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1. LOYAUTEITSVERKLARING	  

WETSVOORSTEL	  

tot	  wijziging	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  met	  betrekking	  tot	  de	  
loyauteitsverklaring,	  waarin	  inzonderheid	  verklaard	  wordt	  dat	  men	  de	  sharia,	  in	  iedere	  versie	  of	  

lezing	  daarvan,	  afzweert	  

TOELICHTING	  

	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  

Het	  Vlaams	  Belang	  werkt	  aan	  een	  ‘Plan	  Afzwering	  Sharia’,	  dat	  op	  termijn	  alle	  moslims	  die	  in	  België	  
verblijven	  op	  een	  met	  de	  mensenrechten	  strokende	  manier	  wil	  verplichten	  om	  de	  sharia	  of	  
islamitische	  wet	  af	  te	  zweren.	  	  

De	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  heeft	  bij	  arrest	  van	  13	  februari	  
2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  en	  anderen	  tegen	  Turkije,	  in	  paragraaf	  123,	  verklaard	  dat	  de	  
islamitische	  wet	  of	  sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  
zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  Verdag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  
fundamentele	  vrijheden	  (‘het	  EVRM’).	  
	  
De	  Grote	  Kamer	  stelde:	  

“123.	  The	  Court	  concurs	  in	  the	  Chamber’s	  view	  that	  sharia	  is	  incompatible	  with	  the	  fundamental	  
principles	  of	  democracy,	  as	  set	  forth	  in	  the	  Convention:	  

‘72.	  Like	  the	  Constitutional	  Court,	  the	  Court	  considers	  that	  sharia,	  which	  faithfully	  reflects	  the	  
dogmas	  and	  divine	  rules	  laid	  down	  by	  religion,	  is	  stable	  and	  invariable.	  Principles	  such	  as	  pluralism	  in	  
the	  political	  sphere	  or	  the	  constant	  evolution	  of	  public	  freedoms	  have	  no	  place	  in	  it.	  The	  Court	  notes	  
that,	  when	  read	  together,	  the	  offending	  statements,	  which	  contain	  explicit	  references	  to	  the	  
introduction	  of	  sharia,	  are	  difficult	  to	  reconcile	  with	  the	  fundamental	  principles	  of	  democracy,	  as	  
conceived	  in	  the	  Convention	  taken	  as	  a	  whole.	  It	  is	  difficult	  to	  declare	  one’s	  respect	  for	  democracy	  
and	  human	  rights	  while	  at	  the	  same	  time	  supporting	  a	  regime	  based	  on	  sharia,	  which	  clearly	  diverges	  
from	  Convention	  values,	  particularly	  with	  regard	  to	  its	  criminal	  law	  and	  criminal	  procedure,	  its	  rules	  
on	  the	  legal	  status	  of	  women	  and	  the	  way	  it	  intervenes	  in	  all	  spheres	  of	  private	  and	  public	  life	  in	  
accordance	  with	  religious	  precepts.	  ...	  In	  the	  Court’s	  view,	  a	  political	  party	  whose	  actions	  seem	  to	  be	  
aimed	  at	  introducing	  sharia	  in	  a	  State	  party	  to	  the	  Convention	  can	  hardly	  be	  regarded	  as	  an	  
association	  complying	  with	  the	  democratic	  ideal	  that	  underlies	  the	  whole	  of	  the	  Convention.’”	  

De	  Lidstaten	  van	  de	  Raad	  van	  Europa,	  waaronder	  België,	  zijn	  dus	  gerechtigd	  om	  de	  sharia	  te	  
bestrijden.	  	  
	  
De	  Nederlandse	  arabist	  Hans	  Jansen	  loofde	  recent	  een	  prijs	  uit	  voor	  hij	  of	  zij	  die	  “één	  daad	  kan	  
noemen	  die	  door	  de	  IS/ISIS/ISIL	  verricht	  is,	  die	  in	  strijd	  is	  met	  de	  islamitische	  sharia	  zoals	  die	  wordt	  
afgeschilderd	  in	  de	  voor	  moslims	  door	  moslims	  geschreven	  gezaghebbende	  shariahandboeken.”	  De	  
islamisering,	  die	  steevast	  leidt	  tot	  een	  steeds	  verdergaande	  toepassing	  van	  (onderdelen	  van)	  de	  
sharia,	  moet	  dan	  ook	  op	  alle	  mogelijke	  manieren	  tegengewerkt	  en	  bestreden	  worden.	  
Bovendien	  stelt	  arabiste	  Anne-‐Marie	  Delcambre:	  “Tussen	  islam	  en	  islamisme	  bestaat	  alleen	  een	  
gradueel	  verschil.	  Het	  islamisme	  zit	  in	  de	  islam	  als	  het	  kuiken	  in	  het	  ei.	  Er	  is	  geen	  goede	  en	  slechte	  
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islam,	  zoals	  er	  ook	  geen	  gematigde	  islam	  bestaat.	  Gematigde	  moslims	  bestaan	  wel:,	  dat	  zijn	  degenen	  
die	  een	  deel	  van	  hun	  geloof	  links	  laten	  liggen.”	  De	  zogenaamde	  ‘politieke	  islam’,	  het	  ‘islamisme’,	  is	  
dus	  een	  pleonasme	  omdat	  het	  wezen	  van	  de	  islam	  politiek	  is.	  De	  sharia	  (de	  islamitische	  wetgeving)	  
en	  de	  gewelddadige,	  imperialistische	  jihad,	  zitten	  dus	  in	  de	  islam	  als	  het	  kuiken	  in	  het	  ei.	  
	  
Islamexpert	  Dr.	  Koenraad	  Elst:	  “Als	  wij	  er	  niet	  in	  slagen,	  de	  inname	  van	  Europa	  door	  de	  islam	  te	  
verijdelen,	  dan	  zal	  de	  geschiedenis	  oordelen	  dat	  wij	  onze	  zegekansen	  lichtzinnig	  vergooid	  hebben;	  
dat	  wij	  onze	  sterke	  punten	  onbenut	  gelaten	  hebben;	  dat	  wij	  in	  een	  strijdperk	  door	  vijanden	  belaagd	  
werden	  maar	  toch	  voortdeden	  alsof	  er	  niets	  aan	  de	  hand	  was.	  Tegen	  deze	  vijand	  kunnen	  we	  niet	  
verliezen	  tenzij	  we	  weigeren	  om	  zijn	  uitdaging	  onder	  ogen	  te	  zien	  en	  te	  beantwoorden.	  	  
Ik	  heb	  wel	  degelijk	  ‘vijand’	  geschreven,	  en	  ik	  durf	  ook	  de	  veel	  gesmade	  uitdrukking	  ‘wij	  en	  zij’	  
gebruiken.	  Die	  vijandige	  verhouding	  is	  ons	  immers	  door	  hen	  opgelegd.	  Reeds	  van	  in	  de	  Koran	  heeft	  
de	  islam	  besloten	  om	  de	  niet-‐moslims	  als	  vijanden	  te	  bejegenen.	  Inzake	  het	  bestaan	  van	  die	  
vijandschap	  hebben	  wij	  niets	  te	  kiezen:	  ze	  is	  er	  al.”	  
	  
Ook	  stelt	  Koenraad	  Elst:	  “Ten	  derde	  getuigt	  het	  van	  een	  bedenkelijk	  slechte	  smaak	  om	  het	   lijden	  van	  
het	  joodse	  volk	  voor	  het	  karretje	  van	  uitgerekend	  de	  islam	  te	  spannen.	  De	  profeet	  Mohammed	  vestigde	  
zijn	  alleenheerschappij	   in	  Medina	  door	  er	  de	  joden	  deels	  te	  verbannen,	  deels	  als	  slaaf	  te	  verkopen,	  en	  
deels	  uit	  te	  moorden;	  nadien	  maakte	  hij	  heel	  Arabië	  judenrein.	  In	  1940-‐45	  stonden	  de	  moslims	  massaal	  
aan	  de	  kant	  van	  Hitler,	  en	  hoewel	  men	  hun	  kan	  vergeven	  dat	  ze	  van	  de	  Europese	  politiek	  en	  dus	  van	  het	  
nazisme	  niet	  veel	  begrepen,	  was	  hun	  voornaamste	  motief	  onmiskenbaar	  de	  jodenhaat	  die	  ze	  met	  Hitler	  
gemeen	  hadden.	  Men	  maakt	  dat	  niet	  ongedaan	  door	  de	  tirailleurs	  marocains	  en	  de	  tirailleurs	  sénégalais	  
in	   het	   Franse	   leger,	   arme	   sloebers	   die	   dienst	   namen	   om	   wat	   sociale	   promotie	   te	   maken,	   als	   ‘anti-‐
fascisten’	  voor	  te	  stellen.	  	  
Recenter	   verboden	   talloze	   moslim-‐landen	   de	   film	   Schindler's	   List	   omdat	   de	   joden	   er	   te	   positief	   in	  
voorgesteld	  worden.	  Moslims	  in	  België	  hebben	  al	  meermalen	  synagoges	  aangevallen.	  Op	  een	  verkiezing-‐
saffiche	  (1995)	  van	  Filip	  Dewinter	  in	  Borgerhout	  hadden	  plaatselijke	  ‘jongeren’	  een	  beetje	  extra	  beharing	  
aangebracht	   om	   hem	   meer	   op	   de	   baarlijke	   duivel	   te	   doen	   lijken;	   nee,	   geen	   Hitlersnorretje,	   maar	  
chassidische	  haarlokjes.	  In	  1990	  juichten	  de	  massa's	  in	  de	  hele	  islamwereld	  Saddam	  Hoessein	  toe	  toen	  
hij	   aankondigde	   dat	   hij	   ‘met	   chemische	   wapens	   half	   Israël	   zou	   platbranden’.	   Zopas	   verklaarde	   de	  
Palestijnse	  Hamas-‐leider	  Ahmed	  Yassin	  dat	  Israël	  van	  de	  landkaart	  moet	  verdwijnen.	  De	  wapenwedloop	  
in	  die	  regio	  staat	  nog	  steeds	  in	  het	  teken	  van	  het	  overtroeven	  van	  de	  Israëlische	  oorlogsparaatheid	  door	  
de	  aanmaak	  van	  wapens	  die	  Israël	  van	  op	  veilige	  afstand	  kunnen	  treffen	  en	  vernietigen.	  Er	  is	  een	  reëel	  
gevaar	  dat	  prof.	  De	  Ley's	  favoriete	  religie	  zal	  slagen	  waar	  Hitler	  faalde.”	  	  
	  
Nog	   Koenraad	   Elst:	   “Het	   probleem	   is	   niet	   dat	   er	   onder	   moslims,	   zoals	   in	   alle	   gemeenschappen,	  
boosaardige	  mensen	  zijn;	  wel	  dat	  de	  islam	  ook	  goede	  en	  vrome	  mensen	  tot	  het	  kwade	  aanzet.	  Om	  
ons	  te	  beperken	  tot	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  incident-‐Vermeulen:	  de	  pogroms	  in	  Oost-‐Timor	  en	  
de	  Molukken,	  de	   vliegtuigkaping	   in	  Kathmandoe,	  de	  gijzelneming	   in	  de	   Filippijnen,	  de	  uitmoording	  
van	   een	   sikh-‐dorp	   in	   Kasjmir,	   die	   zijn	   niet	   het	   gevolg	   van	   de	   persoonlijke	   boosaardigheid	   van	   de	  
daders,	  wel	  van	  hun	  vroomheid	  en	  toewijding	  aan	  hun	  godsdienst.	  Dat	  is	  nu	  juist	  het	  perverse	  van	  de	  
Koranische	  doktrine:	  goede	  mensen	  beschouwen	  het	  als	  hun	  religieuze	  plicht	  om	  andersdenkenden	  
te	  bestrijden	  en	  te	  onderdrukken,	  omdat	  hun	  heilige	  schrift	  hen	  daartoe	  oproept.	  Oproepen	  tot	  haat	  
hebben	   een	   effekt	   vergelijkbaar	   met	   dat	   van	   alkohol	   op	   automobilisten.	   Sommigen	   hebben	   geen	  
alkohol	  nodig	  om	  een	  gevaar	  op	  de	  weg	  te	  zijn,	  anderen	  geraken	  zelfs	  dronken	  veilig	  thuis,	  maar	  voor	  
de	  meesten	  heeft	  alkohol	  een	  onmiskenbaar	  negatieve	   invloed	  op	  het	   rijgedrag.	  Welnu,	  sommigen	  
hebben	  de	  Koraan	  niet	   nodig	  om	   te	  haten,	   anderen	  weten	   zelfs	   de	  Koraan	   in	  menslievende	   zin	   te	  
interpreteren,	   maar	   in	   het	   algemeen	   heeft	   de	   Koraan	   een	   negatieve	   impakt	   op	   de	   relaties	   van	  
gelovigen	  met	  anderen.”	  
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“De	  Islam	  schrijft	  alle	  moslims	  voor	  dat	  ze	  het	  voorbeeld	  van	  Mohammed	  moeten	  volgen.	  Immigratie	  
met	   als	   doel	   een	   politieke	   machtsovername	   door	   de	   islam	   te	   bewerkstelligen,	   is	   dan	   ook	   een	  
religieuze	  plicht.”	  
	  
“De	  islam	  is	  een	  schadelijk	  bijgeloof	  dat	  we	  zijn	  gevangenen,	  de	  moslims,	  vriendelijk	  doch	  beslist	  uit	  
het	  hoofd	  moeten	  praten.”	  
	  
“Men	   kan	   zich	   een	   scenario	   voorstellen	   waarin	   de	   idee	   van	   verdraagzaamheid	   zich	   onder	   alle	  
moslims	   verspreidt,	   zodat	   zij	   de	   onverdraagzame	   elementen	   uit	   hun	   leer	   totaal	   gaan	   negeren	   en	  
ontkennen,	  en	  alleen	  de	  enkele	  als	  verdraagzaam	  interpreteerbare	  Koranverzen	  ter	  harte	  nemen.	  Zij	  
zouden	  zich	  nog	  moslim	  noemen,	  maar	  de	  Koranische	  boodschap	   in	  feite	  radikaal	   tegenspreken	  en	  
verwerpen.	  Zij	   zouden	  nog	  de	  schil	  van	  de	  Koran	  overhouden	  maar	  zijn	   inhoud	  wegwerpen.	   In	  een	  
volgend	  stadium	  zouden	  ze	  dan	  ook	  inzien	  dat	  het	  geen	  zin	  meer	  heeft	  om	  die	  verouderde	  Koran	  te	  
blijven	  citeren,	  en	  ze	  zouden	  zich	  dan	  ook	  van	  het	  etiket	  ‘moslim’	  ontdoen.	  Men	  zou	  dus	  de	  geest	  van	  
de	   islam	   radikaal	   veranderen,	   terwijl	  men	   de	   uiterlijke	   vormen	   ervan	   nog	   een	   tijdlang	   intakt	   laat.	  
Eerder	  dan	  op	  te	  treden	  tegen	  de	  haat-‐ideologie	  van	  de	  Koran,	  zou	  men	  onder	  de	  gelovigen	  een	  visie	  
van	   pluralisme	   en	   verdraagzaamheid	   verspreiden,	   die	   de	   islamitische	   onverdraagzaamheid	   zou	  
wegspoelen.”	  
	  
De	  islam(isering)	  moet	  dus	  bestreden	  worden.	  De	  individuele	  moslim	  zal	  daar	  de	  gevolgen	  van	  
dragen.	  De	  beste	  manier	  om	  de	  islam	  aan	  te	  pakken	  is,	  in	  een	  eerste	  fase,	  het	  met	  argwaan	  
bejegenen	  van	  onderdanen	  van	  moslimlanden.	  Door,	  met	  andere	  woorden,	  de	  onderdanen	  van	  de	  
lidstaten	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  
Cooperation’)	  een	  ‘bijzonder	  statuut’	  toe	  te	  kennen.	  	  
	  
De	  57	  lidstaten	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitisch	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  
Cooperation’)	  zijn:	  	  

Afghanistan,	  Albanië,	  Algerije,	  Azerbeidzjan,	  Bahrein,	  Bangladesh,	  Benin,	  Brunei,	  Burkina	  Faso,	  
Comoren,	  Djibouti,	  Egypte,	  Gabon,	  Gambia,	  Guinee,	  Guinee-‐Bissau,	  Guyana,	  Indonesië,	  Irak,	  Iran,	  
Ivoorkust,	  Jemen,	  Jordanië,	  Kameroen,	  Kazachstan,	  Kirgizië,	  Koeweit,	  Libanon,	  Libië,	  Malediven,	  
Maleisië,	  Mali,	  Marokko,	  Mauritanië,	  Mozambique,	  Niger,	  Nigeria,	  Oeganda,	  Oezbekistan,	  Oman,	  
Pakistan,	  Palestina,	  Quatar,	  Saoedi-‐Arabië,	  Senegal,	  Sierra	  Leone,	  Soedan,	  Somalië,	  Suriname,	  Syrië,	  
Tadzikistan,	  Togo,	  Tsjaad,	  Tunesië,	  Turkije,	  Turkmenistan	  en	  Verenigde	  Arabische	  Emiraten.	  	  

De	  hier	  aanwezige	  moslims	  moeten	  aangespoord	  worden	  om	  de	  met	  het	  EVRM	  strijdige	  elementen	  
van	  hun	  godsdienst	  overboord	  te	  gooien.	  Dat	  is	  niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  de	  sharia,	  de	  islamitische	  
wetgeving.	  Daartoe	  strekt	  dit	  wetsvoorstel.	  	  

	  

*	  

*	  *	  

	  
Ter	  uitvoering	  van	  het	  ‘Plan	  Afzwering	  Sharia’	  overweegt	  het	  Vlaams	  Belang	  de	  indiening	  van	  
verschillende	  wetsvoorstellen,	  en	  meer	  bepaald	  wetsvoorstellen	  die	  ertoe	  strekken:	  
	  
1°	  om	  iedere	  vreemdeling	  die	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  de	  
Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’)	  en	  Belg	  wil	  worden,	  en	  om	  iedere	  
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Belg	  die	  ook	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  de	  Islamitische	  
Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’),	  te	  verplichten	  om	  een	  ‘loyauteitsverklaring’	  af	  
te	  leggen	  waarin	  hij	  of	  zij	  de	  sharia	  afzweert;	  
	  
2°	  om	  iedere	  vreemdeling	  die	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  de	  
Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’)	  en	  zich	  in	  dit	  land	  wil	  vestigen,	  er	  
wenst	  te	  verblijven	  om	  humanitaire	  redenen	  of	  het	  statuut	  van	  vluchteling	  wil	  aanvragen,	  te	  
verplichten	  om	  een	  ‘verklaring	  van	  eerbied’	  af	  te	  leggen	  waarin	  hij	  of	  zij	  de	  sharia	  afzweert;	  
	  
3°	  om	  een	  Belg	  of	  een	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  België,	  die	  wenst	  te	  huwen	  of	  wettelijk	  
samen	  te	  wonen	  met	  een	  persoon	  die	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  
de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’),	  te	  verplichten	  om	  een	  
‘voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring’	  af	  te	  leggen	  waarin	  hij	  of	  zij	  de	  sharia	  afzweert;	  
	  
4°	  om	  het	  decreet	  van	  20	  juli	  1831	  “betreffende	  de	  eedaflegging	  bij	  de	  aanvang	  der	  grondwettelijke	  
vertegenwoordigende	  monarchie”	  aan	  te	  vullen,	  en	  het	  afzweren	  van	  de	  sharia	  op	  te	  nemen	  in	  de	  
formule	  van	  de	  eed	  die	  federale	  parlementsleden	  en	  openbare	  ambtenaren	  moeten	  afleggen	  
alvorens	  hun	  mandaat	  of	  ambt	  uit	  te	  oefenen;	  
	  
5°	  om	  het	  afzweren	  van	  de	  sharia,	  waar	  dat	  aangewezen	  is,	  op	  te	  nemen	  in	  de	  eedformules	  
vastgesteld	  door	  de	  Grondwet,	  de	  bijzondere	  wetten	  en	  de	  gewone	  wetten.	  	  
	  
Het	  niet	  afleggen	  van	  de	  ‘loyauteitsverklaring’,	  de	  ‘verklaring	  van	  eerbied’,	  de	  ‘voorhuwelijkse	  
loyauteitsverklaring’	  of	  de	  aangepaste	  eed	  voorgeschreven	  door	  het	  decreet	  van	  20	  juli	  1831	  en	  
andere	  bepalingen,	  zal	  tot	  gevolg	  hebben:	  
	  
1°	  dat	  men	  geen	  Belg	  kan	  worden	  of	  dat	  men	  de	  Belgische	  nationaliteit	  verliest;	  
	  
2°	  dat	  men	  zich	  als	  vreemdeling	  niet	  in	  België	  zal	  kunnen	  vestigen,	  dat	  men	  er	  niet	  om	  humanitaire	  
redenen	  zal	  kunnen	  verblijven	  en	  dat	  men	  het	  statuut	  van	  vluchteling	  niet	  zal	  kunnen	  verkrijgen;	  
	  
3°	  dat	  men	  niet	  zal	  kunnen	  huwen	  of	  geen	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning	  zal	  kunnen	  
afleggen;	  
	  
4°	  dat	  men	  het	  federaal	  mandaat	  waarin	  men	  werd	  verkozen	  of	  het	  openbaar	  ambt	  waarin	  men	  
werd	  benoemd	  niet	  zal	  kunnen	  bekleden;	  
	  
5°	  dat	  men	  geen	  Koning	  zal	  kunnen	  worden	  of	  dat	  men	  het	  andere	  politieke	  mandaat,	  waarin	  men	  
werd	  verkozen,	  niet	  zal	  kunnen	  opnemen.	  	  
	  

