien nog niet heeft bereikt, op grond van artikel 5b. 

 

242-250 (Verkrachting etc. vijftien jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 3 en indien gericht tegen een persoon die nog 

geen achttien is 

2. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 en indien gericht 

tegen een persoon die nog geen achttien is. 

 

272 (Schending ambts-/beroepsgeheim, één jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

273 (Schending bedrijfsgeheim, zes maanden). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 

 

273f (Mensenhandel, vijftien jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 3 en indien gericht tegen een persoon die nog 

geen achttien is 

2. Nederlander op grond van art. 5, lid 1 sub 5, indien gericht tegen persoon die nog geen 

achttien is en gepleegd buiten de rechtsmacht van enige staat.
15

 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 en indien gericht 

tegen een persoon die nog geen achttien is. 
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 Overbodig, wordt reeds bestreken door art. 5 lid 1 sub 3. 
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4. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 2, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is + dubbele strafbaarheid 

5. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 3, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is, buiten de rechtsmacht van enige staat 

6. indien gepleegd tegen een Nederlander, op grond van artikel 5b 

 

282a (Gijzeling, levenslang). 

1. universeel op grond van art. 4, sub 11, indien begaan met het oogmerk Nederlandse 

overheid te dwingen, hetzij verdachte in Ned is 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel b, indien de diplomaat Nederlander is. 

 

282b (Gijzeling met terroristisch oogmerk, levenslang).  

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

282c (Samenspanning van 282b, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

284, lid 1 (dwang, 9 maanden) 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

284a (bedreiging met splijtstof, 1 jaar en zes maanden) 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

285 (Bedreiging, vier jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel a, indien de diplomaat in Nederlandse 

dienst is. De toevoeging in artikel 4 sub 12, onderdeel a, met betrekking tot personen tot het 

gezin behorende lijkt overbodig. Zij komt in artikel 285 niet voor, maar wordt via artikel 87b 

beschermd door de uitleg van de daar genoemde verdragen.
16

 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel b indien de diplomaat Nederlander is. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 12, onderdeel c, indien tegen internationaal 

beschermde persoon en in Ned. aanwezige verdachte 
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 Ook artikel 87b is niet strikt noodzakelijk. 
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4. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

5. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

6. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

7. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

285, lid 3 (Bedreiging met terroristisch oogmerk, zes jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

285, lid 4 (voorbereiding/vergemakkelijking terr. Bedreiging, 8 jaar) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

285a (Intimidatie, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

287 (Doodslag, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

288 (Doodslag in combinatie, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

288a (Doodslag met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 
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2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

289 (Moord, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

4. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

5. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

289a (Samenspanning van 289 met terroristisch oogmerk, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

300-303 (Mishandeling, vijftien jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 3 en indien gericht tegen een vrouwelijke 

persoon die nog geen achttien is en het feit oplevert genitale verminking. NB: dit is de eerste 

bepaling waarin de wetgever een voorbeeld geeft van een handeling die onder de 

mishandelingsartikelen valt.  

2. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 en indien gericht 

tegen een vrouwelijke persoon die nog geen achttien is en het feit oplevert genitale 

verminking. 

 

304a (302/303 met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr 

 

304b (Samenspanning 303, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 
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3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

310 tot en met 312 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

311, lid 1, onderdeel 6 (Diefstal ter voorbereiding terroristisch misdrijf, zes jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf
17

 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 

 

312, lid 2, onderdeel 5 (Diefstal met geweldpleging met terroristisch oogmerk, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf
18

 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 

 

317 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

317, lid 3 jo 312, lid 2, onderdeel 5 (Afpersing, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf
19

 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van artikel 5a, lid 1 

 

318 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

                                                           
17

 Tot de inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 525 gold dit ook voor niet-

terroristische varianten (“een terroristisch misdrijf dan wel een der misdrijven”). Die apart onbedoelde 

rechtsmacht over commune verianten is hiermee weer beperkt. 
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 Tot de inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 525 gold dit ook voor niet-

terroristische varianten (“een terroristisch misdrijf dan wel een der misdrijven”). Die apart onbedoelde 

rechtsmacht over commune verianten is hiermee weer beperkt. 
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 Tot de inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 525 gold dit ook voor niet-

terroristische varianten (“een terroristisch misdrijf dan wel een der misdrijven”). Die apart onbedoelde 

rechtsmacht over commune verianten is hiermee weer beperkt. 
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2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

318, lid 2 (terr. afdreiging, 64 maanden) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf
20