*	  

*	  *	  

Dit	  wetsvoorstel	  beoogt	  de	  uitvoering	  van	  het	  eerste	  punt	  van	  het	  ‘Plan	  Afzwering	  Sharia’.	  

Iedere	  vreemdeling	  die	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  de	  Islamitische	  
Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’)	  en	  Belg	  wil	  worden,	  en	  iedere	  Belg	  die	  ook	  de	  
nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  
(‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’),	  is	  verplicht	  om	  een	  ‘loyauteitsverklaring’	  af	  te	  leggen	  waarin	  
hij	  of	  zij	  de	  sharia	  afzweert.	  



5	  
	  

	  
De	  Belg	  die	  ook	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  voor	  de	  Islamitische	  
Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’),	  wordt	  ‘OIC-‐Belg’	  genoemd.	  	  
	  
Het	  niet	  afleggen	  van	  de	  ‘loyauteitsverklaring’	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  de	  vreemdeling	  geen	  Belg	  kan	  
worden	  of	  dat	  de	  OIC-‐Belg	  de	  Belgische	  nationaliteit	  verliest.	  	  
	  

ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

Art.	  2	  

Dit	  artikel	  omschrijft	  het	  in	  het	  wetsvoorstel	  gebruikte	  begrip	  ‘OIC-‐Belg’.	  Een	  ‘OIC-‐Belg’	  is	  een	  Belg	  
die,	  naast	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  de	  nationaliteit	  bezit	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  de	  ‘Organisation	  of	  
Islamic	  Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking).	  Er	  bestaat	  een	  zeer	  grote	  kans	  
dat	  een	  dergelijke	  Belg	  moslim	  is.	  Een	  dergelijke	  Belg	  moet	  de	  loyauteitsverklaring	  afleggen.	  	  

Art.	  3	  

Dit	  artikel	  bevat	  algemene	  bepalingen	  betreffende	  de	  loyauteitsverklaring.	  Het	  voegt	  in	  het	  Wetboek	  
van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  een	  artikel	  7ter	  in.	  

Het	  voorgestelde	  artikel	  7ter	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  bevat	  tien	  paragrafen.	  

§	  1	  

Deze	  paragraaf	  bevat	  de	  tekst	  van	  de	  loyauteitsverklaring.	  	  

§	  2	  

Hier	  wordt	  bepaald	  op	  welke	  wijze	  de	  loyauteitsverklaring	  wordt	  afgelegd.	  Deze	  verklaring	  wordt	  
eerst	  en	  vooral	  mondeling	  afgelegd.	  Zij	  wordt	  afgelegd	  voor	  de	  ambtenaar	  door	  of	  krachtens	  het	  
Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  aangewezen.	  

§	  3	  

De	  loyauteitsverklaring	  wordt	  ook	  schriftelijk	  afgelegd.	  Van	  de	  loyauteitsverklaring	  wordt	  een	  akte	  
opgemaakt	  in	  viervoud.	  De	  paragraaf	  bepaalt	  onder	  andere	  welke	  vermeldingen	  in	  die	  akte	  moeten	  
worden	  opgenomen.	  	  

§	  4	  

Deze	  paragraaf	  bepaalt	  de	  bestemming	  van	  ieder	  exemplaar	  van	  de	  akte	  van	  loyauteitsverklaring.	  	  

§	  5	  

Hier	  wordt	  bepaald	  dat	  de	  Minister	  van	  Justitie,	  wanneer	  hij	  een	  exemplaar	  van	  de	  akte	  van	  
loyauteitsverklaring	  ontvangt,	  de	  gegevens	  van	  deze	  akte	  opneemt	  in	  een	  bijzonder	  bestand.	  	  

§	  6	  

Deze	  paragraaf	  bepaalt	  hoe,	  inzonderheid	  via	  de	  bevolkingsregisters,	  publiciteit	  wordt	  gegeven	  aan	  
het	  feit	  of	  een	  bepaalde	  persoon	  de	  loyauteitsverklaring	  al	  dan	  niet	  heeft	  afgelegd.	  	  
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§	  7	  

Niemand	  is	  gehouden	  de	  loyauteitsverklaring	  meer	  dan	  een	  keer	  af	  te	  leggen,	  behalve	  wanneer	  hij	  de	  
Belgische	  nationaliteit	  wil	  verkrijgen	  door	  naturalisatie	  of	  ze	  wil	  herkrijgen.	  	  

§	  8	  

Deze	  paragraaf	  regelt	  de	  bewijslast.	  Hij	  die	  er	  toe	  gehouden	  was	  een	  loyauteitsverklaring	  af	  te	  
leggen,	  moet	  bewijzen	  dat	  hij	  deze	  loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd.	  	  

§	  9	  

De	  Koning	  bepaalt	  de	  leeftijd	  vanaf	  dewelke	  men	  geen	  loyauteitsverklaring	  meer	  moet	  afleggen.	  	  

§	  10	  

De	  Koning	  stelt	  de	  nadere	  regels	  voor	  de	  toepassing	  van	  het	  voorgestelde	  artikel.	  Hij	  bepaalt	  de	  
vergoeding	  die	  moet	  betaald	  worden	  wanneer	  men	  de	  loyauteitsverklaring	  aflegt.	  Hij	  maakt	  een	  lijst	  
op	  van	  de	  lidstaten	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking.	  	  

Art.	  4	  

Er	  wordt	  bepaald	  dat	  niemand	  Belg	  kan	  worden	  zonder	  de	  loyauteitsverklaring	  te	  hebben	  afgelegd.	  

Art.	  5	  

Dit	  is	  een	  technische	  bepaling.	  Zij	  zorgt	  voor	  de	  hernummering	  van	  een	  artikel	  van	  het	  Wetboek	  van	  
de	  Belgische	  nationaliteit.	  	  

Art.	  6	  

OIC-‐Belgen,	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  niet	  afleggen	  binnen	  de	  voorgeschreven	  termijn,	  verliezen	  de	  
Belgische	  nationaliteit	  van	  rechtswege.	  Iedere	  Belg	  kan,	  zonder	  dat	  hij	  over	  een	  persoonlijk	  belang	  
moet	  beschikken,	  dat	  verlies	  door	  de	  burgerlijke	  rechter	  laten	  vaststellen.	  	  

Art.	  7	  

Gewezen	  Belgen,	  die	  de	  Belgische	  nationaliteit	  wensen	  te	  herkrijgen,	  zullen	  de	  loyauteitsverklaring	  
moeten	  afleggen,	  zelfs	  indien	  zij	  deze	  verklaring	  vroeger	  reeds	  hebben	  afgelegd.	  	  

Art.	  8	  

Dit	  artikel	  bevat	  strafbepalingen.	  	  

Art.	  9	  

Dit	  artikel	  bevat	  overgangsbepalingen.	  	  

Art.	  10	  

De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  de	  voorgestelde	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  
door	  de	  Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  
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Regering	  er	  zorg	  voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  
verdragen	  geen	  afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  
instemming	  van	  de	  Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  

Er	  kan	  bijgevolg	  geen	  probleem	  ontstaan	  indien	  de	  bepalingen	  van	  de	  voorgestelde	  wet	  strijdig	  
zouden	  zijn	  met	  het	  EVRM,	  bijvoorbeeld.	  De	  Regering	  zal	  het	  EVRM	  dan	  opzeggen	  en	  later	  zorgen	  
voor	  de	  toetreding.	  Onder	  voorbehoud	  weliswaar.	  	  

Art.	  11	  

Dit	  artikel	  regelt	  de	  inwerkingtreding	  van	  de	  voorgestelde	  wet.	  	  

	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  	  

Zij	  beoogt	  de	  gedeeltelijke	  uitvoering	  van	  het	  arrest	  van	  de	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  
de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  van	  13	  februari	  2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  tegen	  Turkije,	  paragraaf	  
123,	  waarin	  het	  Hof	  verklaart	  dat	  de	  islamitische	  wet	  of	  sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  
fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  Verdag	  tot	  
bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden.	  	  
	  

Art.	  2	  

Artikel	  1,	  §	  2,	  eerste	  lid,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  4	  
december	  2012,	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  10°	  en	  een	  11°,	  luidende:	  

“10°	  loyauteitsverklaring:	  de	  verklaring	  bedoeld	  in	  artikel	  7ter,	  §	  1;	  

11°	  OIC-‐Belg:	  een	  Belg	  die,	  naast	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  de	  nationaliteit	  bezit	  van	  een	  lidstaat	  van	  
de	  ‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking).”	  

Art.	  3	  

In	  hoofdstuk	  I	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  wordt	  een	  artikel	  7ter	  ingevoegd,	  luidend:	  

Art.	  7ter.	  §	  1.	  De	  loyauteitsverklaring,	  in	  de	  zin	  van	  dit	  Wetboek,	  luidt	  als	  volgt:	  	  

“Ik	  zweer	  of	  verklaar	  op	  mijn	  eer	  dat	  ik	  de	  Grondwet,	  de	  wetten	  van	  het	  volk	  en	  het	  Europees	  
Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden,	  hierna	  het	  
EVRM	  genoemd,	  zal	  naleven,	  dat	  ik	  op	  volstrekte	  wijze	  verzaak	  aan	  iedere	  loyauteit	  en	  trouw	  aan	  
elke	  buitenlandse	  monarch	  of	  staat	  waarvan	  ik	  een	  onderdaan	  of	  een	  staatsburger	  ben	  geweest,	  en	  
dat	  ik	  verzaak	  aan	  de	  voorschriften	  van	  de	  sharia,	  in	  iedere	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  omdat	  daarvoor	  
geen	  plaats	  is	  in	  een	  democratische	  samenleving	  in	  de	  zin	  van	  het	  EVRM.”	  

§	  2.	  De	  loyauteitsverklaring	  wordt	  mondeling	  afgelegd	  ten	  overstaan	  van	  de	  door	  of	  krachtens	  dit	  
Wetboek	  aangewezen	  ambtenaar,	  met	  duidelijke	  stem	  en	  met	  opgeheven	  rechterhand.	  	  
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§	  3.	  De	  door	  of	  krachtens	  dit	  Wetboek	  aangewezen	  ambtenaar	  maakt	  van	  de	  loyauteitsverklaring	  een	  
akte	  op	  in	  viervoud,	  die	  hij	  samen	  met	  de	  comparant	  in	  vier	  exemplaren	  ondertekent.	  De	  akte	  
vermeldt	  inzonderheid	  de	  tekst	  van	  de	  verklaring	  en	  vermeldt	  dat	  de	  comparant	  de	  verklaring	  heeft	  
afgelegd	  met	  duidelijke	  stem	  en	  met	  opgeheven	  rechterhand.	  	  

§	  4.	  De	  ambtenaar	  laat	  een	  origineel	  exemplaar	  van	  de	  loyauteitsverklaring	  toekomen	  aan	  de	  
burgemeester	  van	  de	  gemeente	  waar	  de	  comparant	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  heeft	  gevestigd,	  of,	  
indien	  de	  comparant	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  niet	  in	  België	  heeft	  gevestigd,	  aan	  de	  Minister	  van	  
Justitie,	  bij	  ter	  post	  aangetekende	  brief	  of	  op	  de	  door	  de	  Koning	  bepaalde	  wijze,	  tenzij	  de	  verklaring	  
is	  afgelegd	  voor	  een	  ambtenaar	  van	  de	  gemeente	  van	  de	  hoofdverblijfplaats	  van	  de	  comparant.	  

Een	  tweede	  origineel	  bewaart	  hij	  in	  zijn	  archieven;	  hij	  maakt	  melding	  van	  de	  neerlegging	  daarin	  in	  
een	  speciaal	  register.	  	  

Het	  derde	  en	  het	  vierde	  origineel	  overhandigt	  hij	  aan	  de	  comparant.	  	  

§	  5.	  De	  Minister	  van	  Justitie	  bewaart	  het	  hem	  toegezonden	  origineel	  in	  een	  bijzonder	  archief;	  iedere	  
akte	  wordt	  door	  hem	  ingeschreven	  in	  een	  bijzonder	  register;	  hij	  neemt	  de	  akten	  op	  in	  een	  bijzonder	  
bestand,	  volgens	  de	  regels	  door	  de	  Koning	  bepaald.	  	  

§	  6.	  Van	  de	  loyauteitsverklaring	  wordt	  melding	  gemaakt	  in	  de	  bevolkingsregisters,	  in	  het	  centraal	  
bestand	  van	  de	  identiteitskaarten,	  Register	  van	  de	  Identiteitskaarten	  genoemd	  en	  in	  de	  consulaire	  
bevolkingregisters.	  Het	  bevolkingsregister,	  het	  Register	  van	  de	  Identiteitskaarten	  en	  het	  consulaire	  
bevolkingregister	  vermeldt	  dat	  de	  loyauteitsverklaring	  is	  afgelegd,	  de	  datum	  waarop	  en	  de	  
ambtenaar	  voor	  dewelke	  de	  belanghebbende	  de	  loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd.	  	  

De	  gemeentebesturen	  geven,	  aan	  iedere	  Belg	  die	  erom	  verzoekt,	  uittreksels	  af	  uit	  het	  
bevolkingsregister	  betreffende	  om	  het	  even	  welke	  persoon	  die	  in	  dat	  register	  is	  ingeschreven,	  waarin	  
vermeld	  worden:	  de	  naam	  van	  de	  persoon	  op	  wie	  het	  uittreksel	  betrekking	  heeft,	  zijn	  voornamen,	  de	  
plaats	  en	  de	  datum	  van	  zijn	  geboorte,	  het	  feit	  dat	  hij	  de	  loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd	  of	  niet	  
heeft	  afgelegd,	  de	  datum	  waarop	  en	  de	  ambtenaar	  voor	  dewelke	  de	  betrokkene	  de	  
loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd.	  	  

§	  7.	  Niemand	  is	  gehouden	  de	  loyauteitsverklaring	  meer	  dan	  een	  keer	  af	  te	  leggen,	  behalve	  wanneer	  
hij	  de	  Belgische	  nationaliteit	  wil	  verkrijgen	  door	  naturalisatie	  of	  ze	  wil	  herkrijgen.	  	  

§	  8.	  Hij	  die	  er	  toe	  gehouden	  was	  een	  loyauteitsverklaring	  af	  te	  leggen,	  moet	  bewijzen	  dat	  hij	  deze	  
loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd.	  	  

§	  9.	  De	  Koning	  kan,	  bij	  een	  besluit	  vastgesteld	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad,	  in	  de	  gevallen	  die	  Hij	  
bepaalt,	  de	  personen	  die	  de	  door	  Hem	  bepaalde	  leeftijd	  hebben	  bereikt,	  vrijstellen	  van	  de	  
verplichting	  om	  een	  loyauteitsverklaring	  af	  te	  leggen.	  	  

§	  10.	  De	  Koning	  stelt,	  indien	  nodig,	  nadere	  regels	  voor	  de	  toepassing	  van	  dit	  artikel.	  Hij	  regelt	  alles	  
wat	  de	  vergoeding	  betreft	  die	  de	  comparant	  verschuldigd	  is	  voor	  het	  opmaken	  van	  de	  akte	  van	  
loyauteitsverklaring.	  Hij	  stelt,	  in	  bijlage	  bij	  een	  koninklijk	  besluit,	  de	  lijst	  op	  van	  de	  lidstaten	  van	  de	  
Organisatie	  voor	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’).	  	  

Art.	  4	  
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Tussen	  het	  opschrift	  van	  hoofdstuk	  III	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  en	  het	  opschrift	  van	  afdeling	  1	  van	  dat	  
hoofdstuk,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  13	  juni	  1991,	  wordt	  een	  nieuw	  artikel	  12bis	  ingevoegd,	  luidend:	  	  

“Art.	  12bis.	  Niemand	  kan	  de	  Belgische	  nationaliteit	  verkrijgen,	  indien	  hij	  vooraf	  niet	  de	  
loyauteitsverklaring	  heeft	  afgelegd.	  	  

De	  loyauteitsverklaring	  wordt	  afgelegd	  voor	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  de	  gemeente	  
waar	  de	  betrokkene	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  heeft.	  	  

De	  betrokkene	  overhandigt	  een	  origineel	  exemplaar	  van	  zijn	  loyauteitsverklaring	  aan	  de	  ambtenaar	  
van	  de	  burgerlijke	  stand	  voor	  dewelke	  hij	  zijn	  nationaliteitsverklaring	  aflegt	  of	  aan	  dewelke	  hij	  zijn	  
verzoek	  om	  naturalisatie	  richt.	  	  

De	  betrokkene	  die	  zijn	  verzoek	  om	  naturalisatie	  rechtstreeks	  aan	  de	  Kamer	  van	  
volksvertegenwoordigers	  richt,	  voegt	  een	  origineel	  exemplaar	  van	  zijn	  loyauteitsverklaring	  bij	  de	  
stukken	  die	  hij	  de	  Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  laat	  toekomen.	  

Hij	  die	  de	  Belgische	  nationaliteit	  heeft	  verkregen	  zonder	  de	  loyauteitsverklaring	  te	  hebben	  afgelegd,	  
wordt	  geacht,	  voor	  de	  toepassing	  van	  artikel	  23,	  §	  1,	  eerste	  lid,	  1°,	  de	  Belgische	  nationaliteit	  te	  
hebben	  verkregen	  ten	  gevolge	  van	  een	  bedrieglijke	  handelwijze.”	  

 

Art.	  5	  

Artikel	  12bis	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  vervangen	  bij	  de	  wet	  van	  4	  december	  2012	  en	  gewijzigd	  bij	  de	  
wet	  van	  25	  april	  2014,	  wordt	  artiken	  12ter.	  	  

Art.	  6	  

In	  hoofdstuk	  IV	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  wordt	  een	  artikel	  22bis	  ingevoegd,	  luidend:	  

“Art.	  22bis.	  §	  1.	  De	  staat	  van	  Belg	  verliest	  eveneens,	  iedere	  OIC-‐Belg	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  niet	  
aflegt	  binnen	  de	  bij	  dit	  artikel	  bepaalde	  termijn.	  

§	  2.	  OIC-‐	  Belgen	  die	  OIC-‐Belg	  zijn	  sinds	  hun	  geboorte	  of	  die	  hoedanigheid	  verwerven	  voordat	  zij	  de	  
leeftijd	  van	  achttien	  jaar	  hebben	  bereikt,	  moeten	  de	  loyauteitsverklaring	  afleggen	  binnen	  het	  jaar	  
nadat	  zij	  de	  leeftijd	  van	  achttien	  jaar	  hebben	  bereikt.	  	  

OIC-‐	  Belgen	  die	  OIC-‐Belg	  worden	  nadat	  zij	  achttien	  jaar	  zijn	  geworden,	  moeten	  de	  
loyauteitsverklaring	  afleggen	  binnen	  het	  jaar	  nadat	  zij	  die	  hoedanigheid	  verwerven.	  	  

De	  loyauteitsverklaring	  wordt	  afgelegd	  voor	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  de	  gemeente	  
waar	  de	  betrokkene	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  heeft,	  of,	  indien	  hij	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  niet	  in	  België	  
heeft,	  voor	  het	  consulaire	  posthoofd	  van	  het	  consulair	  ressort	  van	  de	  consulaire	  post	  waar	  hij	  zijn	  
gewone	  verblijfplaats	  heeft	  of	  voor	  een	  andere	  ambtenaar	  die	  de	  Koning	  aanwijst.	  	  

OIC-‐Belgen,	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  ten	  gevolge	  van	  overmacht	  niet	  kunnen	  afleggen,	  leggen	  de	  
loyauteitsverklaring	  af	  binnen	  het	  jaar	  nadat	  de	  overmacht	  een	  einde	  heeft	  genomen.	  	  

§	  3.	  OIC-‐Belgen,	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  hebben	  afgelegd	  voor	  de	  verkrijging	  van	  de	  Belgische	  
nationaliteit,	  zijn	  vrijgesteld	  van	  de	  loyauteitsverklaring	  voorgeschreven	  door	  dit	  artikel.	  	  
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§	  4.	  Het	  verlies	  van	  de	  staat	  van	  Belg,	  bepaald	  door	  dit	  artikel,	  geschiedt	  van	  rechtswege.	  De	  
rechtbank	  van	  eerste	  aanleg	  is	  bevoegd	  om	  het	  verlies	  van	  de	  staat	  van	  Belg,	  voorgeschreven	  door	  
dit	  artikel,	  vast	  te	  stellen.	  Iedere	  Belg	  heeft,	  bij	  wijze	  van	  actio	  popularis	  en	  dus	  zonder	  dat	  hij	  een	  
persoonlijk	  belang	  moet	  aantonen,	  een	  vordering	  om	  dat	  verlies	  door	  de	  rechtbank	  van	  eerste	  aanleg	  
te	  laten	  vaststellen.	  Deze	  vordering	  verjaart	  niet.	  De	  eiser	  die	  de	  actio	  popularis	  instelt	  wordt	  altijd	  
tot	  de	  kosten	  verwezen.	  

§	  5.	  Hij	  die	  krachtens	  dit	  artikel	  van	  de	  staat	  van	  Belg	  verliest,	  kan	  alleen	  door	  naturalisatie	  opnieuw	  
Belg	  worden.”	  

Art.	  7	  

Artikel	  24,	  eerste	  lid,	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  vervangen	  bij	  de	  wet	  van	  6	  augustus	  1993	  en	  gewijzigd	  
bij	  de	  wetten	  van	  1	  maart	  2000	  en	  4	  december	  2012,	  wordt	  vervangen	  als	  volgt:	  

“Hij	  die	  de	  Belgische	  nationaliteit	  anders	  dan	  door	  vervallenverklaring	  of	  door	  het	  niet	  afleggen	  van	  
de	  loyauteitsverklaring	  heeft	  verloren,	  kan	  ze	  door	  een	  overeenkomstig	  artikel	  15	  afgelegde	  
verklaring	  herkrijgen	  onder	  de	  voorwaarden	  dat	  hij	  ten	  minste	  achttien	  jaar	  oud	  is	  en	  dat	  hij	  zijn	  
hoofdverblijfplaats	  in	  België	  heeft	  op	  grond	  van	  een	  ononderbroken	  wettelijk	  verblijf	  sedert	  ten	  
minste	  twaalf	  maanden	  en	  dat	  hij	  op	  het	  ogenblik	  van	  de	  verklaring	  toegelaten	  of	  gemachtigd	  is	  tot	  
een	  verblijf	  van	  onbeperkte	  duur.	  De	  betrokkene	  overhandigt	  aan	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  
stand	  een	  origineel	  exemplaar	  van	  een	  loyauteitsverklaring,	  dat	  niet	  ouder	  is	  dan	  een	  maand,	  zelfs	  
indien	  hij	  vroeger	  reeds	  een	  dergelijke	  loyauteitsverklaring	  zou	  hebben	  afgelegd.	  Hij	  die	  de	  Belgische	  
nationaliteit	  herkrijgt,	  zonder	  de	  voorgeschreven	  loyauteitsverklaring	  te	  hebben	  afgelegd,	  wordt	  
geacht,	  voor	  de	  toepassing	  van	  artikel	  23,	  §	  1,	  eerste	  lid,	  1°,	  de	  Belgische	  nationaliteit	  te	  hebben	  
verkregen	  ten	  gevolge	  van	  een	  bedrieglijke	  handelwijze.”	  

Art.	  8	  

In	  hetzelfde	  Wetboek	  wordt	  een	  hoofdstuk	  VIbis	  ingevoegd,	  dat	  artikel	  25bis	  omvat,	  luidend:	  

“Hoofdstuk	  VIbis.	  Strafbepalingen.	  

Art.	  25bis.	  Hij	  die	  de	  Belgische	  nationaliteit	  verkrijgt	  of	  herkrijgt,	  zonder	  de	  door	  dit	  Wetboek	  
voorgeschreven	  loyauteitsverklaring	  te	  hebben	  afgelegd,	  en	  enig	  recht	  uitoefent	  dat	  aan	  de	  Belgische	  
nationaliteit	  verbonden	  is,	  wordt	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  acht	  dagen	  tot	  zes	  maanden	  en	  
met	  geldboete	  van	  vijftig	  euro	  tot	  vijfhonderd	  euro	  of	  met	  een	  van	  die	  straffen	  alleen.	  

Met	  dezelfde	  straffen	  wordt	  gestraft,	  iedere	  OIC-‐Belg	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  niet	  aflegt	  binnen	  
de	  door	  dit	  Wetboek	  voorgeschreven	  termijn.	  De	  OIC-‐Belg	  die	  de	  loyauteitsverklaring	  niet	  te	  
gelegener	  tijd	  heeft	  afgelegd	  tijdens	  zijn	  ononderbroken	  verblijf	  in	  het	  buitenland,	  blijft	  vrij	  van	  straf	  
indien	  hij,	  vóór	  enige	  daad	  van	  vervolging,	  de	  loyauteitsverklaring	  aflegt	  voor	  een	  notaris	  of	  op	  de	  
wijze	  voorgeschreven	  door	  de	  Koning.	  	  

Iedere	  Belg	  en	  iedere	  rechtspersoon,	  van	  wie	  de	  voornaamste	  vestiging	  of	  de	  statutaire	  zetel	  zich	  in	  
België	  bevindt,	  kan	  in	  rechte	  optreden	  in	  de	  geschillen	  waartoe	  dit	  artikel	  aanleiding	  kan	  geven.”	  

Art.	  9	  
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Hoofdstuk	  VII	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  artikel	  31,	  luidend:	  

“Art.	  31.	  Vreemdelingen,	  die,	  op	  grond	  van	  een	  aanvraag	  ingediend	  vóór	  de	  inwerkingtreding	  van	  de	  
bepalingen	  van	  dit	  Wetboek	  met	  betrekking	  tot	  de	  loyauteitsverklaring,	  Belg	  geworden	  zijn	  na	  de	  
inwerkingtreding	  van	  de	  bepalingen	  van	  dit	  Wetboek	  met	  betrekking	  tot	  de	  loyauteitsverklaring,	  en	  
nog	  geen	  loyauteitsverklaring	  hebben	  afgelegd,	  moeten	  een	  loyauteitsverklaring	  afleggen	  binnen	  de	  
twee	  jaar	  nadat	  deze	  bepalingen	  in	  werking	  treden,	  onverminderd	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  24,	  eerste	  
lid.	  

OIC-‐Belgen,	  die	  de	  leeftijd	  van	  achttien	  jaar	  hebben	  bereikt	  op	  de	  dag	  waarop	  de	  bepalingen	  van	  dit	  
Wetboek	  met	  betrekking	  tot	  de	  loyauteitsverklaring	  in	  werking	  treden,	  moeten	  een	  
loyauteitsverklaring	  afleggen	  binnen	  de	  twee	  jaar	  nadat	  deze	  bepalingen	  in	  werking	  treden.	  

Vreemdelingen	  die	  Belg	  geworden	  zijn	  en	  OIC-‐Belgen	  die,	  in	  overtreding	  met	  de	  vorige	  bepalingen,	  
geen	  loyauteitsverklaring	  hebben	  afgelegd	  binnen	  de	  voorgeschreven	  termijn,	  verliezen	  de	  Belgische	  
nationaliteit	  van	  rechtswege.	  Het	  bepaalde	  in	  artikel	  22bis,	  §	  4,	  is	  van	  toepassing.	  	  

De	  loyauteitsverklaring	  wordt	  afgelegd	  voor	  een	  notaris,	  voor	  een	  gerechtsdeurwaarder,	  voor	  de	  
burgemeester	  van	  de	  gemeente	  waar	  de	  betrokkene	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  heeft	  of	  diens	  
gemachtigde,	  voor	  het	  consulaire	  posthoofd	  van	  het	  consulair	  ressort	  van	  de	  consulaire	  post	  waar	  de	  
betrokkene	  zijn	  gewone	  verblijfplaats	  heeft,	  of	  voor	  een	  van	  de	  ambtenaren	  die	  de	  Koning	  aanwijst.”	  

Art.	  10	  

De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  door	  de	  
Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  Regering	  er	  zorg	  
voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  verdragen	  geen	  
afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  instemming	  van	  de	  
Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  

Art.	  11	  

De	  Koning	  bepaalt	  de	  datum	  waarop	  iedere	  bepaling	  van	  deze	  wet	  in	  werking	  treedt.	  Deze	  wet	  treedt	  
uiterlijk	  in	  werking	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  zesde	  maand	  na	  die	  waarin	  ze	  is	  bekendgemaakt	  in	  het	  
Belgisch	  Staatsblad,	  met	  uitzondering	  van	  dit	  artikel,	  dat	  in	  werking	  treedt	  de	  dag	  waarop	  deze	  wet	  
in	  het	  Belgisch	  Staatsblad	  wordt	  bekendgemaakt.	  
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2. VOORHUWELIJKSE	  LOYAUTEITSVERKLARING	  

	  

WETSVOORSTEL	  

tot	  wijziging	  van	  de	  artikelen	  76,	  166	  en	  1476	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek,	  met	  betrekking	  tot	  de	  
voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring,	  waarmee	  de	  sharia	  wordt	  afgezworen	  door	  Belgen	  en	  personen	  
met	  hoofdverblijf	  in	  België	  die	  een	  huwelijk	  wensen	  aan	  te	  gaan	  of	  wettelijk	  wensen	  samen	  te	  wonen	  

met	  een	  persoon	  die	  onderdaan	  is	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  
Samenwerking	  

TOELICHTING	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  

Dit	  wetsvoorstel	  strekt	  ertoe	  het	  derde	  punt	  van	  het	  ‘Plan	  Afzwering	  Sharia’	  van	  het	  Vlaams	  Belang	  
te	  verwezenlijken.	  	  

Voor	  de	  algemene	  toelichting	  kan	  verwezen	  worden	  naar	  de	  toelichting	  bij	  het	  “wetsvoorstel	  tot	  
wijziging	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  met	  betrekking	  tot	  de	  loyauteitsverklaring,	  
waarin	  inzonderheid	  verklaard	  wordt	  dat	  men	  de	  sharia,	  in	  iedere	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  afzweert”	  
(DOC	  54	  XXXX/001)	  van	  dezelfde	  indieners.	  	  

Ook	  dit	  wetsvoorstel	  stoelt	  op	  het	  tegengaan	  van	  de	  islamisering	  omdat	  de	  wetgeving	  van	  de	  islam,	  
vervat	  in	  de	  sharia,	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  verwoord	  
worden	  door	  het	  Europees	  Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  
fundamentele	  vrijheden	  (EVRM).	  

Het	  wetsvoorstel	  viseert	  de	  toekomstige	  partners	  van	  personen	  die	  staatsburger	  zijn	  van	  een	  lidstaat	  
van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’).	  Deze	  
personen	  bekeren	  zich	  immers	  niet	  zelden	  tot	  de	  islam.	  Zij	  worden	  dan	  vergiftigd	  door	  een	  inhumane	  
en	  antidemocratische	  ideologie.	  Volgens	  dit	  wetsvoorstel	  moeten	  zij	  dan	  ook	  de	  sharia	  afzweren.	  	  

De	  artikelen	  76	  en	  166	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek	  worden	  gewijzigd.	  De	  voorhuwelijkse	  
loyauteitsverklaring,	  waarmee	  de	  sharia	  wordt	  afgezworen	  door	  Belgen	  en	  personen	  met	  
hoofdverblijf	  in	  België	  die	  een	  huwelijk	  wensen	  aan	  te	  gaan	  met	  een	  persoon	  die	  onderdaan	  is	  van	  
een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘OIC-‐onderdaan’),	  moet	  afgelegd	  
worden	  op	  straffe	  van	  nietigheid	  van	  het	  huwelijk.	  	  

De	  door	  het	  wetsvoorstel	  voorgeschreven	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  moet,	  indien	  daar	  
aanleiding	  toe	  bestaat,	  afgelegd	  worden	  wanneer	  het	  huwelijk	  in	  België	  wordt	  voltrokken	  (artikel	  47,	  
§	  1,	  van	  het	  Wetboek	  van	  internationaal	  privaatrecht).	  	  

Wanneer	  twee	  OIC-‐onderdanen	  met	  elkaar	  huwen	  in	  België,	  kan	  het	  zijn	  dat	  zij	  allebei	  de	  
loyauteitsverklaring	  moeten	  afleggen.	  Bijvoorbeeld	  wanneer	  een	  Surinamer	  met	  hoofdverblijfplaats	  
in	  België	  huwt	  met	  een	  Surinamer	  die	  tevens	  Belg	  is.	  
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Personen	  die	  een	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning	  afleggen,	  moeten	  in	  dezelfde	  hypothese	  de	  
voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  afleggen.	  Daartoe	  wordt	  artikel	  1476	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek	  
gewijzigd.	  

De	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand,	  die	  wetens	  verzuimt	  een	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  
te	  laten	  afleggen	  wanneer	  deze	  verklaring	  moet	  afgelegd	  worden,	  is	  strafbaar	  met	  een	  geldboete.	  	  

ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

Art.	  2	  

In	  de	  huwelijksakte	  wordt	  in	  voorkomend	  geval	  vermeld	  dat	  de	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  
werd	  afgelegd.	  

Art.	  3	  

Dit	  artikel	  bepaalt	  wie	  de	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  moet	  afleggen.	  Het	  bepaalt	  de	  formule	  
van	  de	  verklaring.	  	  

Art.	  4	  

Dit	  artikel	  betreft	  personen	  die	  een	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning	  willen	  afleggen.	  Het	  
bepaalt	  welke	  personen	  een	  loyauteitsverklaring	  moeten	  afleggen	  waarvan	  de	  bewoordingen	  
identiek	  dezelfde	  zijn	  als	  deze	  van	  de	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring.	  	  

Art.	  5	  

Dit	  artikel	  bevat	  een	  strafbepaling.	  Het	  bepaalt	  dat	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  strafbaar	  
is	  met	  een	  geldboete,	  wanneer	  hij	  een	  huwelijk	  voltrekt	  zonder	  de	  voorgeschreven	  voorhuwelijkse	  
loyauteitsverklaring	  te	  laten	  afleggen,	  wetende	  dat	  deze	  verklaring	  moet	  afgelegd	  worden.	  	  

Art.	  6	  

De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  de	  voorgestelde	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  
door	  de	  Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  
Regering	  er	  zorg	  voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  
verdragen	  geen	  afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  
instemming	  van	  de	  Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  

	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  	  

Art.	  2	  

Artikel	  76,	  7°,	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek,	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  van	  19	  februari	  2009,	  wordt	  hersteld	  
in	  de	  volgende	  lezing:	  
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“7°	  in	  voorkomend	  geval,	  dat	  de	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring,	  bedoeld	  in	  artikel	  166,	  tweede	  
lid,	  werd	  afgelegd;”.	  	  

Art.	  3	  

Artikel	  166	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  van	  26	  december	  1891	  en	  hersteld	  bij	  de	  
wet	  van	  4	  mei	  1999,	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  lid,	  luidend:	  

“Iedere	  Belg	  of	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk,	  die	  een	  huwelijk	  wil	  aangaan	  met	  een	  
Belg	  of	  een	  vreemdeling	  die	  een	  onderdaan	  is	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  ‘Organisation	  of	  Islamic	  
Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking),	  moet,	  op	  straffe	  van	  nietigheid	  van	  het	  
huwelijk,	  vóór	  de	  voltrekking	  van	  het	  huwelijk,	  de	  volgende	  voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  
mondeling	  afleggen	  voor	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  die	  het	  huwelijk	  voltrekt:	  

‘Ik	  zweer	  of	  verklaar	  op	  mijn	  eer	  dat	  ik	  de	  Grondwet,	  de	  wetten	  van	  het	  volk	  en	  het	  Europees	  
Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden,	  hierna	  het	  
EVRM	  genoemd,	  zal	  naleven,	  en	  dat	  ik	  verzaak	  aan	  de	  voorschriften	  van	  de	  sharia,	  in	  iedere	  versie	  of	  
lezing	  daarvan,	  omdat	  daarvoor	  geen	  plaats	  is	  in	  een	  democratische	  samenleving	  in	  de	  zin	  van	  het	  
EVRM’.”	  

Art.	  4	  

In	  artikel	  1476,	  §	  1,	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  23	  november	  1998	  en	  
gewijzigd	  bij	  de	  wet	  van	  3	  december	  2005,	  wordt	  tussen	  het	  tweede	  en	  het	  derde	  lid	  een	  nieuw	  lid	  
ingevoegd,	  luidend:	  

“Iedere	  Belg	  of	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk,	  die	  een	  verklaring	  van	  wettelijke	  
samenwoning	  met	  een	  Belg	  of	  een	  vreemdeling	  die	  een	  onderdaan	  is	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  
‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking)	  wenst	  af	  te	  
leggen,	  moet,	  op	  straffe	  van	  nietigheid	  van	  de	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning,	  de	  in	  artikel	  
166,	  tweede	  lid,	  bedoelde	  loyauteitsverklaring	  afleggen	  voor	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  
aan	  wie	  hij	  de	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning	  wenst	  te	  overhandigen.	  De	  ambtenaar	  van	  de	  
burgerlijke	  stand	  maakt	  van	  die	  loyauteitsverklaring	  een	  akte	  op	  die	  hij	  samen	  met	  de	  betrokkene	  
ondertekent.	  Deze	  akte	  wordt	  gevoegd	  bij	  het	  geschrift	  dat	  de	  verklaring	  van	  wettelijke	  
samenwoning	  bevat	  en	  er	  wordt	  melding	  van	  gemaakt	  in	  het	  bevolkingsregister,	  wanneer	  daarin	  
melding	  wordt	  gemaakt	  van	  de	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning.”	  

Art.	  5	  

Artikel	  265	  van	  het	  Strafwetboek,	  vervangen	  bij	  de	  wet	  van	  31	  maart	  1987	  en	  gewijzigd	  bij	  de	  wet	  
van	  26	  juni	  2000,	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  lid,	  luidend:	  

“Met	  dezelfde	  straf	  wordt	  gestraft,	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  die,	  wetende	  dat	  een	  
toekomstige	  echtgenoot	  de	  bij	  artikel	  166,	  tweede	  lid,	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek	  voorgeschreven	  
voorhuwelijkse	  loyauteitsverklaring	  moet	  afleggen,	  het	  huwelijk	  voltrekt	  zonder	  deze	  verklaring	  te	  
laten	  afleggen.”	  

Art.	  6	  
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De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  door	  de	  
Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  Regering	  er	  zorg	  
voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  verdragen	  geen	  
afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  instemming	  van	  de	  
Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  
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3. WIJZIGING	  DECREET	  1831	  
	  

WETSVOORSTEL	  

tot	  wijziging	  van	  het	  decreet	  van	  20	  juli	  1831	  betreffende	  de	  eedaflegging	  bij	  de	  aanvang	  der	  
grondwettelijke	  vertegenwoordigende	  monarchie,	  met	  betrekking	  tot	  het	  afzweren	  van	  de	  sharia	  

TOELICHTING	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  	  

Dit	  wetsvoorstel	  strekt	  ertoe	  het	  vierde	  punt	  van	  het	  ‘Plan	  Afzwering	  Sharia’	  van	  het	  Vlaams	  Belang	  
te	  verwezenlijken.	  	  

Voor	  de	  algemene	  toelichting	  kan	  verwezen	  worden	  naar	  de	  toelichting	  bij	  het	  “wetsvoorstel	  tot	  
wijziging	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  met	  betrekking	  tot	  de	  loyauteitsverklaring,	  
waarin	  inzonderheid	  verklaard	  wordt	  dat	  men	  de	  sharia,	  in	  iedere	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  afzweert”	  
(DOC	  54	  XXXX/001)	  van	  dezelfde	  indieners.	  	  

Het	  wetsvoorstel	  wil	  de	  federale	  parlementsleden	  en	  de	  openbare	  ambtenaren	  de	  sharia	  laten	  
afzweren.	  De	  sharia	  is	  immers,	  volgens	  de	  rechtspraak	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  
Mens,	  onverenigbaar	  met	  de	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  
Europees	  Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden	  
(EVRM).	  	  

	  

	  	  De	  Lidstaten	  van	  de	  Raad	  van	  Europa,	  waaronder	  België,	  zijn	  dus	  gerechtigd	  om	  de	  sharia	  te	  
bestrijden.	  Zij	  mogen	  eisen	  van	  verkozen	  mandatarissen	  en	  openbare	  ambtenaren,	  dat	  zij	  de	  sharia	  
afzweren.	   

De	  artikelen	  1	  en	  2	  van	  het	  decreet	  van	  20	  juli	  1831	  betreffende	  de	  eedaflegging	  bij	  de	  aanvang	  der	  
grondwettelijke	  vertegenwoordigende	  monarchie	  worden	  gewijzigd.	  Dat	  decreet	  van	  het	  Nationaal	  
Congres	  is	  geen	  constitutioneel	  decreet.	  Het	  heeft	  de	  waarde	  en	  de	  rang	  van	  een	  gewone	  wet.	  Het	  
werd	  in	  het	  verleden	  reeds	  bij	  gewone	  wet	  gewijzigd.	  Dat	  was	  door	  de	  wet	  van	  23	  september	  1985.	  	  

De	  formules	  van	  de	  eed,	  af	  te	  leggen	  door	  de	  federale	  parlementsleden	  en	  door	  de	  openbare	  
ambtenaren,	  worden	  gewijzigd.	  

In	  beide	  eedformules	  wordt	  er	  verklaard	  dat	  men	  de	  sharia	  afzweert.	  	  

ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

Art.	  2	  

De	  formule	  van	  de	  eed,	  die	  federale	  parlementsleden	  moeten	  afleggen,	  werd,	  op	  verbazingwekkende	  
wijze,	  niet	  in	  de	  Grondwet	  opgenomen.	  Die	  formule	  werd	  opgenomen	  in	  artikel	  1	  van	  het	  decreet	  
van	  20	  juli	  1831.	  	  
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De	  door	  de	  federale	  parlementsleden	  af	  te	  leggen	  eed	  wordt	  gewijzigd.	  De	  parlementsleden	  moeten	  
voortaan	  ook	  de	  sharia	  afzweren.	  	  

De	  formule	  wordt	  alleen	  opgenomen	  in	  het	  Nederlands.	  Tot	  heden	  was	  zij	  immers	  in	  het	  decreet	  van	  
20	  juli	  1831	  alleen	  opgenomen	  in	  het	  Frans.	  Het	  ene	  plezier	  is	  het	  andere	  waard.	  

Art.	  3	  

De	  formule	  van	  de	  eed	  van	  de	  ambtenaren	  wordt	  aangevuld.	  De	  ambtenaren	  zweren	  voortaan	  ook	  
de	  sharia	  af.	  	  