 

 

321 (Verduistering, drie jaar). 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 5, indien binnen termen mensenhandelverdrag 

en buiten rechtsmacht van enige staat 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 2, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is + dubbele strafbaarheid 

4. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 3, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is, buiten de rechtsmacht van enige staat 

5. indien gepleegd tegen een Nederlander, voorzover het feit valt onder de omschrijving van 

art. 20 Verdrag van Warschau, op grond van artikel 5b 

 

322 

universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

 

322a (terr.  verg. van 321 of 322, strafverhoging) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

323a (Fraude EG-subsidie, drie jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 11, indien door een Nederlandse ambtenaar of 

diplomaat en dubbele strafbaarheid is gegeven. Zie voort noot bij art. 177. 

 

326 (Oplichting, vier jaar). 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

326, lid 2 (terr. oplichting, 64 maanden) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 
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 Tot de inwerkingtreding van de wet van 26 november 2009, Stb. 2009, 525 gold dit ook voor niet-

terroristische varianten (“een terroristisch misdrijf dan wel een der misdrijven”). Die apart onbedoelde 

rechtsmacht over commune verianten is hiermee weer beperkt. 
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2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

326c (Ongeoorloofd gebruik telecommunicatiediensten, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving van 

artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

350 (Vernieling, twee jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van art. 4, sub 8, onderdeel 2, begaan tegen een installatie ter zee, 

wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt  

3. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

5. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290). 

6. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 5, indien binnen termen mensenhandelverdrag 

en buiten rechtsmacht van enige staat 

7. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 2, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is + dubbele strafbaarheid 

8. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 3, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is, buiten de rechtsmacht van enige staat 

9. indien gepleegd tegen een Nederlander, voorzover het feit valt onder de omschrijving van 

art. 20 Verdrag van Warschau, op grond van artikel 5b. 

 

350a (Vernieling computergegevens, vier jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

351 (Vernieling werken openbaar nut, drie jaar).  

1. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

3. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 4 en indien het feit binnen de omschrijving 

van artikelen 2 tot en met 10 van het Verdrag van Budapest (Trb. 2002, 18 en 2004, 290) 

 

352 (Vernieling gebouw/ (lucht)vaartuig, vier jaar). 
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1. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1 indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van art. 4, sub 8, onderdeel 2, begaan tegen een installatie ter zee, 

wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

354 (Strafverzwaringsgronden titel XXVII vijf jaar en een derde). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt
21

 

2. universeel op grond van art. 4, sub 8, onderdeel 2, begaan tegen een installatie ter zee, 

wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

4. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

354a (terr. Voorber/ vergemakkelijking v. 350, 350a, 351, 352 en 354) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 16, terroristisch misdrijf ter voorbereiding/ 

vergemakkelijking, als gedefinieerd in art. 83b Sr, van een terroristisch misdrijf als bedoeld in 

art.4 sub 15 

2. overname op grond van artikel 4a lid 2 jo 83b Sr na geweigerde uit- en overlevering 

voorbereiding/ vergemakkelijking terroristisch misdrijf 

 

355-380 (Ministeriële misdrijven etc., twaalf jaar). 

Nederlandse ambtenaar en indien misdrijf op grond van art. 6 lid 1 Sr. 

 

361 (Verduistering door ambtenaar, vier jaar). 

Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 1 en indien gericht tegen de rechtspleging van 

het Internationaal Strafhof als bedoeld in art.70 lid 1 Statuut 

 

362-364a (Omkoping etc. van ambtenaar, twaalf jaar) 

de persoon in dienst van een in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisatie 

 

381-385 (Zee –en luchtroof, vijftien jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 5 

 

381-420 (Scheep –en luchtvaartmisdrijven/ Begunstiging, levenslang). 

Nederlandse schippers, aan boord en buiten boord, op grond van artikel 7. 
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 Uiterst merkwaardig. Artikel 354 omvat geen delict maar een strafverzwaringsgrond. De vermelding van 

artikel 354 in de rechtsmachtbepalingen dient te worden geschrapt omdat zij overbodig is. Waarom is art. 354 

niet opgenomen bij de uitvoering van het Verdrag van Budapest? Strafverzwarende gronden zijn geen gronden 

die door rechtsmachtbepalingen worden beheerst. 
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385a (Vliegtuigkaping, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7 aan boord van een luchtvaartuig in vlucht, wanneer 

de verdachte zich in Nederland bevindt.  

2. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

385a, lid 4 (Kaping vaartuig, autobus etc., levenslang) 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt 

2. universeel op grond van art. 4, sub 8, onderdeel 2, begaan tegen een installatie ter zee, 

wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt 

 

385b (Geweld in luchtvaartuig, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, indien tegen een Nederlands luchtvaartuig of 

wanneer de verdachte zich in Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

385b, lid 2 (Geweld in vaartuig, autobus etc., vijftien jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 8, indien tegen een Nederlands zeevaartuig of een ander 

zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt
22

 

 

385c (Doorgeven onjuiste vluchtinformatie, vier jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, indien tegen een Nederlands luchtvaartuig of een 

ander luchtvaartuig dat in Nederland landt met de verdachte aan boord 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 8, onderdeel 1, indien tegen een Nederlands 

zeevaartuig of een ander zeevaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt 

 

385d (Geweldpleging in luchthaven, vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 7, onderdeel e, wanneer de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 13, indien terroristisch misdrijf (Verdrag 

terroristische bomaanslagen, Trb. 1998, 84) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de 

verdachte zich in Nederland bevindt. 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 14, indien terroristisch misdrijf (Verdrag financiering 

terrorisme, Trb. 2000, 12) en hetzij tegen een Nederlander, of indien de verdachte zich in 

Nederland bevindt. 

 

409 (Ten onrechte Nederlandse vlag, één jaar). 

universeel op grond van artikel 4, sub 5 

 

410 (Schijn wekken van oorlogs –of loodsvaartuig, drie maanden). 
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 Opnieuw een uiterst merkwaardige en m.i. onvolledige opname in artikel 4. Artikel 385b, tweede lid, omvat 

geen delictsomschrijving, doch een overeenkomstige van toepassing verklaring. Het ware zuiverder geweest een 

verwijzing naar “artikel 385b”, volledig, dus zonder beperking tot het tweede lid op te nemen. 
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universeel op grond van artikel 4, sub 5 

 

415a (385a-385d met terroristisch oogmerk, levenslang). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

415b (Samenspanning 385a, 385b, 385d, tien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

416-417bis (Heling, zes jaar). 

1. Nederlander op grond van artikel 5, lid 1 sub 5, indien binnen termen mensenhandelverdrag 

en buiten rechtsmacht van enige staat 

2. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 2, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is + dubbele strafbaarheid 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling op grond van art. 5a, lid 3, indien tegen persoon 

die nog geen achttien is, buiten de rechtsmacht van enige staat 

4. indien gepleegd tegen een Nederlander, voorzover het feit valt onder de omschrijving van 

art. 20 Verdrag van Warschau, op grond van artikel 5b. 

 

446a (Nalatigheid taakvervulling buiten rechtsgebied, drie maanden). 

universeel op grond van artikel 4, sub 5 

 

469-476 (Scheepvaartovertredingen, drie maanden). 

Nederlandse schippers, aan boord en buiten boord, op grond van artikel 7 

 

Artikelen 15, 21, 29, eerste lid, 32, eerste lid, 34, eerste lid, 67, eerste lid, 73, 76, derde lid en 

76a Kernenergiewet jo 1a WED 

universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair terrorisme 

en verdachte in Nederland 

 

Artikel 79 Kernenergiewet (Bezit etc. van radioactieve materialen met terroristisch oogmerk 

(83a Sr), vijftien jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

3. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

4. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 
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5. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

Artikel 80 Kernenergiewet 

1. universeel op grond van art. 4, sub 17, indien Kernmateriaalverdrag en verdachte in 

Nederland 

2. universeel op grond van artikel 4, sub 18, indien binnen termen Verdrag Nucleair 

terrorisme en verdachte in Nederland 

 

Artikel 80, lid 2 Kernenergiewet (In strijd met art. 15, 21, 26, 76a, levenslang). 

1.universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr 

 

Artikel 80, lid 3 Kernenergiewet (Samenspanning lid 1 en 2, 10 jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf waarop 

gevangenisstraf is gesteld.  Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

Artikel 55, lid 5 Wet wapens en munitie (Strijd art 9(1), 13 (1), 14, 26(1), 31(1) met 

terroristisch oogmerk, acht jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr 

 

Artikel 6, lid 4 Wet op de economische delicten (Economisch delict, acht jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 

 

Artikel 33b Wet explosieven voor civiel gebruik (Voorhanden hebben etc., 8 jaar). 