Deze	  eedformule	  was	  door	  de	  wetgever	  in	  de	  drie	  landstalen	  opgesteld.	  Zij	  wordt	  dus	  ook	  in	  het	  
voorstel	  in	  de	  drie	  landstalen	  opgenomen.	  	  

Art.	  4	  

De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  de	  voorgestelde	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  
door	  de	  Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  
Regering	  er	  zorg	  voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  
verdragen	  geen	  afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  
instemming	  van	  de	  Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  

Het	  Europees	  Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (‘EVRM‘)	  bestaat	  bij	  de	  gratie	  van	  de	  wil	  van	  het	  
Volk.	  Het	  Volk	  moet	  het	  recht	  hebben	  bepaalde	  bepalingen	  van	  dat	  Verdrag	  buiten	  werking	  te	  
stellen,	  wanneer	  het	  volksbelang	  dat	  eist.	  Daar	  kan	  geen	  betwisting	  over	  bestaan.	  	  

De	  indieners	  zijn	  echter	  van	  oordeel	  dat	  de	  voorgestelde	  wet	  bestaanbaar	  is	  met	  het	  EVRM	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  	  

Zij	  beoogt	  de	  gedeeltelijke	  uitvoering	  van	  het	  arrest	  van	  de	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  
de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  van	  13	  februari	  2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  tegen	  Turkije,	  paragraaf	  
123,	  waarin	  het	  Hof	  verklaart	  dat	  de	  islamitische	  wet	  of	  sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  
fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  Verdag	  tot	  
bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden.	  	  
	  

Art.	  2	  

Artikel	  1	  van	  het	  decreet	  van	  20	  juli	  1831	  betreffende	  de	  eedaflegging	  bij	  de	  aanvang	  der	  
grondwettelijke	  vertegenwoordigende	  monarchie,	  wordt	  vervangen	  als	  volgt:	  

“Art.	  1.	  De	  leden	  van	  de	  Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  en	  van	  de	  Senaat	  zijn	  verplicht,	  
alvorens	  hun	  ambt	  te	  aanvaarden,	  in	  de	  openbare	  vergadering	  van	  de	  Kamer	  waar	  zij	  deel	  van	  
uitmaken,	  de	  volgende	  eed	  af	  te	  leggen:	  

‘Ik	  zweer	  de	  Grondwet	  na	  te	  leven	  en	  de	  sharia	  af	  te	  zweren.’”	  
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Art.	  3	  

Artikel	  2	  van	  hetzelfde	  decreet,	  gewijzigd	  bij	  de	  wet	  van	  23	  september	  1985,	  wordt	  vervangen	  als	  
volgt:	  	  

“Art.	  2.	  Al	  de	  ambtenaren	  van	  het	  gerecht	  en	  van	  het	  bestuur,	  de	  officieren	  en	  onderofficieren	  van	  
de	  gewapende	  macht	  en,	  in	  het	  algemeen,	  al	  de	  burgers	  belast	  met	  enig	  openbaar	  ambt	  of	  enige	  
openbare	  dienst	  zijn	  verplicht,	  alvorens	  met	  de	  uitoefening	  van	  hun	  bediening	  te	  beginnen,	  de	  eed	  af	  
te	  leggen	  in	  de	  volgende	  bewoordingen:	  	  

‘Ik	  zweer	  getrouwheid	  aan	  de	  Koning,	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  Grondwet	  en	  aan	  de	  wetten	  van	  het	  
Belgisch	  volk,	  en	  dat	  ik	  de	  sharia	  afzweer.’	  
‘Je	  jure	  fidélité	  au	  Roi,	  obéissance	  à	  la	  Constitution	  et	  aux	  lois	  du	  Peuple	  belge,	  et	  que	  j’abjure	  la	  
charia.’	  
‘Ich	  schwöre	  Treue	  dem	  König,	  Gehorsam	  der	  Verfassung	  und	  den	  Gesetzen	  des	  belgisches	  Volkes,	  
und	  dass	  Ich	  die	  Scharia	  abschwöre.’”	  

Art.	  4	  

De	  verdragen,	  die	  met	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet	  niet	  in	  overeenstemming	  zijn,	  worden	  door	  de	  
Regering	  zo	  vlug	  mogelijk	  opgezegd.	  Zodra	  de	  opzegging	  uitwerking	  heeft,	  draagt	  de	  Regering	  er	  zorg	  
voor	  dat	  België	  tot	  deze	  verdragen	  toetreedt,	  onder	  het	  voorbehoud	  dat	  deze	  verdragen	  geen	  
afbreuk	  kunnen	  doen	  aan	  de	  bepalingen	  van	  deze	  wet.	  Voor	  de	  toetreding	  is	  de	  instemming	  van	  de	  
Kamer	  van	  volksvertegenwoordigers	  niet	  vereist.	  	  
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4. JIHADSTRIJDERS	  

	  

WETSVOORSTEL	  

betreffende	  de	  bestraffing	  en	  de	  vervallenverklaring	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  van	  Belgen	  die	  
zich	  vrijwillig	  aansluiten	  bij	  of	  taken	  vervullen	  voor	  een	  jihadistische	  groepering,	  een	  jihadistische	  
vereniging	  of	  een	  jihadistische	  entiteit	  waarvan	  de	  naam	  voorkomt	  op	  een	  lijst	  vastgesteld	  door	  de	  

Minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad	  

TOELICHTING	  

	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  

België	  is	  in	  oorlog	  met	  een	  jihadistische	  groepering	  die	  zichzelf	  ‘Islamitische	  Staat’	  (IS)	  noemt,	  alsook	  
met	  andere	  jihadistische	  bewegingen	  en	  entiteiten.	  De	  staat	  van	  oorlog	  is	  weliswaar	  niet	  vastgesteld	  
op	  grond	  van	  artikel	  167,	  §	  1,	  tweede	  lid,	  van	  de	  Grondwet,	  maar	  de	  feiten	  zijn	  duidelijk.	  Iedere	  daad	  
van	  collaboratie	  met	  de	  vijand	  moet,	  net	  zoals	  in	  het	  verleden,	  met	  uiterste	  gestrengheid	  bestraft	  
worden.	  Daartoe	  strekt	  dit	  wetsvoorstel.	  

Iedere	  Belg	  of	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk,	  die	  op	  enigerlei	  wijze	  met	  deze	  vijanden	  
samenwerkt,	  zou	  door	  de	  correctionele	  rechtbanken	  moeten	  kunnen	  veroordeeld	  worden	  tot	  een	  
gevangenisstraf	  van	  tien	  jaar	  en	  hun	  Belgische	  nationaliteit	  zal	  door	  deze	  rechtbanken	  vervallen	  
verklaard	  kunnen	  worden.	  Deze	  gestrengheid	  wordt	  geboden	  door	  de	  feitelijke	  oorlogstoestand,	  
alsook	  door	  het	  feit	  dat	  de	  vijand	  een	  jihadistische	  oorlog,	  een	  ideologische	  oorlog	  met	  een	  religieus	  
randje	  voert.	  	  

Sinds	  zijn	  ontstaan	  in	  de	  zevende	  eeuw	  heeft	  de	  islam	  de	  oorlog	  verklaard	  aan	  niet-‐moslims,	  en	  die	  
oorlogsverklaring	  -‐	  gevormd	  door	  de	  islamitische	  bronnen,	  met	  name	  Koran,	  Hadith	  en	  de	  daaruit	  
logisch	  voortvloeiende	  sharia	  -‐	  is	  sindsdien	  nooit	  ingetrokken.	  De	  heropleving	  van	  jihadistische	  
groeperingen,	  veelal	  ‘moslimterroristen’	  genoemd,	  moet	  in	  dat	  licht	  worden	  bekeken.	  Dit	  schrikbeeld	  
moet	  met	  alle	  mogelijke	  middelen	  afgewend	  worden.	  Deze	  overweging	  verantwoordt	  de	  hardheid	  en	  
de	  gestrengheid	  van	  de	  voorgestelde	  wet.	  	  

Thans	  doemt	  dat	  schrikbeeld	  dus	  wederom	  op.	  Zogenaamd	  ‘fundamentalistische’	  moslims	  -‐	  men	  zou	  
eigenlijk	  moeten	  zeggen:	  vrome,	  orthodoxe	  of	  consequente	  moslims	  -‐	  roepen	  op	  tot	  de	  heilige	  
oorlog	  voor	  de	  islam,	  de	  jihad.	  Bij	  ons	  is	  dat	  sterk	  voelbaar	  door	  de	  ophef	  die	  bestaat	  rond	  de	  
afreizende	  en	  eventueel	  terugkerende	  jihadstrijders	  (ook	  wel	  ‘Syriëstrijders’	  genoemd)	  en	  de	  
verhoogde	  terreurdreiging	  die	  daarmee	  samenhangt,	  alsook	  als	  gevolg	  van	  de	  Belgische	  deelname	  
aan	  de	  interventie	  in	  Irak	  tegen	  Islamitische	  Staat.	  	  

Vanuit	  Syrië	  heeft	  een	  Nederlandse	  of	  Vlaamse	  jihadstrijder	  de	  moslims	  in	  Nederland	  en	  België	  
opgeroepen	  aanslagen	  in	  hun	  land	  te	  plegen.	  Op	  de	  website	  van	  Het	  Laatste	  Nieuws	  las	  men	  
bijvoorbeeld	  op	  23	  september	  2014:	  
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“Op	  Facebook	  is	  een	  filmpje	  opgedoken	  van	  een	  Nederlandse	  jihadist	  die	  in	  Syrië	  namens	  Jabhat	  al-‐
Nusra	  strijdt.	  Hij	  staat	  bij	  het	  wrak	  van	  een	  gebouw	  dat	  is	  getroffen	  door	  één	  van	  de	  luchtaanvallen	  
van	  de	  Verenigde	  Staten	  en	  haar	  bondgenoten.	  Hij	  roept	  op	  tot	  een	  ‘sterke,	  stevige	  daad	  tegen	  de	  
Nederlandse	  overheid’.	  Het	  Nederlandse	  gerecht	  start	  een	  strafrechtelijk	  onderzoek	  naar	  de	  strijder.	  
De	  man,	  die	  zich	  Muhajiri	  Sháám	  noemt	  op	  Facebook,	  is	  duidelijk	  niet	  te	  spreken	  over	  de	  
aanvalstactiek	  tegen	  IS.	  Terwijl	  hij	  zich	  beklaagt	  over	  het	  toegetakelde	  gebouw,	  doet	  hij	  een	  oproep	  
aan	  de	  'broeders'	  in	  Nederland	  en	  België.	  
“Amerika	  is	  een	  wereldwijde	  oorlog	  aan	  het	  uitvoeren	  tegen	  moslims	  en	  de	  islam,”	  zegt	  de	  jihadist	  
letterlijk.	  “Het	  is	  niet	  enkel	  IS	  dat	  wordt	  aangevallen,	  maar	  ook	  de	  broeders.	  Sta	  op	  en	  zie	  hier	  hoe	  
jullie	  broeders	  zijn	  aangevallen	  door	  Amerika	  en	  haar	  bondgenoten.	  Sta	  op	  en	  doe	  wat.”	  
Iets	  concreter	  wordt	  hij	  aan	  het	  eind	  van	  zijn	  boodschap.	  “Desnoods	  sta	  je	  op	  en	  verricht	  je	  een	  
sterke,	  stevige	  daad	  tegen	  de	  Nederlandse	  overheid.	  Want	  zij	  is	  ook	  een	  overheid	  die	  steun	  biedt	  aan	  
Amerika.”	  
De	  jihadist	  bracht	  zijn	  videoboodschap	  op	  Facebook	  ook	  in	  het	  Engels	  en	  Arabisch	  uit.	  De	  video	  is	  
daar	  inmiddels	  verwijderd.	  Ook	  op	  Twitter	  laat	  hij	  zich	  geregeld	  horen.	  Zo	  kondigde	  hij	  al	  aan	  dat	  er	  
Nederlandse	  jihadisten	  zijn	  gesneuveld	  bij	  de	  luchtaanvallen.	  Naar	  aanleiding	  van	  “deze	  misdaden	  
tegen	  moslims”	  waarschuwde	  Sháám	  al	  voor	  een	  aanslag	  op	  het	  westen	  “die	  zijn	  weerga	  niet	  kent.”	  
	  
Het	  Vlaams	  Belang	  waarschuwt	  reeds	  geruime	  tijd	  voor	  het	  feit	  dat	  de	  jihadstrijders	  bij	  terugkeer	  
naar	  ons	  land	  wandelende	  tijdbommen	  zijn.	  De	  overheid	  heeft	  verzuimd	  om	  in	  te	  grijpen	  en	  de	  
nodige	  maatregelen	  te	  nemen.	  Het	  Vlaams	  Belang	  stelt	  dan	  ook	  opnieuw	  voor	  om	  de	  nationaliteit	  af	  
te	  nemen	  van	  alle	  vanuit	  ons	  land	  afkomstige	  jihadstrijders	  en	  hen	  de	  toegang	  tot	  ons	  land	  te	  
ontzeggen.	  

Exacte	  cijfers	  zijn	  er	  niet,	  maar	  vermoedelijk	  sloten	  ruim	  3.000	  Europeanen	  zich	  al	  aan	  bij	  de	  
terreurgroep	  Islamitische	  Staat.	  Dat	  zei	  de	  Belgische	  EU-‐coördinator	  Terrorismebestrijding	  Gilles	  de	  
Kerckhove	  in	  een	  interview	  met	  BBC	  “Dat	  cijfer	  is	  gigantisch	  en	  nooit	  gezien,”	  zegt	  de	  Kerckhove.	  Tot	  
die	  3.000	  behoren	  alle	  Europeanen	  die	  naar	  Irak	  of	  Syrië	  getrokken	  zijn	  om	  mee	  te	  vechten	  met	  IS,	  
ook	  degene	  die	  gesneuveld	  of	  teruggekeerd	  zijn.1	  

Volgens	  officiële	  cijfers	  van	  het	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  (10	  september	  2014)	  vechten	  (of	  
vochten)	  tussen	  300	  en	  350	  Belgen	  in	  Syrië.	  Dat	  zijn	  er	  ongeveer	  dubbel	  zoveel	  als	  in	  een	  vorige	  
schatting	  van	  het	  ministerie,	  die	  dateert	  van	  voor	  de	  verkiezingen.	  De	  nieuwe	  cijfers	  komen	  in	  de	  
buurt	  bij	  de	  tellingen	  die	  Pieter	  Van	  Ostaeyen	  op	  zijn	  website	  publiceert.2	  

Eén	  op	  de	  negen	  teruggekeerde	  Syriëstrijders	  is	  mogelijk	  gevaarlijk	  voor	  de	  veiligheid	  in	  België.3	  Eén	  
op	  de	  negen	  teruggekeerde	  Syriëstrijders	  is	  potentieel	  gevaarlijk	  in	  eigen	  land.	  Dat	  stelt	  het	  
Internationale	  Centrum	  voor	  Radicalisering	  (ICSR).4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2064776/2014/09/26/Meer-‐dan-‐3-‐000-‐
Europeanen-‐sloten-‐zich-‐al-‐aan-‐bij-‐IS.dhtml	  
2	  http://www.knack.be/nieuws/belgie/wathelet-‐ruim-‐300-‐belgische-‐syriestrijders/article-‐normal-‐299201.html	  
3	  http://www.krantenkoppen.eu/be/demorgen-‐krant/een-‐op-‐negen-‐syriestrijders-‐is-‐mogelijk-‐gevaar-‐voor-‐
thuisland/	  
4	  http://www.demorgen.be/dm/nl/30966/Binnenland/article/detail/1905485/2014/06/02/Een-‐op-‐negen-‐
Syriestrijders-‐is-‐mogelijk-‐gevaar-‐voor-‐thuisland.dhtml	  
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De	  VN-‐Veiligheidsraad	  heeft	  unaniem	  een	  bindende	  resolutie	  aangenomen	  met	  strenge	  richtlijnen	  
voor	  lidstaten	  in	  de	  aanpak	  van	  burgers	  die	  in	  het	  buitenland	  gaan	  vechten	  (resolutie	  2178	  van	  24	  
september	  2014).	  Deze	  resolutie	  is,	  op	  de	  website	  van	  de	  Verenigde	  Naties,	  onder	  EMBARGO,	  zodat	  
de	  tekst	  ervan	  niet	  beschikbaar	  is.5	  De	  Veiligheidsraad	  riep	  de	  lidstaten	  onder	  meer	  op	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  terreurverdachten	  het	  land	  binnenkomen	  of	  doorkruisen	  en	  om	  een	  wettelijke	  basis	  
te	  creëren	  om	  hen	  te	  vervolgen.6	  

De	  VN-‐Veiligheidsraad	  heeft	  de	  lidstaten	  dus	  opgeroepen	  om	  een	  wettelijke	  basis	  te	  creëren	  om	  de	  
jihadstrijders	  te	  vervolgen.	  Dit	  wetsvoorstel	  geeft	  gehoor	  aan	  deze	  oproep.	  	  

De	  Britse	  Eerste	  Minister	  David	  Cameron	  zei,	  over	  de	  dreiging	  die	  uitgaat	  van	  de	  Islamitische	  Staat:	  
“This	  is	  not	  a	  threat	  on	  the	  far	  side	  of	  the	  world,	  but	  one	  which	  menaces	  European	  nations	  directly.”7	  
Deze	  woorden	  alleen	  reeds	  verantwoorden	  het	  opnemen,	  van	  het	  misdrijf	  omschreven	  in	  het	  
voorgestelde	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  onder	  de	  rubriek	  van	  de	  misdaden	  en	  
wanbedrijven	  tegen	  de	  inwendige	  veiligheid	  van	  de	  Staat.	  	  

Ook	  Minister	  van	  Landsverdediging	  Pieter	  De	  Crem	  verklaarde	  op	  28	  september	  2014,	  in	  verband	  
met	  de	  dreiging	  die	  van	  de	  Islamitische	  Staat	  uitgaat,	  in	  de	  VTM-‐studio’s:	  “Onveiligheid	  en	  
instabiliteit	  in	  het	  Midden-‐Oosten	  brengt	  ook	  onveiligheid	  in	  Europa	  met	  zich	  mee.”8	  

Eerste	  Minister	  Elio	  Di	  Rupo	  verklaarde	  in	  New	  York	  voor	  de	  Verenigde	  Naties	  dat	  België	  een	  van	  de	  
landen	  is	  die	  het	  meest	  getroffen	  is	  door	  de	  problematiek	  van	  de	  Syriëstrijders.	  Zo	  is	  ons	  land	  
verhoudingsgewijs	  samen	  met	  Tunesië	  een	  van	  de	  voornaamste	  herkomstlanden	  van	  buitenlandse	  
strijders	  aan	  het	  Syrische	  front.9	  

Jihadstrijders	  moeten	  volgens	  de	  indieners	  door	  de	  correctionele	  rechtbanken	  kunnen	  gestraft	  
worden	  met	  een	  gevangenisstraf	  van	  tien	  jaar.	  Daarop	  is	  de	  strafmaat	  in	  het	  voorgestelde	  artikel	  van	  
het	  Strafwetboek	  afgesteld.	  De	  vraag	  is	  maar	  of	  de	  huidige	  wetgeving	  toereikend	  is	  om	  de	  al	  dan	  niet	  
terugkerende	  jihadstrijders	  hard	  aan	  te	  pakken.	  Het	  activeren	  van	  de	  ‘Huurlingenwet	  van	  1979’,	  
waarvan	  de	  meerderheid	  alle	  heil	  verwacht,	  is	  zeker	  niet	  voldoende.	  

Het	  inzetten	  van	  zogenaamde	  ‘radicaliseringsambtenaren’,	  waartoe	  sommige	  gemeenten	  zich	  
hebben	  laten	  verleiden,	  zal	  geen	  uitkomst	  bieden.	  Het	  zal	  in	  ieder	  geval	  slechts	  een	  zwakke	  
preventieve	  werking	  hebben.	  Een	  zeer	  strenge	  bestraffing	  dringt	  zich	  op.	  De	  jihadstrijders	  moet	  men	  
op	  alle	  terreinen	  aanpakken,	  niet	  alleen	  preventief	  of	  sociaal,	  maar	  ook	  repressief.	  	  

*	  

*	  *	  

De	  huidige	  wetgeving	  is	  niet	  voldoende	  om	  jihadstrijders	  te	  bestraffen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178	  (2014)	  
6	  http://www.knack.be/nieuws/wereld/vn-‐legt-‐lidstaten-‐strengere-‐aanpak-‐van-‐syriestrijders-‐op-‐dit-‐staat-‐in-‐
resolutie-‐2178/article-‐normal-‐432035.html	  
7	  http://edition.cnn.com/2014/09/26/world/europe/uk-‐parliament-‐iraq-‐isis/index.html?hpt=hp_t1	  
8	  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2069183/2014/09/28/Belgie-‐neemt-‐IS-‐dreiging-‐
ernstig.dhtml	  
9	  http://www.knack.be/nieuws/wereld/vn-‐legt-‐lidstaten-‐strengere-‐aanpak-‐van-‐syriestrijders-‐op-‐dit-‐staat-‐in-‐
resolutie-‐2178/article-‐normal-‐432035.html	  



4	  
	  

Jihadstrijders	  zijn	  geen	  huurlingen	  in	  de	  zin	  van	  het	  Huurlingenverdrag.	  	  

Artikel	  1	  van	  het	  Internationaal	  Verdrag	  tegen	  de	  aanwerving,	  het	  inzetten,	  de	  financiering	  en	  de	  
opleiding	  van	  huurlingen	  van	  4	  december	  1989,	  aangenomen	  te	  New	  York,	  bepaalt:	  

“Artikel	  1.	  Voor	  de	  toepassing	  van	  dit	  Verdrag,	  
	  1.	  Wordt	  onder	  het	  woord	  ‘huurling’	  verstaan,	  iedere	  persoon	  die	  
	  a)	  in	  eigen	  land	  of	  in	  een	  vreemd	  land	  speciaal	  wordt	  aangeworven	  om	  te	  strijden	  in	  een	  gewapend	  
conflict;	  
	  b)	  aan	  de	  vijandelijkheden	  deelneemt	  hoofdzakelijk	  met	  het	  oog	  op	  het	  verkrijgen	  van	  persoonlijk	  
voordeel	  en	  aan	  wie	  daadwerkelijk,	  door	  of	  namens	  een	  partij	  in	  het	  conflict,	  een	  materiële	  
vergoeding	  is	  beloofd	  welke	  aanzienlijk	  hoger	  ligt	  dan	  die	  beloofd	  of	  betaald	  aan	  strijders	  met	  een	  
soortgelijke	  rang	  of	  functie	  in	  de	  strijdkrachten	  van	  die	  partij;	  
	  c)	  noch	  onderdaan	  is	  van	  een	  partij	  in	  het	  conflict,	  noch	  verblijft	  op	  het	  grondgebied	  gecontroleerd	  
door	  een	  partij	  in	  het	  conflict;	  
	  d)	  geen	  lid	  is	  van	  de	  strijdkrachten	  van	  een	  van	  de	  partijen	  in	  het	  conflict;	  en	  
	  e)	  niet	  door	  een	  andere	  Staat	  dan	  een	  partij	  in	  het	  conflict	  met	  een	  officiële	  opdracht	  is	  belast	  in	  de	  
hoedanigheid	  van	  lid	  van	  de	  strijdkrachten	  van	  bedoelde	  Staat.	  
	  2.	  Wordt	  onder	  het	  woord	  ‘huurling’	  tevens	  verstaan,	  in	  iedere	  andere	  situatie,	  iedere	  persoon	  die	  :	  
	  a)	  in	  eigen	  land	  of	  in	  een	  vreemd	  land	  speciaal	  wordt	  aangeworven	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  door	  
overleg	  tot	  stand	  gekomen	  gewelddaad	  die	  ertoe	  strekt:	  
	  i)	  een	  regering	  omver	  te	  werpen	  of	  op	  enige	  andere	  wijze	  de	  grondwettelijke	  orde	  van	  een	  Staat	  te	  
schenden;	  of	  
	  ii)	  de	  territoriale	  integriteit	  van	  een	  Staat	  te	  schenden;	  
	  b)	  aan	  een	  dergelijke	  daad	  deelneemt	  hoofdzakelijk	  met	  het	  oog	  op	  het	  verkrijgen	  van	  aanzienlijk	  
persoonlijk	  voordeel	  en	  die	  ertoe	  wordt	  aangezet	  te	  handelen	  door	  de	  belofte	  of	  de	  betaling	  van	  een	  
materiële	  vergoeding;	  
	  c)	  geen	  onderdaan	  is	  van,	  noch	  verblijft	  op	  het	  grondgebied	  van	  de	  Staat	  waartegen	  de	  daad	  is	  
gericht;	  
	  d)	  niet	  door	  een	  Staat	  met	  een	  officiële	  opdracht	  is	  belast;	  en	  
	  e)	  geen	  lid	  is	  van	  de	  strijdkrachten	  van	  de	  Staat	  op	  het	  grondgebied	  waarvan	  de	  daad	  heeft	  
plaatsgehad.”	  

Jihadstrijders	  streven	  niet	  hoofdzakelijk	  een	  aanzienlijk	  persoonlijk	  voordeel	  na,	  ten	  minste	  is	  dat	  niet	  
zo	  gemakkelijk	  te	  bewijzen.	  Zij	  zullen	  dus	  zelden	  of	  nooit	  onder	  het	  Huurlingenverdrag	  vallen.	  
Bovendien	  is	  dat	  Huurlingenverdrag	  geen	  strafwet,	  die	  bepaalde	  daden	  strafbaar	  stelt.	  	  

Er	  wordt	  door	  de	  meerderheid	  kennelijk	  gerekend,	  om	  jihadstrijders	  aan	  te	  pakken,	  op	  wat	  zij	  de	  
‘Huurlingenwet	  van	  1979’	  noemt,	  en	  met	  name	  op	  artikel	  2	  van	  de	  wet	  van	  1	  augustus	  1979	  
betreffende	  diensten	  bij	  een	  vreemde	  leger-‐	  of	  troepenmacht	  die	  zich	  op	  het	  grondgebied	  van	  een	  
vreemde	  Staat	  bevindt,	  zoals	  vervangen	  bij	  artikel	  3	  van	  de	  wet	  van	  22	  april	  2003	  ertoe	  strekkende	  
het	  Belgische	  recht	  in	  overeenstemming	  te	  brengen	  met	  het	  Internationaal	  Verdrag	  tegen	  
aanwerving,	  het	  inzetten,	  de	  financiering	  en	  de	  opleiding	  van	  huurlingen,	  aangenomen	  te	  New	  York	  
op	  4	  december	  1989.	  

Dat	  artikel	  2	  van	  de	  wet	  van	  1	  augustus	  1979	  (de	  ‘Huurlingenwet	  van	  1979’)	  luidt	  als	  volgt:	  
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“Art.	  2.	  De	  dienstneming,	  het	  vertrek	  of	  de	  doorreis	  van	  personen	  met	  het	  oog	  op	  dienst	  bij	  een	  
vreemd	  leger	  of	  troepenmacht	  die	  zich	  op	  het	  grondgebied	  van	  een	  vreemde	  Staat	  bevindt	  wordt,	  in	  
de	  gevallen	  bepaald	  in	  een	  met	  redenen	  omkleed	  en	  in	  de	  Ministerraad	  overlegd	  koninklijk	  besluit,	  
gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  drie	  maanden	  tot	  twee	  jaar.	  
	  Er	  is	  evenwel	  geen	  sprake	  van	  een	  strafbaar	  feit	  ingeval	  de	  aangeworven	  persoon	  een	  persoon	  is	  als	  
bedoeld	  in	  artikel	  1,	  tweede	  lid,	  van	  deze	  wet.”	  

Dat	  artikel	  2	  is	  ontoereikend	  om	  de	  jihadstrijders	  aan	  te	  pakken.	  

Het	  artikel	  straft	  ten	  hoogste	  “de	  dienstneming,	  het	  vertrek	  of	  de	  doorreis	  van	  personen	  met	  het	  oog	  
op	  dienst	  bij	  een	  vreemd	  leger	  of	  troepenmacht”.	  Strijders	  die	  reeds	  dienst	  genomen	  hebben,	  die	  
reeds	  vertrokken	  zijn	  of	  die	  reeds	  op	  doorreis	  geweest	  zijn,	  kunnen	  op	  grond	  van	  dat	  artikel	  niet	  
worden	  vervolgd.	  De	  reeds	  vertrokken	  jihadstrijders	  vallen	  dus	  niet	  onder	  de	  toepassing	  van	  dit	  
artikel.	  

Dat	  artikel	  2,	  eerste	  lid,	  vereist	  een	  met	  redenen	  omkleed	  en	  in	  Ministerraad	  overlegd	  koninklijk	  
besluit.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  jihadstrijders	  die	  na	  de	  publicatie	  van	  dat	  koninklijk	  besluit	  zullen	  
vertrekken,	  dat	  koninklijk	  besluit	  nog	  altijd	  kunnen	  aanvechten	  voor	  de	  Raad	  van	  State	  en	  zelfs	  voor	  
de	  gewone	  rechtbanken.	  De	  Raad	  van	  State	  en	  de	  gewone	  rechtbanken	  kunnen	  dat	  koninklijk	  besluit	  
dus	  ongrondwettelijk	  of	  onwettelijk	  verklaren,	  bijvoorbeeld	  wegens	  gebrekkige	  motivering	  of	  wegens	  
schending	  van	  het	  grondwettelijk	  gelijkheidsbeginsel.	  Dat	  schept	  een	  onzekerheid	  die	  niet	  kan	  geduld	  
worden	  in	  een	  aangelegenheid	  die	  van	  levensbelang	  is:	  de	  bescherming	  van	  de	  samenleving	  tegen	  
terugkerende	  jihadstrijders.	  	  

Hetzelfde	  artikel	  2	  laat	  niet	  toe	  de	  jihadstrijders	  de	  Belgische	  nationaliteit	  af	  te	  nemen.	  Dat	  is	  
misschien	  wel	  het	  grootste	  bezwaar.	  De	  door	  dat	  artikel	  gestelde	  straf,	  gevangenisstraf	  van	  drie	  
maanden	  tot	  twee	  jaar,	  is	  niet	  van	  aard	  om	  de	  daders	  van	  het	  misdrijf	  te	  beschouwen	  als	  personen	  
die	  “ernstig	  tekortkomen	  aan	  hun	  verplichtingen	  als	  Belgische	  burger”,	  zoals	  vereist	  is	  voor	  de	  
vervallenverklaring	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  van	  gemeen	  recht	  (artikel	  23,	  §	  1,	  eerste	  lid,	  2°,	  van	  
het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit).	  	  

Er	  is	  dus	  nood	  aan	  een	  wetgeving	  die	  ook	  de	  reeds	  vertrokken	  jihadstrijders	  strafbaar	  stelt,	  en	  die	  
niet	  door	  de	  Raad	  van	  State	  of	  door	  de	  gewone	  rechtbanken	  kan	  terzijde	  geschoven	  worden.	  Deze	  
wetgeving	  moet	  toelaten	  de	  jihadstrijders	  vervallen	  te	  verklaren	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  Deze	  
vervallenverklaring	  moet	  kunnen	  uitgesproken	  worden	  door	  de	  strafrechter,	  volgens	  een	  soepele	  
procedure.	  	  

Daartoe	  strekt	  dit	  wetsvoorstel.	  	  

*	  

*	  *	  

Volgens	  de	  huidige	  wetgeving,	  en	  meer	  bepaald	  volgens	  artikel	  23/1,	  §	  1,	  1°,	  in	  fine,	  zullen	  sommige	  
Belgische	  jihadstrijders	  in	  de	  praktijk	  alleen	  maar	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  kunnen	  vervallen	  
verklaard	  worden	  in	  geval	  van	  veroordeling	  tot	  een	  vrijheidsstraf	  van	  ten	  minste	  vijf	  jaar	  wegens	  de	  
misdrijven	  omschreven	  in	  de	  artikelen	  136bis,	  136ter	  en	  136quater	  van	  het	  Strafwetboek	  (genocide,	  
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misdaden	  tegen	  de	  mensheid	  en	  oorlogsmisdaden).10	  Het	  bewijs	  zal	  dan	  nog	  geleverd	  moeten	  
worden	  dat	  zij	  deze	  misdaden	  zelf	  gepleegd	  hebben.	  Bipatride	  Belgen	  die	  hun	  nationaliteit	  hebben	  
verkregen	  van	  een	  ouder	  of	  een	  adoptant	  die	  Belg	  was	  op	  de	  dag	  van	  hun	  geboorte	  en	  bipatride	  
Belgen	  wier	  nationaliteit	  werd	  toegekend	  op	  grond	  van	  artikel	  11,	  §	  1,	  eerste	  lid,	  1°	  en	  2°,	  van	  het	  
Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  kunnen	  niet	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  
verklaard	  worden	  wegens	  genocide,	  misdaden	  tegen	  de	  mensheid	  en	  oorlogsmisdaden.	  	  

Een	  bipatride	  Belg,	  in	  België	  geboren,	  voor	  zover	  minstens	  één	  van	  zijn	  ouders	  a)	  zelf	  in	  België	  is	  
geboren;	  en	  b)	  gedurende	  vijf	  jaar	  in	  de	  loop	  van	  de	  tien	  jaren	  voorafgaand	  aan	  zijn	  geboorte	  zijn	  
hoofdverblijfplaats	  in	  België	  heeft	  gehad,	  kan	  niet	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallenverklaard	  
worden,	  zelfs	  indien	  hij	  werd	  veroordeeld	  wegens	  de	  misdaad	  van	  genocide,	  een	  misdaad	  tegen	  de	  
mensheid	  of	  een	  oorlogsmisdaad.	  Een	  derdegeneratieallochtoon	  kan	  dus	  niet	  van	  de	  Belgische	  
nationaliteit	  vervallen	  verklaard	  worden.	  Dat	  is	  ongehoord.	  Daar	  moet,	  zeker	  voor	  wat	  de	  
jihadstrijders	  betreft,	  worden	  van	  afgeweken.	  	  

Volgens	  dit	  wetsvoorstel	  kan	  iedere	  Belg,	  wanneer	  hij	  zich	  schuldig	  maakt	  aan	  het	  in	  het	  
voorgestelde	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek	  omschreven	  misdrijf,	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  
vervallen	  verklaard	  worden,	  behalve	  indien	  hij	  daardoor	  staatloos	  zou	  worden.	  Er	  kan	  dus	  geen	  
sprake	  zijn	  van	  discriminatie.	  	  

Het	  wetsvoorstel	  viseert	  Belgen	  en	  personen	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  België.	  	  

Dit	  wetsvoorstel	  bestraft	  het	  loutere	  lidmaatschap,	  door	  of	  met	  het	  oog	  op	  het	  vervullen	  van	  een	  
taak	  van	  strijd,	  vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking,	  van	  een	  jihadistische	  groepering,	  een	  jihadistische	  
vereniging	  of	  een	  jihadistische	  entiteit	  waarvan	  de	  naam	  werd	  opgenomen	  op	  een	  lijst	  na	  overleg	  in	  
de	  Ministerraad	  vastgesteld	  door	  de	  Minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken.	  Het	  is	  volgens	  dit	  wetsvoorstel	  
niet	  vereist	  dat	  de	  betrokkene	  zelf	  schuldig	  is	  aan	  de	  misdaad	  van	  genocide,	  de	  misdaad	  tegen	  de	  
mensheid	  of	  de	  oorlogsmisdaad.	  Het	  volstaat	  bijvoorbeeld	  dat	  hij	  in	  de	  gelederen	  van	  de	  jihadistische	  
groepering,	  de	  jihadistische	  vereniging	  of	  de	  jihadistische	  entiteit	  enige	  taak	  van	  arbeid	  verricht,	  
bijvoorbeeld	  ziekenzorg	  of	  ziekenvervoer.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Artikel	  23/1,	  §	  1,	  1°,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  luidt	  als	  volgt:	  "De	  vervallenverklaring	  
van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  kan	  op	  vordering	  van	  het	  openbaar	  ministerie	  door	  de	  rechter	  worden	  
uitgesproken	  ten	  aanzien	  van	  Belgen	  die	  hun	  nationaliteit	  niet	  hebben	  verkregen	  van	  een	  ouder	  of	  een	  
adoptant	  die	  Belg	  was	  op	  de	  dag	  van	  hun	  geboorte	  en	  van	  Belgen	  wier	  nationaliteit	  niet	  werd	  toegekend	  op	  
grond	  van	  artikel	  11,	  §	  1,	  eerste	  lid,	  1°	  en	  2°	  :	  1°	  indien	  zij	  als	  dader,	  mededader	  of	  medeplichtige	  veroordeeld	  
werden	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  ten	  minste	  vijf	  jaar	  zonder	  uitstel	  voor	  een	  misdrijf	  vermeld	  in	  de	  artikelen	  
101	  tot	  112,	  113	  tot	  120bis,	  120quater,	  120sexies,	  120octies,	  121	  tot	  123,	  123ter,	  123quater,	  tweede	  lid,	  124	  
tot	  134	  ,	  136bis,	  136ter,	  136quater,	  136quinquies,	  136sexies	  en	  136septies,	  137,	  138,	  139,	  140,	  141,	  331bis,	  
433quinquies	  tot	  433octies,	  477	  tot	  477sexies	  en	  488bis	  van	  het	  Strafwetboek	  en	  de	  artikelen	  77bis,	  77ter,	  
77quater	  en	  77quinquies	  van	  de	  vreemdelingenwet,	  voor	  zover	  zij	  de	  hen	  ten	  laste	  gelegde	  feiten	  hebben	  
gepleegd	  binnen	  tien	  jaar	  vanaf	  de	  dag	  waarop	  zij	  de	  Belgische	  nationaliteit	  hebben	  verworven,	  met	  
uitzondering	  van	  de	  misdrijven	  bedoeld	  in	  de	  artikelen	  136bis,	  136ter	  en	  136quater	  van	  het	  Strafwetboek".	  
Belgische	  Syriëstrijders,	  die	  Belg	  zijn	  sinds	  hun	  geboorte,	  en	  die	  na	  hun	  zestiende	  verjaardag	  in	  Syrië	  gaan	  
strijden,	  vallen	  dus	  niet	  onder	  deze	  bepaling,	  tenzij	  zij	  zich	  schuldig	  zouden	  gemaakt	  hebben	  aan	  de	  misdaad	  
van	  genocide,	  een	  misdaad	  tegen	  de	  mensheid	  of	  een	  oorlogsmisdaad.	  	  
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Het	  volstaat	  zelfs	  dat	  de	  Belg	  of	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  België	  in	  of	  voor	  een	  dergelijke	  
jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit	  een	  taak	  vervult	  van	  strijd,	  
vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking.	  Daaronder	  valt	  dus	  ook	  het	  rijden	  met	  een	  ambulance.	  Voor	  de	  
strafbaarstelling	  is	  het	  niet	  vereist	  dat	  de	  betrokkene	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  jihadistische	  groepering,	  
jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit.	  Het	  volstaat	  dat	  hij	  voor	  die	  jihadistische	  groepering,	  
jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit,	  zelfs	  zonder	  lid	  te	  zijn,	  een	  taak	  vervult.	  	  

Het	  door	  dit	  wetsvoorstel	  omschreven	  misdrijf	  is,	  gezien	  de	  plaats	  in	  het	  Strafwetboek	  waar	  het	  
voorgestelde	  artikel	  135ter	  in	  het	  Strafwetboek	  wordt	  opgenomen,	  een	  misdaad	  tegen	  de	  inwendige	  
veiligheid	  van	  de	  Staat.	  	  

De	  door	  het	  wetsvoorstel	  omschreven	  misdrijven	  zijn	  misdaden.	  De	  poging	  tot	  die	  misdaden	  zal	  
strafbaar	  zijn.	  De	  jihadstrijder	  zal	  dus	  strafbaar	  zijn	  zodra	  hij	  een	  vliegtuigticket	  heeft	  besteld	  om	  naar	  
Syrië	  of	  elders	  af	  te	  reizen	  teneinde	  zich	  bij	  de	  IS	  of	  een	  andere	  jihadistische	  entiteit	  aan	  te	  sluiten.	  
Dat	  zal	  reeds	  voldoende	  grond	  zijn	  om	  hem	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  te	  verklaren.	  	  

De	  gestrengheid	  van	  het	  wetsvoorstel	  kan	  in	  hoge	  mate	  worden	  verklaard	  door	  het	  opzet	  om	  het	  
voeren	  van	  een	  ideologische	  oorlog	  met	  een	  religieus	  tintje,	  en	  iedere	  deelname	  daaraan,	  hoe	  gering	  
ook,	  zeer	  zwaar	  te	  straffen.	  	  

Krachtens	  de	  artikelen	  6,	  eerste	  lid,	  1°,	  van	  de	  wet	  van	  17	  april	  1878	  houdende	  de	  Voorafgaande	  Titel	  
van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering,	  kunnen	  Belgen	  en	  personen	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk,	  
in	  België	  vervolgd	  worden	  wanneer	  zij	  het	  in	  het	  voorgestelde	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek	  
omschreven	  misdrijf	  plegen.	  

*	  

*	  *	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  diegenen	  die	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  verklaard	  worden,	  
inzonderheid	  op	  grond	  van	  de	  voorgestelde	  wet,	  het	  recht	  te	  ontnemen	  om	  naar	  België	  terug	  te	  
keren	  en	  er	  te	  verblijven.	  Daarvoor	  zal	  op	  het	  gepaste	  ogenblik	  een	  tweede	  wetsvoorstel	  ingediend	  
worden,	  dat	  de	  wijziging	  zal	  beogen	  van	  de	  wet	  van	  15	  december	  1980	  betreffende	  de	  toegang	  tot	  
het	  grondgebied,	  het	  verblijf,	  de	  vestiging	  en	  de	  verwijdering	  van	  vreemdelingen.	  	  

ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

Art.	  2	  

In	  het	  Strafwetboek	  wordt	  artikel	  135ter	  hersteld	  in	  een	  nieuwe	  lezing.	  Het	  artikel	  omschrijft,	  gezien	  
het	  hoofdstuk	  waarin	  het	  wordt	  opgenomen,	  misdaden	  tegen	  de	  inwendige	  veiligheid	  van	  de	  Staat.	  
Het	  voorziet	  de	  straf	  van	  opsluiting.	  De	  door	  het	  artikel	  omschreven	  misdaden	  zijn	  dus	  geen	  politieke	  
misdrijven,	  waarvoor	  het	  hof	  van	  assisen	  ook	  na	  correctionalisering	  altijd	  bevoegd	  zou	  blijven.	  Het	  
artikel	  voorziet	  immers	  als	  straf	  geen	  hechtenis.	  Misdaden,	  strafbaar	  gesteld	  met	  hechtenis,	  zijn	  altijd	  
politieke	  misdrijven.	  Dat	  is	  met	  het	  voorgestelde	  artikel	  135ter	  dus	  niet	  het	  geval.	  	  