1. universeel op grond van artikel 4, sub 15, indien terroristisch misdrijf met terroristisch 

oogmerk. Zie voorts opmerkingen onder artikelen 92-96. 

2. overname na geweigerde uit-/ overlevering indien terroristisch misdrijf op grond van artikel 

4a, lid 2  jo 83 Sr. 

3. in Nederland gedomicilieerde vreemdeling indien het betreft een terroristisch misdrijf, op 

grond van artikel 5a, lid 1 jo 83 Sr. 
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Annex: Delicten waarover extraterritoriale rechtsmacht ingedeeld naar 

zwaartecategorieën van art. 70 Sr. 
 

- Overtredingen: art. 446a, 469-476. 

- Misdrijven minder dan 3 jaar: art. 137c-137e, 138b, 139c, 177a, 180, 192a, 192b, 192c, 

197b, 240a, 272, 273, 284, 284a, 350, 409, 410. 

- Misdrijven 3 tot 10 jaar: art. 117a, 117b, 131-134, 138a, 139d, 140, 177, 178, 179, 189, 

197c, 205 lid 3, 206, 207a, 216, lid 2, 225, 225, lid 3, 226, 227, 227b, 231, 237, 240b, 285, 

285, lid 3 en 4, 285a, 310, 311, 317, 318, 321, 322, 322a, 323a, 326, 326c, 350a, 351, 352, 

354, 354a, 361, 385c, 416-417bis, Artikel 55, lid 5 Wet wapens en munitie, Artikel 1a (jo 

diverse artikelen Kernenergiewet), 6, lid 4 Wet op de economische delicten, Artikel 33b Wet 

explosieven voor civiel gebruik 

- Misdrijven 10 jaar tot levenslang: art. 105, 108-110, 114b, 115, 117, 120b, 122, 130a, 161, 

161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 176b, 197a, 242-250, 

273f, 282c, 287, 289a, 300-303, 304b, 311, lid 1, onderdeel 6, 312, 312, lid 2, onderdeel 5, 

317, lid 3 jo 312, lid 2, onderdeel 5, 355-380, 362-364a, 381-385, 385b, lid 2, 385d, 415b, 

Artikel 79 Kernenergiewet, Artikel 80, lid 3 Kernenergiewet. 

- Misdrijven levenslang: art. 92-96, 97a, 98-98c, 108, lid 2, 114a, 115, lid 2, 117, lid 2, 120a, 

121-123, 140a, 157, 161quater, onderdeel 2, 164, lid 2, 166, onderdeel 3, 168, onderdeel 2, 

170, onderdeel 3, 174, lid 2, 176a, 282a, 282b, 288, 288a, 289, 304a, 381-420, 385a, 385a, lid 

4, 385b, 415a, Artikel 80, lid 2 Kernenergiewet. 
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Bijlage 5   Vragenlijst praktijkonderzoek 

 
 

De interne juridische structuur en capaciteit 

1. Welke infrastructuur bestaat er voor de opsporing en vervolging van delicten op 

extraterritoriale rechtsmacht? Is er een unit belast met uitsluitend extraterritoriaal 

gepleegde misdrijven? Zo niet, bij wie komen die delicten dan? 

2. Is de organisatie van het OM/ politie voldoende gefaciliteerd om een goede werking 

van de extraterritoriale rechtsmacht vorm te geven? Vindt u het stelsel van 

extraterritoriale rechtsmacht helder (weet u waarover uw land wel en niet rechtsmacht 

heeft)? 

3. Wat zijn (overige) opportuniteitsoverwegingen om al dan niet tot strafvervolging over 

te gaan? In hoeverre speelt de rechtsmachtsgrondslag daarbij een rol? 

4. Welke overige strafvorderlijke aspecten spelen bij de vraag om al dan niet te 

vervolgen? In hoeverre speelt de rechtsmachtsgrondslag daarbij een rol? Welke rol 

spelen belanghebbenden in de afweging van opportuniteit? 

5. Welke knelpunten daarvoor zijn bij opsporing in het buitenland aan te wijzen, zoals 

het verbod om in het buitenland te mogen optreden?  

6. Zijn de rechtsmachtsbeginselen voldoende toegerust voor moderne delicten, zoals 

begaan m.b.v. moderne technologie (bijv. Internet)? NB: elimineer dat landen gebruik 

kunnen maken van een extensieve interpretatie van een locus in eigen land. 

7. Welke overige aspecten begunstigen of verhinderen opsporing en vervolging op grond 

van extraterritoriale rechtsmacht?  