Volgens	  artikel	  81	  van	  het	  Strafwetboek,	  betreffende	  de	  verzachtende	  omstandigheden,	  zijn	  alle	  
misdrijven	  tegen	  de	  uitwendige	  veiligheid	  van	  de	  Staat	  politieke	  misdrijven.	  Deze	  bepaling	  geldt	  dus	  
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niet	  voor	  het	  misdrijf	  omschreven	  in	  dit	  wetsvoorstel.	  Dat	  misdrijf	  is	  een	  misdrijf	  tegen	  de	  inwendige	  
veiligheid	  van	  de	  Staat.	  	  

Het	  voorgestelde	  artikel	  staat	  op	  de	  juiste	  plaats	  in	  het	  Strafwetboek.	  Het	  komt	  net	  voor	  artikel	  
135quater,	  dat	  bepaalt:	  “Met	  gevangenisstraf	  van	  drie	  maanden	  tot	  2	  jaar,	  wordt	  gestraft	  hij	  die	  van	  
een	  minderjarige	  verkrijgt	  dat	  deze	  zonder	  toestemming	  van	  zijn	  ouders,	  zijn	  voogd	  of	  zijn	  curator	  
dienst	  neemt	  in	  een	  vreemd	  leger	  of	  een	  vreemde	  troep.”	  Het	  voorgestelde	  artikel	  135ter	  past	  in	  
deze	  context.	  	  

Het	  voorgestelde	  artikel	  voorziet	  als	  straf	  opsluiting	  van	  tien	  jaar	  tot	  vijftien	  jaar.	  De	  misdaad	  kan	  
bijgevolg	  gecorrectionaliseerd	  worden	  (artikel	  2,	  derde	  lid,	  1°,	  van	  de	  wet	  van	  4	  oktober	  1867	  op	  de	  
verzachtende	  omstandigheden).	  De	  correctionele	  rechtbanken	  zullen	  dan	  een	  straf	  van	  tien	  jaar	  
gevangenisstraf	  kunnen	  opleggen	  (artikel	  25,	  derde	  lid,	  van	  het	  Strafwetboek).	  	  

Het	  in	  het	  voorstel	  omschreven	  misdrijf	  kan	  aanleiding	  geven	  tot	  voorlopige	  hechtenis	  (artikel	  16,	  §	  
1,	  eerste	  lid,	  van	  de	  wet	  van	  20	  juli	  1990	  betreffende	  de	  voorlopige	  hechtenis).	  Het	  bevel	  tot	  
aanhouding	  zal	  moeten	  vaststellen	  dat	  er	  ernstige	  redenen	  bestaan	  om	  te	  vrezen	  dat	  de	  in	  vrijheid	  
gelaten	  verdachte	  nieuwe	  misdaden	  of	  wanbedrijven	  zou	  plegen,	  zich	  aan	  het	  optreden	  van	  het	  
gerecht	  zou	  onttrekken,	  bewijzen	  zou	  pogen	  te	  laten	  verdwijnen	  of	  zich	  zou	  verstaan	  met	  derden	  
(artikel	  16,	  §	  1,	  vierde	  lid,	  van	  de	  wet	  van	  20	  juli	  1990).	  Over	  de	  handhaving	  van	  de	  voorlopige	  
hechtenis	  zal	  van	  maand	  tot	  maand	  moeten	  beslist	  worden	  (artikel	  22,	  eerste	  en	  tweede	  lid,	  van	  de	  
wet	  van	  20	  juli	  1990).	  	  

Artikel	  135ter,	  eerste	  lid	  

Het	  eerste	  lid	  viseert	  diegenen	  die	  zich	  vrijwillig	  aansluiten	  bij	  een	  jihadistische	  groepering,	  een	  
jihadistische	  vereniging	  of	  een	  jihadistische	  entiteit	  waarvan	  de	  naam	  voorkomt	  op	  een	  lijst	  
vastgesteld	  door	  de	  Minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken,	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad.	  	  

Iedere	  Belg	  of	  iedere	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk	  die	  zich	  vrijwillig	  aansluit	  bij	  een	  
dergelijke	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit,	  wordt	  gestraft	  
met	  opsluiting	  van	  tien	  jaar	  tot	  vijftien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  duizend	  euro	  tot	  honderdduizend	  
euro.	  

Deze	  bepaling	  laat	  toe	  de	  jihadstrijders	  te	  straffen	  die	  vertrekken	  na	  haar	  inwerkingtreding.	  	  

De	  woorden	  “iedere	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk”	  werden	  ontleend	  aan	  de	  artikelen	  6	  
en	  7	  van	  de	  wet	  van	  17	  april	  1878	  houdende	  de	  Voorafgaande	  Titel	  van	  het	  Wetboek	  van	  
strafvordering.	  	  

De	  woorden	  “een	  taak	  vervult	  van	  strijd,	  vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking”	  werden	  ontleend	  aan	  artikel	  
113,	  tweede	  lid,	  van	  het	  Strafwetboek.	  

Artikel	  135ter,	  tweede	  lid	  

Met	  dezelfde	  straffen	  wordt	  gestraft,	  iedere	  Belg	  of	  iedere	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  
Rijk	  die	  in	  of	  voor	  een	  dergelijke	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  
entiteit	  een	  taak	  vervult	  van	  strijd,	  vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking.	  
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Het	  is	  dus	  niet	  vereist,	  voor	  de	  toepassing	  van	  dit	  lid,	  dat	  de	  dader	  lid	  is	  van	  de	  jihadistische	  
groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit.	  Het	  volstaat	  zelfs	  dat	  hij	  voor,	  ten	  
behoeve	  van	  een	  dergelijke	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit	  
een	  taak	  vervult.	  	  

Deze	  bepaling	  laat	  toe	  de	  reeds	  vertrokken	  jihadstrijders	  te	  bestraffen,	  op	  voorwaarde	  dat	  zij	  na	  de	  
inwerkingtreding	  van	  de	  voorgestelde	  wet	  nog	  taken	  voor	  de	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  
vereniging	  of	  jihadistische	  entiteit	  uitvoeren.	  	  

Art.	  3	  

Artikel	  22,	  §	  1,	  7°,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  wordt	  aangegeven	  dat	  
vervallenverklaring	  ook	  mogelijk	  is	  in	  het	  geval	  van	  het	  voorgestelde	  artikel	  23/2	  van	  dat	  Wetboek.	  
Dit	  is	  een	  zuiver	  technische	  kwestie,	  die	  niet	  de	  inhoud	  betreft.	  	  

Art.	  4	  

In	  hoofdstuk	  IV	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  wordt	  een	  artikel	  23/2	  ingevoegd,	  
luidend:	  

“Art.	  23/2.	  De	  vervallenverklaring	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  kan	  op	  vordering	  van	  het	  openbaar	  
ministerie	  door	  de	  rechter	  worden	  uitgesproken	  ten	  aanzien	  van	  alle	  Belgen,	  indien	  zij	  als	  
meerderjarige	  dader,	  mededader	  of	  medeplichtige	  veroordeeld	  werden	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  
ten	  minste	  één	  jaar	  zonder	  uitstel	  voor	  een	  misdrijf	  vermeld	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  
of	  voor	  de	  poging	  tot	  een	  dergelijk	  misdrijf.	  	  

Wanneer	  de	  rechter	  de	  betrokkene	  als	  dader,	  mededader	  of	  medeplichtige	  schuldig	  heeft	  verklaard	  
aan	  een	  misdrijf	  of	  de	  poging	  tot	  een	  misdrijf	  vermeld	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek	  en	  aan	  
ten	  minste	  één	  ander	  misdrijf,	  en	  hem	  voor	  deze	  misdrijven	  bij	  toepassing	  van	  de	  artikelen	  58	  tot	  en	  
met	  65	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  veroordeeld	  heeft	  tot	  één	  enkele	  gevangenisstraf	  van	  meer	  dan	  één	  
jaar	  zonder	  uitstel	  en	  bijgevolg	  geen	  afzonderlijke	  straf	  heeft	  opgelegd	  voor	  het	  misdrijf	  omschreven	  
in	  genoemd	  artikel	  135ter,	  kan	  de	  vervallenverklaring	  uitgesproken	  worden	  indien	  de	  rechter	  
vaststelt	  dat	  de	  overtreding	  van	  artikel	  135ter	  een	  afzonderlijke	  vrijheidsstraf	  van	  ten	  minste	  één	  jaar	  
zonder	  uitstel	  zou	  verantwoord	  hebben.	  	  

De	  paragrafen	  2,	  3	  en	  4	  van	  artikel	  23/1	  zijn	  van	  toepassing.”	  

Dit	  artikel	  voorziet	  in	  een	  specifieke	  procedure	  om	  de	  jihadstrijders	  vervallen	  te	  verklaren	  van	  de	  
Belgische	  nationaliteit.	  Deze	  procedure	  is	  eenvoudiger	  dan	  de	  algemene	  procedure,	  die	  een	  
vordering	  voor	  het	  hof	  van	  beroep	  vereist.	  	  

Door	  deze	  bepaling	  komen	  in	  principe	  alle	  Belgen	  in	  aanmerking	  voor	  de	  vervallenverklaring.	  De	  
vervallenverklaring	  is	  echter	  niet	  mogelijk	  wanneer	  zij	  tot	  gevolg	  zou	  hebben	  dat	  de	  betrokkene	  
stateloos	  zou	  worden.	  

In	  de	  praktijk	  zullen	  alle	  bipatride	  Belgen	  van	  de	  nationaliteit	  vervallen	  verklaard	  kunnen	  worden.	  	  

De	  gestrengheid	  werd	  ingegeven	  door	  het	  gevaar	  dat	  van	  de	  jihadstrijders	  uitgaat.	  En	  door	  het	  feit	  
dat	  deze	  jihadstrijders	  een	  ideologische	  oorlog	  met	  een	  religieus	  tintje	  uitvechten.	  	  
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Art.	  5	  

Artikel	  90ter,	  §	  2,	  1°,	  van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering	  wordt	  aangevuld.	  Het	  voorgestelde	  artikel	  
135ter	  van	  het	  Strafwetboek	  wordt	  erin	  vermeld.	  De	  invoeging	  gebeurt	  op	  een	  ietwat	  onelegante	  
wijze,	  maar	  een	  andere	  manier	  van	  invoeging	  zou	  een	  verwarrende	  hernummering	  tot	  gevolg	  gehad	  
hebben.	  Er	  werd	  dus	  gekozen	  voor	  het	  minste	  kwaad.	  	  

Telefoontap	  zal	  toegelaten	  zijn	  om	  het	  misdrijf	  omschreven	  in	  het	  voorgestelde	  artikel	  135ter	  van	  het	  
Strafwetboek	  op	  te	  sporen.	  	  

Proactieve	  recherche	  wordt	  ook	  mogelijk	  (artikel	  28bis,	  §	  2,	  van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering).	  
Andere	  bijzondere	  opsporingsmethoden	  worden	  eveneens	  mogelijk.	  Er	  kan	  onder	  andere	  verwezen	  
worden	  naar	  de	  artikelen	  46	  quinqies,	  eerste	  lid	  (betreden	  van	  een	  private	  plaats),	  en	  47octies,	  
eerste	  lid	  (infiltratie),	  van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering.	  	  

Art.	  6	  

Dit	  artikel	  voorziet	  de	  hypothese	  waarin	  een	  Belg	  veroordeeld	  zou	  zijn,	  voor	  een	  misdrijf	  omschreven	  
in	  het	  voorgestelde	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  ten	  minste	  één	  
jaar	  met	  uitstel.	  Indien	  het	  uitstel	  wordt	  herroepen,	  zal	  de	  betrokkene	  toch	  nog	  van	  de	  Belgische	  
nationaliteit	  kunnen	  vervallen	  verklaard	  worden.	  	  

Een	  Belg	  wordt,	  wegens	  lidmaatschap	  van	  een	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  
jihadistische	  entiteit,	  veroordeeld	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  drie	  jaar	  met	  probatieuitstel.	  Een	  van	  
de	  probatievoorwaarden	  is	  dat	  hij	  geen	  contact	  mag	  hebben	  met	  personen	  of	  groepen	  die	  de	  jihad	  
prediken.	  Hij	  leeft	  zijn	  probatievoorwaarden	  niet	  na.	  Het	  uitstel	  wordt	  door	  de	  correctionele	  
rechtbank	  herroepen.	  De	  correctionele	  rechtbank	  zal	  hem,	  op	  vordering	  van	  het	  openbaar	  ministerie,	  
van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  kunnen	  verklaren.	  	  

Dezelfde	  Belg	  pleegt	  een	  nieuw	  misdrijf,	  een	  gewapende	  overval	  ten	  bate	  van	  een	  jihadistische	  
beweging	  bijvoorbeeld,	  en	  wordt	  daarvoor	  veroordeeld	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  vier	  jaar.	  Het	  
uitstel	  is	  dan	  van	  rechtswege	  herroepen.	  De	  rechter	  die	  de	  vier	  jaar	  uitspreekt	  zal	  de	  Belg	  van	  de	  
Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  kunnen	  verklaren.	  De	  Belg	  zal	  ook	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  
vervallen	  verklaard	  kunnen	  worden	  bij	  een	  afzonderlijk	  vonnis,	  door	  de	  correctionele	  rechtbank	  
uitgesproken	  op	  dagvaarding	  en	  vordering	  van	  het	  openbaar	  ministerie.	  Deze	  afzonderlijke	  vordering	  
moet,	  op	  straffe	  van	  onontvankelijkheid,	  ingesteld	  worden	  binnen	  het	  jaar	  na	  het	  onherroepelijk	  
worden	  van	  de	  veroordeling	  tot	  vier	  jaar	  gevangenisstraf.	  	  

	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  	  

Art.	  2	  

Artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  15	  juni	  1951	  en	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  
van	  1	  augustus	  1979,	  wordt	  hersteld	  in	  de	  volgende	  lezing:	  
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"Art.	  135ter.	  Iedere	  Belg	  of	  iedere	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk	  die	  zich	  vrijwillig	  
aansluit	  bij	  een	  jihadistische	  groepering,	  een	  jihadistische	  vereniging	  of	  een	  jihadistische	  entiteit	  
waarvan	  de	  naam	  voorkomt	  op	  een	  lijst	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad	  vastgesteld	  door	  de	  Minister	  
van	  Buitenlandse	  Zaken,	  en	  zich	  aansluit	  met	  de	  bedoeling	  om	  in	  die	  groepering,	  vereniging	  of	  
entiteit	  een	  taak	  te	  vervullen	  van	  strijd,	  vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking,	  wordt	  gestraft	  met	  opsluiting	  
van	  tien	  jaar	  tot	  vijftien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  duizend	  euro	  tot	  honderdduizend	  euro.	  

Met	  dezelfde	  straffen	  wordt	  gestraft,	  iedere	  Belg	  of	  iedere	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  
Rijk,	  die	  in	  of	  voor	  een	  dergelijke	  jihadistische	  groepering,	  jihadistische	  vereniging	  of	  jihadistische	  
entiteit	  een	  taak	  vervult	  van	  strijd,	  vervoer,	  arbeid	  of	  bewaking."	  

Art.	  3	  

In	  artikel	  22,	  §	  1,	  7°,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  gewijzigd	  bij	  de	  wet	  van	  4	  
december	  2012,	  worden	  de	  woorden	  “artikelen	  23	  en	  23/1”	  vervangen	  door	  de	  woorden	  “artikelen	  
23,	  23/1	  en	  23/2”.	  	  

Art.	  4	  	  

In	  hoofdstuk	  IV	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  wordt	  een	  artikel	  23/2	  ingevoegd,	  luidend:	  

“Art.	  23/2.	  De	  vervallenverklaring	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  kan	  op	  vordering	  van	  het	  openbaar	  
ministerie	  door	  de	  rechter	  worden	  uitgesproken	  ten	  aanzien	  van	  alle	  Belgen,	  indien	  zij	  als	  
meerderjarige	  dader,	  mededader	  of	  medeplichtige	  veroordeeld	  werden	  tot	  een	  gevangenisstraf	  van	  
ten	  minste	  één	  jaar	  zonder	  uitstel	  voor	  een	  misdrijf	  vermeld	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  
of	  voor	  de	  poging	  tot	  een	  dergelijk	  misdrijf.	  	  

Wanneer	  de	  rechter	  de	  betrokkene	  als	  dader,	  mededader	  of	  medeplichtige	  schuldig	  heeft	  verklaard	  
aan	  een	  misdrijf	  of	  de	  poging	  tot	  een	  misdrijf	  vermeld	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek	  en	  aan	  
ten	  minste	  één	  ander	  misdrijf,	  en	  hem	  voor	  deze	  misdrijven	  bij	  toepassing	  van	  de	  artikelen	  58	  tot	  en	  
met	  65	  van	  hetzelfde	  Wetboek	  veroordeeld	  heeft	  tot	  één	  enkele	  gevangenisstraf	  van	  meer	  dan	  één	  
jaar	  zonder	  uitstel	  en	  bijgevolg	  geen	  afzonderlijke	  straf	  heeft	  opgelegd	  voor	  het	  misdrijf	  omschreven	  
in	  genoemd	  artikel	  135ter,	  kan	  de	  vervallenverklaring	  uitgesproken	  worden	  indien	  de	  rechter	  
vaststelt	  dat	  de	  overtreding	  van	  artikel	  135ter	  een	  afzonderlijke	  vrijheidsstraf	  van	  ten	  minste	  één	  jaar	  
zonder	  uitstel	  zou	  verantwoord	  hebben.	  	  

De	  paragrafen	  2,	  3	  en	  4	  van	  artikel	  23/1	  zijn	  van	  toepassing.”	  

Art.	  5	  

Artikel	  90ter,	  §	  2,	  1°,	  van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  30	  juni	  1994,	  
wordt	  aangevuld	  met	  de	  woorden:	  	  

“en	  artikel	  135ter	  van	  hetzelfde	  Wetboek.”	  

Art.	  6	  

Artikel	  14	  van	  de	  wet	  van	  29	  juni	  1964	  betreffende	  de	  opschorting,	  het	  uitstel	  en	  de	  probatie,	  
gewijzigd	  bij	  de	  wetten	  van	  22	  maart	  1999	  en	  25	  april	  2014,	  wordt	  aangevuld	  met	  een	  paragraaf	  4,	  
luidend:	  	  
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“§	  4.	  Indien	  uitstel	  van	  de	  tenuitvoerlegging	  werd	  gelast	  van	  een	  gevangenisstraf	  van	  ten	  minste	  één	  
jaar,	  uitgesproken	  voor	  een	  misdrijf	  omschreven	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  kan	  de	  
rechter	  die	  de	  straf	  voor	  het	  nieuw	  misdrijf	  uitspreekt	  of	  die	  het	  uitstel	  herroept,	  de	  betrokkene	  op	  
vordering	  van	  het	  openbaar	  ministerie	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  vervallen	  verklaren.	  Het	  
bepaalde	  in	  artikel	  23/2	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  is	  dan	  van	  toepassing.	  

Wanneer	  het	  uitstel	  van	  rechtswege	  wordt	  herroepen,	  in	  het	  geval	  bedoeld	  in	  §	  1,	  kan	  de	  
vervallenverklaring	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  eveneens	  worden	  uitgesproken	  bij	  afzonderlijk	  
vonnis	  van	  de	  correctionele	  rechtbank,	  op	  vordering	  van	  het	  openbaar	  ministerie,	  dat	  deze	  vordering	  
bij	  dagvaarding	  moet	  instellen,	  op	  straffe	  van	  onontvankelijkheid,	  uiterlijk	  binnen	  een	  jaar	  na	  het	  
definitief	  worden	  van	  de	  nieuwe	  veroordeling.”	  
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5. JIHADSYMBOLEN	  

	  
WETSVOORSTEL	  

	  
tot	  invoeging	  in	  het	  Strafwetboek	  van	  een	  artikel	  331ter,	  met	  betrekking	  tot	  het	  dragen,	  tonen	  of	  
bezitten	  en	  verspreiden	  van	  uniformen,	  vlaggen,	  symbolen	  of	  emblemen	  van	  jihadistische	  groepen	  

	  
TOELICHTING	  

	  
DAMES	  EN	  HEREN,	  

De	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  heeft	  bij	  arrest	  van	  13	  februari	  
2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  tegen	  Turkije,	  in	  paragraaf	  123,	  verklaard	  dat	  de	  islamitische	  wet	  of	  
sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  
verwoord	  door	  het	  Europees	  Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  
fundamentele	  vrijheden	  (het	  EVRM).	  	  

De	  Grote	  Kamer	  stelde:	  

“123.	  The	  Court	  concurs	  in	  the	  Chamber’s	  view	  that	  sharia	  is	  incompatible	  with	  the	  fundamental	  
principles	  of	  democracy,	  as	  set	  forth	  in	  the	  Convention:	  

‘72.	  Like	  the	  Constitutional	  Court,	  the	  Court	  considers	  that	  sharia,	  which	  faithfully	  reflects	  the	  
dogmas	  and	  divine	  rules	  laid	  down	  by	  religion,	  is	  stable	  and	  invariable.	  Principles	  such	  as	  pluralism	  in	  
the	  political	  sphere	  or	  the	  constant	  evolution	  of	  public	  freedoms	  have	  no	  place	  in	  it.	  The	  Court	  notes	  
that,	  when	  read	  together,	  the	  offending	  statements,	  which	  contain	  explicit	  references	  to	  the	  
introduction	  of	  sharia,	  are	  difficult	  to	  reconcile	  with	  the	  fundamental	  principles	  of	  democracy,	  as	  
conceived	  in	  the	  Convention	  taken	  as	  a	  whole.	  It	  is	  difficult	  to	  declare	  one’s	  respect	  for	  democracy	  
and	  human	  rights	  while	  at	  the	  same	  time	  supporting	  a	  regime	  based	  on	  sharia,	  which	  clearly	  diverges	  
from	  Convention	  values,	  particularly	  with	  regard	  to	  its	  criminal	  law	  and	  criminal	  procedure,	  its	  rules	  
on	  the	  legal	  status	  of	  women	  and	  the	  way	  it	  intervenes	  in	  all	  spheres	  of	  private	  and	  public	  life	  in	  
accordance	  with	  religious	  precepts.	  ...	  In	  the	  Court’s	  view,	  a	  political	  party	  whose	  actions	  seem	  to	  be	  
aimed	  at	  introducing	  sharia	  in	  a	  State	  party	  to	  the	  Convention	  can	  hardly	  be	  regarded	  as	  an	  
association	  complying	  with	  the	  democratic	  ideal	  that	  underlies	  the	  whole	  of	  the	  Convention.’”	  

De	  Lidstaten	  van	  de	  Raad	  van	  Europa,	  waaronder	  België,	  zijn	  dus	  gerechtigd	  om	  groeperingen	  te	  
bestrijden	  die	  de	  sharia	  willen	  invoeren	  en	  aan	  anderen	  opleggen.	  Zeker	  wanneer	  deze	  oplegging	  van	  
de	  sharia	  onder	  dwang	  dreigt	  te	  gebeuren.	  	  

De	  zogenaamde	  Islamitische	  Staat	  (IS)	  is	  een	  dergelijke	  jihadistische	  groepering	  die	  als	  doel	  heeft	  een	  
kalifaat	  te	  installeren,	  waar	  slechts	  de	  ondemocratische	  en	  inhumane	  sharia,	  de	  islamitische	  
wetgeving,	  de	  toon	  zet.	  	  

Op	  12	  september	  2014	  las	  men	  op	  de	  website	  van	  NOS.nl:	  

“Duitsland	  heeft	  terreurbeweging	  Islamitische	  Staat	  (IS)	  verboden.	  Activiteiten	  die	  te	  maken	  hebben	  
met	  de	  organisatie	  zijn	  voortaan	  strafbaar.	  Onder	  meer	  het	  zwaaien	  met	  de	  zwarte	  IS-‐vlag,	  het	  
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dragen	  van	  IS-‐symbolen	  bij	  demonstraties	  en	  het	  voeren	  van	  propaganda	  op	  sociale	  media	  is	  niet	  
meer	  toegestaan.	  Ook	  worden	  symbolen	  van	  IS	  op	  internet	  verwijderd.”1	  

Op	  24	  augustus	  2014	  kon	  men	  op	  de	  website	  van	  De	  Standaard	  lezen:	  

“’Het	  klopt	  dat	  er	  de	  laatste	  tijd	  meer	  IS-‐symbolen	  gesignaleerd	  worden.	  Dat	  gaat	  van	  vlaggen	  bij	  
mensen	  thuis	  tot	  stickers	  op	  auto’s	  en	  afbeeldingen	  in	  gsm’s.	  En	  dat	  kan	  uiteraard	  niet.	  IS	  staat	  op	  de	  
lijst	  van	  terroristische	  organisaties	  die	  opgesteld	  is	  door	  de	  Verenigde	  Naties.	  Het	  openlijk	  dwepen	  
met	  IS	  is	  echter	  niet	  echt	  een	  misdrijf,	  maar	  als	  het	  opgemerkt	  wordt,	  dan	  worden	  die	  mensen	  er	  wel	  
op	  aangesproken.	  We	  zagen	  dat	  ook	  bij	  Al-‐Qaida	  en	  Jabath	  al-‐Nusra:	  die	  symbolen	  doken	  eveneens	  
op	  in	  het	  straatbeeld’,	  zegt	  een	  anonieme	  overheidsbron	  aan	  Gazet	  van	  Antwerpen.	  	  
Een	  groep	  jongeren	  aan	  een	  Hobokense	  moskee	  ging,	  gekleed	  in	  IS-‐	  shirts,	  aan	  de	  ingang	  staan	  om	  
mensen	  op	  de	  gewenste	  klederdracht	  te	  wijzen.	  Dit	  geeft	  aan	  dat	  de	  invloed	  van	  het	  kalifaat	  ver	  
reikt.	  ‘Dat	  is	  de	  befaamde	  dawa	  van	  de	  salafisten.	  Heel	  veel	  moskeeën	  staan	  onder	  druk	  van	  die	  
salafisten.	  Ze	  werken	  eigenlijk	  stelselmatig.	  Eerst	  komen	  ze	  als	  gewone	  moskeebezoeker,	  maar	  meer	  
en	  meer	  zullen	  ze	  proberen	  invloed	  uit	  te	  oefenen.	  Eerst	  op	  het	  bestuur	  en	  vervolgens	  op	  de	  
bezoekers.	  ‘Het	  is	  typisch	  salafistisch	  om	  invloed	  te	  willen	  uitoefenen	  op	  bestaande	  moskeeën.	  
Zolang	  dat	  zuiver	  religieus	  blijft,	  zit	  daar	  eigenlijk	  geen	  gevaar	  in.	  Het	  is	  uiteraard	  wel	  vervelend	  en	  
irritant	  voor	  de	  mensen	  daar.	  Maar	  een	  echte	  dreiging	  zien	  we	  daar	  niet	  in.’	  
Door	  de	  grootte	  van	  de	  beweging	  is	  het	  kalifaat	  moeilijk	  in	  te	  dijken.	  Ook	  de	  Belgische	  
veiligheidsdiensten	  tasten	  voorlopig	  in	  het	  duister.	  ‘IS	  is	  zo	  groot	  en	  verspreid	  dat	  men	  dat	  nooit	  
allemaal	  kan	  controleren.	  Er	  wordt	  wel	  een	  grote	  groep	  mensen	  van	  dichtbij	  gevolgd,	  maar	  we	  weten	  
ook	  dat	  er	  ondergronds	  gewerkt	  wordt.	  Sharia4belgium	  was	  bijvoorbeeld	  heel	  zichtbaar	  en	  daardoor	  
ook	  heel	  kwetsbaar.	  Daar	  zijn	  lessen	  uit	  getrokken	  en	  bijgevolg	  gaan	  veel	  organisaties	  ondergronds	  te	  
werk.’”	  2	  

Artikel	  17	  van	  het	  Europees	  Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (EVRM)	  luidt	  als	  volgt:	  

“Geen	  der	  bepalingen	  van	  dit	  Verdrag	  mag	  worden	  uitgelegd	  als	  zou	  zij	  voor	  een	  Staat,	  een	  groep	  of	  
een	  persoon	  een	  recht	  inhouden	  enige	  activiteit	  aan	  de	  dag	  te	  leggen	  of	  enige	  daad	  te	  verrichten	  met	  
als	  doel	  de	  rechten	  of	  vrijheden	  die	  in	  dit	  Verdrag	  zijn	  vermeld	  teniet	  te	  doen	  of	  deze	  verdergaand	  te	  
beperken	  dan	  bij	  dit	  Verdrag	  is	  voorzien.”	  

Artikel	  17	  van	  het	  EVRM	  laat	  dus	  toe	  het	  vertoon	  van	  dergelijke	  symbolen	  te	  verbieden.	  Jihadistische	  
groepen	  streven	  er	  immers	  naar	  de	  sharia	  op	  te	  leggen	  in	  de	  door	  hen	  veroverde	  gebieden.	  De	  sharia	  
is	  strijdig	  met	  het	  EVRM.	  Groepen	  die	  de	  sharia	  willen	  verspreiden	  onder	  dwang	  kunnen	  hun	  rechten	  
beknot	  zien.	  Daartoe	  strekt	  dit	  wetsvoorstel.	  	  

Het	  is	  de	  Minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken	  die	  een	  lijst	  met	  jihadistische	  groepen	  zal	  samenstellen,	  na	  
overleg	  in	  de	  Ministerraad.	  Het	  vertonen	  of	  het	  verspreiden	  van	  de	  symbolen	  van	  deze	  groepen	  zal	  
verboden	  worden.	  	  

Dit	  wetsvoorstel	  wil	  het	  vertonen	  van	  IS-‐	  en	  andere	  jihadsymbolen	  alsook	  de	  verkoop	  en	  de	  
verspreiding	  daarvan,	  met	  het	  oogmerk	  om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  maken,	  strafbaar	  
stellen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://nos.nl/artikel/697409-‐duitsland-‐verbiedt-‐is.html	  
2	  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140824_01230019	  
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ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

	  

Artikel	  1	  

Het	  eerste	  lid	  behoeft	  geen	  commentaar.	  

Het	  tweede	  lid	  bepaalt	  dat	  de	  sharia,	  voor	  de	  toepassing	  van	  de	  voorgestelde	  wet,	  moet	  beschouwd	  
worden	  als	  onverenigbaar	  met	  de	  fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  in	  de	  zin	  van	  het	  
EVRM.	  	  

	  

Art.	  2	  

In	  het	  Strafwetboek	  wordt	  een	  artikel	  331ter	  ingevoegd,	  in	  boek	  II,	  titel	  VI.	  Het	  betreft	  
“Wanbedrijven	  betreffende	  het	  dragen,	  tonen	  of	  verspreiden	  van	  uniformen,	  vlaggen,	  symbolen	  of	  
emblemen	  van	  jihadistische	  groepen.”	  Het	  artikel	  omvat	  twee	  paragrafen.	  	  

De	  woorden	  “om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  maken,	  een	  uniform,	  een	  vlag,	  een	  symbool	  of	  
een	  embleem	  draagt	  of	  laat	  zien	  dat	  kan	  worden	  geassocieerd	  met	  wat	  gedragen	  of	  getoond	  wordt”	  
werden	  overgenomen	  uit	  het	  “Wetsvoorstel	  tot	  wijziging	  van	  de	  wet	  van	  23	  maart	  1995	  tot	  
bestraffing	  van	  het	  ontkennen,	  minimaliseren,	  rechtvaardigen	  of	  goedkeuren	  van	  de	  genocide	  die	  
tijdens	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  door	  het	  Duitse	  nationaalsocialistische	  regime	  is	  gepleegd,	  wat	  het	  
gebruik	  van	  nazisymbolen	  betreft”,	  tijdens	  de	  vorige	  legislatuur	  in	  deze	  Kamer	  ingediend	  door	  
mevrouw	  Catherine	  Fonck	  (Parl.	  St.,	  Kamer,	  DOC	  53	  2725/1).	  	  

De	  door	  het	  wetsvoorstel	  van	  mevrouw	  Fonck	  voorgestelde	  tekst	  luidde	  als	  volgt:	  

“Art.	  1/1.	  Met	  dezelfde	  straffen	  wordt	  gestraft	  hij	  die,	  om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  
maken,	  een	  uniform,	  symbool	  of	  embleem	  draagt	  of	  laat	  zien	  dat	  kan	  worden	  geassocieerd	  met	  wat	  
gedragen	  werd	  door	  de	  leden	  van	  een	  criminele	  organisatie	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  9	  van	  het	  statuut	  
van	  het	  Internationaal	  Militair	  Tribunaal	  van	  Neurenberg	  van	  8	  augustus	  1945,	  of	  door	  iemand	  die	  
schuldig	  is	  bevonden	  aan	  genocide,	  oorlogsmisdaden	  of	  misdaden	  tegen	  de	  menselijkheid”	  (Parl.	  St.,	  
Kamer,	  DOC	  53	  2725/1,	  p.	  6).	  	  

Mevrouw	  Fonck	  schreef	  over	  de	  door	  haar	  voorgestelde	  tekst:	  “De	  inhoud	  van	  dit	  artikel	  is	  ingegeven	  
door	  artikel	  R.645-‐1	  van	  de	  Franse	  Nouveau	  Code	  pénal”	  (Parl.	  St.,	  Kamer,	  DOC	  53	  2725/1,	  p.	  4).	  	  

Artikel	  R.645-‐1,	  eerste	  lid,	  van	  het	  Franse	  Strafwetboek	  luidt	  als	  volgt:	  

“Est	  puni	  de	  l'amende	  prévue	  pour	  les	  contraventions	  de	  la	  5e	  classe	  le	  fait,	  sauf	  pour	  les	  besoins	  
d'un	  film,	  d'un	  spectacle	  ou	  d'une	  exposition	  comportant	  une	  évocation	  historique,	  de	  porter	  ou	  
d'exhiber	  en	  public	  un	  uniforme,	  un	  insigne	  ou	  un	  emblème	  rappelant	  les	  uniformes,	  les	  insignes	  ou	  
les	  emblèmes	  qui	  ont	  été	  portés	  ou	  exhibés	  soit	  par	  les	  membres	  d'une	  organisation	  déclarée	  
criminelle	  en	  application	  de	  l'article	  9	  du	  statut	  du	  tribunal	  militaire	  international	  annexé	  à	  l'accord	  
de	  Londres	  du	  8	  août	  1945,	  soit	  par	  une	  personne	  reconnue	  coupable	  par	  une	  juridiction	  française	  ou	  
internationale	  d'un	  ou	  plusieurs	  crimes	  contre	  l'humanité	  prévus	  par	  les	  articles	  211-‐1	  à	  212-‐3	  ou	  
mentionnés	  par	  la	  loi	  n°	  64-‐1326	  du	  26	  décembre	  1964.”	  	  
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De	  woorden	  “om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  maken”	  wijzen	  erop	  dat	  niet	  ieder	  vertoon	  van	  
jihadistische	  symbolen	  strafbaar	  zal	  zijn.	  Het	  vertoon	  zal	  alleen	  strafbaar	  zijn	  wanneer	  het	  gebeurt	  
met	  het	  doel	  propaganda	  te	  voeren.	  Het	  dragen	  van	  een	  dergelijk	  symbool,	  met	  een	  rode	  streep	  
door,	  bijvoorbeeld,	  zal	  dus	  normaal	  niet	  strafbaar	  zijn.	  Het	  zal	  ook	  niet	  strafbaar	  zijn	  wanneer	  het	  bij	  
wijze	  van	  informatieverstrekking	  wordt	  vertoond,	  bijvoorbeeld	  in	  een	  krant,	  ter	  illustratie	  van	  een	  
artikel.	  	  

Het	  artikel	  viseert	  het	  dragen	  of	  tonen	  van	  het	  “kennelijk	  kenmerkend	  onderscheidingsteken”	  van	  
bepaalde	  groeperingen.	  Hierbij	  wordt	  gedacht	  aan	  het	  IS-‐embleem,	  al	  dan	  niet	  op	  een	  IS-‐vlag.	  	  

De	  op	  het	  wanbedrijf	  gestelde	  straffen	  worden	  toegepast,	  zelfs	  indien	  dat	  onderscheidingsteken	  
oorspronkelijk	  een	  zuiver	  godsdienstige	  betekenis	  zou	  gehad	  hebben.	  De	  dader	  kan	  dus	  niet	  als	  
rechtvaardiging	  inroepen	  dat	  het	  onderscheidingsteken	  oorspronkelijk	  een	  zuiver	  godsdienstige	  
inhoud	  of	  betekenis	  zou	  gehad	  hebben.	  Het	  IS-‐symbool,	  bijvoorbeeld,	  zou	  het	  “zegel	  van	  
Mohammed”	  zijn.	  Dat	  kan	  dus	  niet	  als	  rechtvaardiging	  worden	  ingeroepen.	  	  

Het	  voorgestelde	  artikel	  331ter	  omvat	  twee	  paragrafen.	  

	  

Art.	  331ter,	  §	  1	  

Hij	  die,	  om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  maken,	  een	  uniform,	  een	  vlag,	  een	  symbool	  of	  een	  
embleem	  draagt	  of	  laat	  zien	  dat	  kan	  worden	  geassocieerd	  met	  wat	  gedragen	  of	  getoond	  wordt,	  als	  
kennelijk	  kenmerkend	  onderscheidingsteken,	  door	  jihadistische	  groepen,	  dan	  wel	  door	  leden	  
daarvan,	  waarvan	  de	  naam	  is	  opgenomen	  op	  een	  lijst	  door	  de	  Minister	  van	  Buitenlandse	  Zaken	  
opgesteld	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad,	  wordt,	  zelfs	  indien	  dat	  onderscheidingsteken	  oorspronkelijk	  
een	  zuiver	  godsdienstige	  betekenis	  zou	  gehad	  hebben,	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  een	  jaar	  tot	  
vijf	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  vijfhonderd	  euro	  tot	  vijftigduizend	  euro.	  	  

Het	  IS-‐symbool	  valt	  hier	  duidelijk	  onder.	  	  

	  

Art.	  331ter,	  §	  2	  

De	  invoer,	  de	  verkoop	  en	  de	  verspreiding	  van	  de	  verboden	  symbolen	  wordt,	  in	  bepaalde	  
omstandigheden,	  eveneens	  strafbaar	  gesteld.	  	  

	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  

Zij	  beoogt	  de	  gedeeltelijke	  uitvoering	  van	  het	  arrest	  van	  de	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  
de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  van	  13	  februari	  2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  tegen	  Turkije,	  paragraaf	  
123,	  waarin	  het	  Hof	  verklaart	  dat	  de	  islamitische	  wet	  of	  sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  
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fundamentele	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  Verdag	  tot	  
bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden.	  	  

	  

Art.	  2	  

In	  boek	  II,	  titel	  VI,	  van	  het	  Strafwetboek	  wordt	  een	  hoofdstuk	  IIbis	  ingevoegd,	  dat	  artikel	  331ter	  
omvat,	  luidend:	  

“Hoofdstuk	  IIbis.	  Wanbedrijven	  betreffende	  het	  dragen,	  tonen	  of	  verspreiden	  van	  uniformen,	  
vlaggen,	  symbolen	  of	  emblemen	  van	  jihadistische	  groepen.	  

Art.	  331ter.	  §	  1.	  Hij	  die,	  om	  propaganda	  te	  voeren	  of	  reclame	  te	  maken,	  een	  uniform,	  een	  vlag,	  een	  
symbool	  of	  een	  embleem	  draagt	  of	  laat	  zien	  dat	  kan	  worden	  geassocieerd	  met	  wat	  gedragen	  of	  
getoond	  wordt,	  als	  kennelijk	  kenmerkend	  onderscheidingsteken,	  door	  jihadistische	  groepen,	  dan	  wel	  
door	  leden	  daarvan,	  waarvan	  de	  naam	  is	  opgenomen	  op	  een	  lijst	  door	  de	  Minister	  van	  Buitenlandse	  
Zaken	  opgesteld	  na	  overleg	  in	  de	  Ministerraad,	  wordt,	  zelfs	  indien	  dat	  onderscheidingsteken	  
oorspronkelijk	  een	  zuiver	  godsdienstige	  betekenis	  zou	  gehad	  hebben,	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  
van	  een	  jaar	  tot	  vijf	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  vijfhonderd	  euro	  tot	  vijftigduizend	  euro.	  	  

§	  2.	  Hij	  die,	  teneinde	  de	  oogmerken	  te	  dienen	  van	  een	  groep	  waarvan	  de	  naam	  opgenomen	  is	  in	  de	  
in	  de	  vorige	  paragraaf	  bedoelde	  lijst,	  een	  uniform,	  een	  vlag,	  een	  symbool	  of	  een	  embleem	  dat	  kan	  
worden	  geassocieerd	  met	  wat	  gedragen	  of	  getoond	  wordt,	  als	  kennelijk	  kenmerkend	  
onderscheidingsteken,	  door	  leden	  van	  een	  dergelijke	  groep,	  invoert,	  in	  voorraad	  heeft,	  tentoonstelt,	  
verkoopt	  of	  verspreidt,	  wordt	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  zes	  maanden	  tot	  drie	  jaar	  en	  met	  
geldboete	  van	  vijftig	  euro	  tot	  twintigduizend	  euro	  of	  met	  een	  van	  die	  straffen	  alleen.”	  
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6. SHARIAZONES	  

	  

WETSVOORSTEL	  

tot	  invoeging	  van	  een	  artikel	  146bis	  in	  het	  Strafwetboek,	  met	  betrekking	  tot	  gebieden	  of	  plaatsen	  
waarvoor	  afgekondigd	  wordt	  dat	  de	  voorschriften	  of	  de	  wetten	  van	  een	  godsdienst	  of	  een	  

levensbeschouwing,	  en	  inzonderheid	  de	  sharia	  dan	  wel	  een	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  er	  zullen	  van	  
toepassing	  zijn	  of	  er	  zullen	  afgedwongen	  worden	  

TOELICHTING	  

	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  	  

Zowel	  in	  Duitsland	  als	  in	  Groot-‐Brittannië	  werden	  recent	  een	  aantal	  zogenaamde	  “shariazones”	  
ingesteld.	  Binnen	  deze	  shariazones	  worden	  de	  islamitische	  regels	  zoals	  bepaald	  door	  de	  islamitische	  
wetgeving,	  de	  sharia,	  afgedwongen.	  Ook	  in	  ons	  land	  bestaan	  –	  zij	  het	  informeel	  –	  dergelijke	  
afgebakende	  zones.	  	  