8. Welke consequenties hebben de regelingen van de diverse landen in de praktijk? 

Houdt u op enigerlei wijze rekening met de mogelijke rechtsmacht over het feit van 

andere staten en/ of tribunalen? 

9. Aan welke (wets) wijzigingen zou u ten behoeve van een effectieve opsporing en 

vervolging behoefte hebben? 

 

De verhouding met andere (lid-)staten 

10. In hoeverre faciliteert de internationale rechtshulp de werking van extraterritoriale 

rechtsmacht? Waar is dat afhankelijk van?  

11. Hoe worden positieve rechtsmachtsconflicten in de praktijk opgelost (ad art. 31 EU-

verdrag dat bepaalt dat rechtsmachtsconflicten moeten worden voorkomen)?  

12. Hoe werkt het beginsel van wederzijdse erkenning in de praktijk door bij positieve 

rechtsmachtconflicten? Heeft het Europees netwerk contactpunten oorlogsmisdrijven 

geleid tot afspraken over welke staat wat vervolgd? 

13. Wat betekent de eis van aanwezigheid van de verdachte of een uitleveringsverzoek 

voor de vraag om al dan niet op te sporen of te vervolgen?  
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Bijlage 6   Lijst van geïnterviewden 

 

België 

Advocaat-generaal Stefaan Guenter, Parket bij het Hof van beroep te Gent,  

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch, Parket bij het Hof van Cassatie te Brussel, 

Avocat-général Philippe Meire, Parquet fédéral Bruxelles,  

Federaal Procureur Johan Delmulle, federaal parket Brussel,  

 

Duitsland 

Generalbundesanwaltschaft Karlsruhe: 

- dr. Thomas Beck, Bundesanwalt 

- dr. Andree Haarhuis, Staatsanwalt 

- dr. Weber, Staatsanwalt 

Oberstaatsanwalt Kirkpatrick, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

Oberstaatsanwalt Lutz Bernklau,  

Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck,  

 

Engeland 

- Dominic Barry, Senior Policy Advisor, International Division, Crown Prosecutions 

Headquarters  

- Ebrima I Chongan, European Criminal Justice and Eurojust Policy Data Sharing and 

Criminal Justice Team, International Directorate, Home Office  

- Anna Hodgson, Team Leader, International Division, Crown Prosecutions 

Headquarters  

- Brian Othen, Metropolitan Police  

 

Nederland 

Dhr.Bas Janssen, Officier van Justitie te Maastricht. 

Dhr.Wim van de Ven, Officier van Justitie te Maastricht tevens hoofd Bureau Euregionale 

samenwerking (BES) 

Dhr.Ton Dolmans, beleidsmedewerker BES te Maastricht. 

Dhr.Fred Teeven, thans tweede kamerlid, oud Officier van Justitie Oorlogsmisdrijven 

Landelijk Parket 

Mw. Rieke Samson-Geerlings, Parket Generaal te Den Haag 

Dhr. Ward Fernandussen, Officier van Justitie Landelijk Parket Oorlogsmisdrijven 

Dhr. Mario Dellink, Teamleider regionale recherche te Heerlen 

Dhr. John Roex, dossiervormer regionale recherche te Heerlen 

Dhr. Jan Wubben, oud aanklager Joegoslavie tribunaal 

Dhr. Warner ten Kate, teamleider Landelijk Parket Zwolle, mensenhandel. 
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Bijlage 7    Samenstelling begeleidingscommissie 

 

Voor het onderzoek werd een begeleidingscommissie ingesteld, onder voorzitterschap van 

prof. mr. Y. BURUMA, Radboud Universiteit Nijmegen. De leden van deze commissie waren 

de volgende: 

 

- mr. M.J. ALINK, Ministerie van Justitie – Directie Wetgeving (DW); 

- mr. R. VAN ELST, Hoge Raad der Nederlanden; 

- mr. N.D.A. FRANSSEN, Ministerie van Justitie – Directie Rechtshandhaving en 

Criminaliteitsbestrijding (DRC); 

- mr. F.J.E. KRIPS, Ministerie van Justitie – Directie Wetgeving (DW); 

- mr. P.A.M. VERREST, Ministerie van Justitie – Directie Wetgeving (DW); 

- mr. L. PLAS, Ressortsparket Den Haag; 

- mevr. mr. E.C. VAN GINKEL, Ministerie van Justitie - Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC). 

 

De begeleidingscommissie kwam vijfmaal bijeen. 
 