Het	  ligt	  voor	  de	  hand	  dat	  het	  opleggen	  van	  islamitische	  regels,	  op	  het	  openbaar	  domein,	  met	  name	  
aan	  personen	  die	  niet	  tot	  de	  betrokken	  religie	  behoren,	  in	  een	  rechtstaat	  onaanvaardbaar	  is.	  
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Er	  wordt	  voorgesteld	  in	  het	  Strafwetboek	  een	  artikel	  146bis	  in	  te	  voegen:	  

Hij	  die,	  op	  enigerlei	  wijze,	  te	  kennen	  geeft	  dat	  de	  voorschriften	  of	  de	  wetten	  van	  een	  bepaalde	  
godsdienst	  of	  levensbeschouwing,	  en	  inzonderheid	  de	  sharia	  dan	  wel	  een	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  op	  
de	  openbare	  weg	  van	  toepassing	  zullen	  zijn	  of	  er	  zullen	  afgedwongen	  worden	  in	  een	  bepaald	  gebied	  
of	  op	  een	  bepaalde	  plaats,	  wordt	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  een	  jaar	  tot	  vijf	  jaar	  en	  met	  
geldboete	  van	  duizend	  euro	  tot	  vijftigduizend	  euro.	  	  

Hij	  die,	  verwijzend	  naar	  die	  kennisgeving,	  die	  voorschriften	  of	  die	  wetten	  op	  enigerlei	  wijze	  poogt	  af	  te	  
dwingen	  of	  te	  doen	  naleven,	  zelfs	  door	  het	  maken	  van	  een	  eenvoudige	  opmerking,	  wordt	  gestraft	  met	  
opsluiting	  van	  vijf	  jaar	  tot	  tien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  twintigduizend	  euro	  tot	  honderdduizend	  
euro.	  	  

Deze	  straf	  lijkt	  streng.	  Men	  is	  strafbaar	  “zelfs	  door	  het	  maken	  van	  een	  eenvoudige	  opmerking”.	  Maar	  
de	  strafwet	  is	  op	  andere	  gebieden	  even	  streng.	  Wie	  een	  fiets	  steelt	  door	  het	  fietsslot	  door	  te	  
knippen,	  maakt	  zich	  schuldig	  aan	  diefstal	  met	  braak	  en	  kan	  worden	  gestraft	  met	  opsluiting	  van	  vijf	  
jaar	  tot	  tien	  jaar.	  Dat	  wordt	  bepaald	  door	  artikel	  467	  van	  het	  Strafwetboek.	  De	  indieners	  zijn	  van	  
oordeel	  dat	  het	  misdrijf	  omschreven	  door	  de	  voorgestelde	  wet	  een	  aanslag	  is	  op	  het	  gezag	  van	  de	  
overheid.	  Dat	  mag	  gestraft	  worden	  met	  strenge	  straffen.	  	  

Hij	  die,	  in	  het	  tweede	  geval,	  de	  misdaad	  pleegt	  door	  middel	  van	  geweld	  of	  bedreiging,	  wordt	  gestraft	  
met	  opsluiting	  van	  tien	  jaar	  tot	  vijftien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  vijftigduizend	  euro	  tot	  
tweehonderddduizend	  euro.	  	  

De	  omschreven	  misdrijven	  maken	  een	  aanslag	  uit	  op	  het	  grondwettelijk	  beginsel	  van	  de	  scheiding	  
van	  kerk	  en	  staat.	  Dat	  bepaalt	  de	  plaats	  van	  het	  voorgestelde	  artikel	  in	  het	  Strafwetboek.	  Het	  betreft	  
“misdaden	  en	  wanbedrijven	  die	  de	  door	  de	  Grondwet	  gewaarborgde	  rechten	  schenden”.	  	  

	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  	  

Zij	  beoogt	  de	  gedeeltelijk	  uitvoering	  van	  het	  arrest	  van	  de	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  
Rechten	  van	  de	  Mens	  van	  13	  februari	  2003,	  in	  de	  zaak	  van	  Refah	  Partisi	  tegen	  Turkije,	  paragraaf	  123,	  
waarin	  het	  Hof	  verklaart	  dat	  de	  islamitische	  wet	  of	  sharia	  onverenigbaar	  is	  met	  de	  fundamentele	  
beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  worden	  verwoord	  door	  het	  Europees	  Verdag	  tot	  
bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden.	  	  

	  

Art.	  2	  

In	  boek	  II,	  titel	  II,	  van	  het	  Strafwetboek	  wordt	  een	  hoofdstuk	  Ibis	  ingevoegd,	  luidend:	  

“Hoofdstuk	  Ibis.	  Schending	  van	  de	  scheiding	  van	  kerk	  en	  staat”.	  
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Art.	  3	  

In	  hoofdstuk	  Ibis,	  ingevoegd	  bij	  artikel	  2,	  wordt	  een	  artikel	  146bis	  ingevoegd,	  luidend:	  

“Art.	  146bis.	  Hij	  die,	  hetzij	  door	  woorden	  gesproken	  in	  openbare	  bijeenkomsten	  of	  plaatsen,	  of	  in	  
tegenwoordigheid	  van	  verscheidene	  personen,	  in	  een	  plaats	  die	  niet	  openbaar	  is,	  maar	  toegankelijk	  
voor	  een	  aantal	  personen	  die	  het	  recht	  hebben	  er	  te	  vergaderen	  of	  ze	  te	  bezoeken,	  of	  gericht	  tot	  een	  
of	  meer	  personen,	  hetzij	  door	  enigerlei	  geschrift,	  drukwerk,	  prent	  of	  zinnebeeld,	  aangeplakt,	  
rondgedeeld	  of	  verkocht,	  te	  koop	  geboden	  of	  openlijk	  tentoongesteld,	  te	  kennen	  geeft	  dat	  de	  
voorschriften	  of	  de	  wetten	  van	  een	  bepaalde	  godsdienst	  of	  levensbeschouwing,	  en	  inzonderheid	  de	  
sharia	  dan	  wel	  een	  versie	  of	  lezing	  daarvan,	  op	  de	  openbare	  weg	  van	  toepassing	  zullen	  zijn	  of	  er	  
zullen	  afgedwongen	  worden	  in	  een	  bepaald	  gebied	  of	  op	  een	  bepaalde	  plaats,	  wordt	  gestraft	  met	  
gevangenisstraf	  van	  een	  jaar	  tot	  vijf	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  duizend	  euro	  tot	  vijftigduizend	  euro.	  	  

Hij	  die,	  verwijzend	  naar	  die	  kennisgeving,	  die	  voorschriften	  of	  die	  wetten	  op	  enigerlei	  wijze	  poogt	  af	  
te	  dwingen	  of	  te	  doen	  naleven,	  zelfs	  door	  het	  maken	  van	  een	  eenvoudige	  opmerking,	  wordt	  gestraft	  
met	  opsluiting	  van	  vijf	  jaar	  tot	  tien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  twintigduizend	  euro	  tot	  
honderdduizend	  euro.	  

Hij	  die,	  in	  het	  geval	  van	  het	  vorige	  lid,	  de	  misdaad	  pleegt	  door	  middel	  van	  geweld	  of	  bedreiging,	  
wordt	  gestraft	  met	  opsluiting	  van	  tien	  jaar	  tot	  vijftien	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  vijftigduizend	  euro	  
tot	  tweehonderddduizend	  euro.”	  
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7. DIENSTNEMING	  OIC-‐LEGER	  

WETSVOORSTEL	  

tot	  wijziging	  van	  inzonderheid	  artikel	  22	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  met	  
betrekking	  tot	  het	  verlies	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  door	  iedere	  Belg	  die,	  zonder	  algemeen	  of	  
bijzonder	  verlof	  van	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging,	  volkomen	  vrijwillig	  dienst	  neemt	  in	  de	  

krijgsmacht	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  gewapende	  groep	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  
de	  Islamitisch	  Samenwerking,	  tenzij	  hij	  daartoe	  krachtens	  een	  internationale	  overeenkomst	  

gerechtigd	  is	  

TOELICHTING	  

DAMES	  EN	  HEREN,	  

Van	  een	  Belgisch	  staatsburger	  mag	  men	  in	  alle	  omstandigheden	  verwachten	  dat	  hij	  trouw	  en	  loyaal	  is	  
aan	  zijn	  land,	  België.	  	  

Dit	  wetsvoorstel	  viseert	  in	  feite	  bipatride	  Belgen	  die	  vrijwillig	  dienst	  nemen	  in	  het	  leger	  van	  een	  
lidstaat	  van	  de	  ‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking).	  	  

Een	  bipatride	  Belg,	  die	  dienst	  neemt	  in	  het	  leger	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  
Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’,	  hierna	  ‘OIC’),	  geeft	  blijk	  van	  weinig	  
respect	  voor	  zijn	  eigenlijke	  vaderland,	  België.	  Zeker	  wanneer	  hij	  voor	  het	  overige	  zijn	  leven	  in	  België	  
wil	  uitbouwen	  door	  in	  België	  te	  wonen,	  te	  werken	  of	  er	  een	  uitkering	  te	  krijgen.	  	  

Hij	  neemt	  dan	  dienst	  in	  de	  strijdkracht	  van	  een	  islamitisch	  land,	  dat	  waarden	  verdedigt	  of	  gedoogt	  
die	  haaks	  staan	  op	  de	  verworvenheden	  van	  de	  democratische	  staat	  in	  de	  zin	  van	  het	  Europees	  
Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (EVRM).	  De	  sharia,	  de	  islamitische	  wetgeving,	  werd	  inderdaad	  
door	  de	  Grote	  Kamer	  van	  het	  Europees	  Hof	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  onverenigbaar	  geacht	  met	  
de	  beginselen	  van	  de	  democratie,	  zoals	  die	  verwoord	  worden	  door	  het	  Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  
de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden	  (EHRM,	  grote	  kamer,	  13	  februari	  2003,	  Refah	  
Partisi	  (the	  Welfare	  Party)	  en	  anderen	  t.	  Turkije,	  §	  123).	  	  

De	  57	  lidstaten	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  (‘Organisation	  of	  Islamic	  
Cooperation’)	  zijn:	  	  

Afghanistan,	  Albanië,	  Algerije,	  Azerbeidzjan,	  Bahrein,	  Bangladesh,	  Benin,	  Brunei,	  Burkina	  Faso,	  
Comoren,	  Djibouti,	  Egypte,	  Gabon,	  Gambia,	  Guinee,	  Guinee-‐Bissau,	  Guyana,	  Indonesië,	  Irak,	  Iran,	  
Ivoorkust,	  Jemen,	  Jordanië,	  Kameroen,	  Kazachstan,	  Kirgizië,	  Koeweit,	  Libanon,	  Libië,	  Malediven,	  
Maleisië,	  Mali,	  Marokko,	  Mauritanië,	  Mozambique,	  Niger,	  Nigeria,	  Oeganda,	  Oezbekistan,	  Oman,	  
Pakistan,	  Palestina,	  Quatar,	  Saoedi-‐Arabië,	  Senegal,	  Sierra	  Leone,	  Soedan,	  Somalië,	  Suriname,	  Syrië,	  
Tadzikistan,	  Togo,	  Tsjaad,	  Tunesië,	  Turkije,	  Turkmenistan	  en	  Verenigde	  Arabische	  Emiraten.	  	  

Een	  Belg	  neemt	  geen	  dienst	  in	  de	  krijgsmacht	  van	  een	  islamitisch	  land.	  Zeker	  niet	  volkomen	  vrijwillig.	  
Dat	  is	  een	  politieke	  keuze,	  die	  echter	  verantwoord	  wordt	  door	  de	  huidige	  gebeurtenissen.	  Het	  
fundamentalisme	  steekt	  de	  kop	  op	  in	  de	  islamitische	  wereld.	  In	  het	  leger	  van	  een	  islamitisch	  land	  
loopt	  de	  Belg	  het	  risico	  in	  contact	  te	  komen	  met	  fundamentalistische	  leerstellingen.	  Dat	  moet	  
bestreden	  worden.	  Inzonderheid	  door	  een	  wetsvoorstel	  zoals	  dit	  wetsvoorstel.	  	  
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Paragraaf	  28	  van	  de	  Duitse	  Nationaliteitswet	  (Staatsangehörigkeitsgesetzes)	  bepaalt:	  “Ein	  Deutscher,	  
der	  auf	  Grund	  freiwilliger	  Verpflichtung	  ohne	  eine	  Zustimmung	  des	  Bundesministeriums	  der	  
Verteidigung	  oder	  der	  von	  ihm	  bezeichneten	  Stelle	  in	  die	  Streitkräfte	  oder	  einen	  vergleichbaren	  
bewaffneten	  Verband	  eines	  ausländischen	  Staates,	  dessen	  Staatsangehörigkeit	  er	  besitzt,	  eintritt,	  
verliert	  die	  deutsche	  Staatsangehörigkeit.	  Dies	  gilt	  nicht,	  wenn	  er	  auf	  Grund	  eines	  
zwischenstaatlichen	  Vertrages	  dazu	  berechtigt	  ist.”	  

Het	  German	  Law	  Archive	  geeft	  van	  deze	  bepaling	  de	  volgende	  Engelse	  vertaling:	  

“A	  German	  who,	  without	  the	  consent	  of	  the	  Federal	  Ministry	  of	  Defence	  or	  a	  body	  designated	  by	  the	  
said	  Ministry,	  voluntarily	  enlists	  with	  the	  armed	  forces	  or	  a	  comparable	  armed	  organisation	  of	  a	  
foreign	  state	  whose	  citizenship	  he	  or	  she	  possesses,	  shall	  lose	  German	  citizenship.	  This	  shall	  not	  
apply	  if	  he	  or	  she	  is	  entitled	  to	  enlist	  in	  the	  aforesaid	  manner	  by	  virtue	  of	  an	  inter-‐governmental	  
agreement.”1	  

In	  de	  Franse	  vertaling	  van	  deze	  wettekst,	  gegeven	  in	  een	  ‘Note	  d'information	  des	  missions	  
diplomatiques	  et	  consulaires	  allemandes	  en	  France	  -‐	  La	  loi	  allemande	  sur	  la	  nationalité	  -‐	  04/2012’,	  
leest	  men:	  
	  
“Sans	  l’accord	  préalable	  du	  ministère	  fédéral	  de	  la	  Défense	  ou	  de	  l’instance	  désignée	  par	  celui-‐ci,	  un	  
ressortissant	  allemand	  (homme	  ou	  femme)	  perd	  sa	  nationalité	  allemande	  s’il	  s’engage	  à	  titre	  
volontaire	  dans	  les	  forces	  armées	  ou	  dans	  toute	  autre	  organisation	  militaire	  comparable	  d’un	  État	  
étranger	  dont	  il	  possède	  également	  la	  nationalité.”2	  	  
	  
Een	  Duitser	  die,	  op	  grond	  van	  vrijwillige	  dienstneming	  en	  zonder	  toestemming	  van	  het	  
Bondsministerie	  van	  Landsverdediging	  of	  van	  de	  door	  dat	  Ministerie	  aangewezen	  instantie,	  intreedt	  
in	  de	  strijdkrachten	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  gewapende	  groep	  van	  een	  vreemde	  staat	  waarvan	  
hij	  het	  staatsburgerschap	  bezit,	  verliest	  het	  Duitse	  staatsburgerschap.	  Dat	  geldt	  niet,	  wanneer	  hij	  
daartoe	  op	  grond	  van	  een	  tussenstatelijk	  verdrag	  gerechtigd	  is.	  	  

In	  de	  hiervoor	  geciteerde	  ‘note	  d'information’	  leest	  men:	  

"Sans	  l’accord	  préalable	  du	  ministère	  fédéral	  de	  la	  Défense	  ou	  de	  l’instance	  désignée	  par	  celui-‐ci,	  un	  
ressortissant	  allemand	  (homme	  ou	  femme)	  perd	  sa	  nationalité	  allemande	  s’il	  s’engage	  à	  titre	  
volontaire	  dans	  les	  forces	  armées	  ou	  dans	  toute	  autre	  organisation	  militaire	  comparable	  d’un	  État	  
étranger	  dont	  il	  possède	  également	  la	  nationalité.	  
	  
L’entrée	  dans	  une	  armée	  étrangère	  doit	  s’effectuer	  sur	  la	  base	  du	  volontariat.	  L’accomplissement	  
d’un	  service	  militaire	  en	  vertu	  de	  dispositions	  légales	  ne	  requiert	  pas	  d’accord	  préalable	  et	  n’entraîne	  
pas	  la	  perte	  de	  la	  nationalité	  allemande.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://germanlawarchive.wordpress.com/2013/10/25/nationality-‐act-‐staatsangehorigkeitsgesetz-‐stag/	  
2	  http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/3444698/Daten/2442302/01stadtschdatei.pdf	  
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Jusqu’à	  présent,	  la	  perte	  de	  la	  nationalité	  allemande	  selon	  le	  §	  28	  de	  la	  loi	  allemande	  sur	  la	  
nationalité	  pouvait	  être	  évitée	  moyennant	  un	  accord	  du	  ministère	  fédéral	  de	  la	  Défense	  sollicité	  
avant	  l’entrée	  dans	  l’armée	  étrangère.	  Depuis	  le	  6	  juillet	  2011,	  cet	  accord	  est	  considéré	  comme	  
acquis	  pour	  les	  ressortissants	  allemands	  possédant	  également	  la	  nationalité	  de	  l’un	  des	  États	  
énumérés	  ci-‐après.	  Il	  n’est	  donc	  plus	  nécessaire	  pour	  ces	  derniers	  de	  solliciter	  une	  autorisation	  
auprès	  du	  ministère	  fédéral	  de	  la	  Défense.	  
	  
Dans	  le	  bulletin	  fédéral	  des	  annonces	  légales	  obligatoires	  (Bundesanzeiger)	  n°	  98	  en	  date	  du	  5	  juillet	  
2011,	  un	  arrêté	  du	  ministère	  fédéral	  de	  la	  Défense	  dispose	  page	  2379	  que	  l’autorisation	  requise	  
selon	  le	  §	  28	  de	  la	  loi	  allemande	  sur	  la	  nationalité	  est	  réputée	  acquise	  à	  compter	  du	  6	  juillet	  2011	  
pour	  les	  Allemands	  possédant	  également	  la	  nationalité	  
a)	  d’un	  État	  membre	  de	  l’Union	  européenne	  (UE),	  
b)	  d’un	  État	  membre	  de	  l’Association	  européenne	  de	  libre-‐échange	  (AELE),	  
c)	  d’un	  État	  membre	  de	  l’Organisation	  du	  Traité	  de	  l’Atlantique	  Nord	  (OTAN)	  ou	  
d)	  d’États	  figurant	  sur	  la	  liste	  dressée	  au	  §	  41	  alinéa	  1	  du	  règlement	  relatif	  au	  séjour	  
des	  étrangers	  (Aufenthaltsverordnung).”	  

De	  tekst	  van	  §	  41	  van	  de	  Aufenthaltsverordnung	  luidt	  als	  volgt:	  

“§	  41	  Vergünstigung	  für	  Angehörige	  bestimmter	  Staaten	  

(1)	  Staatsangehörige	  von	  Australien,	  Israel,	  Japan,	  Kanada,	  der	  Republik	  Korea,	  von	  Neuseeland	  und	  
der	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  können	  auch	  für	  einen	  Aufenthalt,	  der	  kein	  Kurzaufenthalt	  ist,	  
visumfrei	  in	  das	  Bundesgebiet	  einreisen	  und	  sich	  darin	  aufhalten.	  Ein	  erforderlicher	  Aufenthaltstitel	  
kann	  im	  Bundesgebiet	  eingeholt	  werden.	  
(2)	  Dasselbe	  gilt	  für	  Staatsangehörige	  von	  Andorra,	  Honduras,	  Monaco	  und	  San	  Marino,	  die	  keine	  
Erwerbstätigkeit	  mit	  Ausnahme	  der	  in	  §	  17	  Abs.	  2	  genannten	  Tätigkeiten	  ausüben	  wollen.	  
(3)	  Ein	  erforderlicher	  Aufenthaltstitel	  ist	  innerhalb	  von	  drei	  Monaten	  nach	  der	  Einreise	  zu	  
beantragen.	  Die	  Antragsfrist	  endet	  vorzeitig,	  wenn	  der	  Ausländer	  ausgewiesen	  wird	  oder	  sein	  
Aufenthalt	  nach	  §	  12	  Abs.	  4	  des	  Aufenthaltsgesetzes	  zeitlich	  beschränkt	  wird.”	  
	  
De	  Duitse	  Bondsminister	  voor	  Landsverdediging	  heeft	  dus	  bij	  besluit	  een	  algemene	  toelating	  gegeven	  
om	  vrijwillig	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  krijgsmacht	  van	  bepaalde	  landen.	  	  
	  
Duitse	  staatsburgers,	  die	  tevens	  de	  nationaliteit	  hebben	  van	  Australië,	  Israël,	  Japan,	  Canada,	  Korea,	  
Nieuw-‐Zeeland	  en	  de	  Verenigde	  Staten	  kunnen	  bijgevolg	  vrijwillig	  dienst	  nemen	  in	  de	  legers	  van	  die	  
landen.	  
	  
Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  legers	  van	  de	  lidstaten	  van	  de	  Europese	  Unie,	  de	  Noord-‐Atlantische	  
Verdragsorganisatie	  en	  de	  Europese	  Vrijhandelsassociatie.	  	  
	  
De	  Duitse	  staatsburger	  moet	  vrijwillig	  dienst	  nemen	  in	  het	  leger	  van	  zijn	  “ander”	  land.	  Dat	  is	  niet	  het	  
geval	  wanneer	  hij	  in	  dat	  leger	  ingelijfd	  wordt	  krachtens	  de	  militiewetten	  van	  het	  “ander”	  land.	  	  
	  
Over	  deze	  Duitse	  wettelijke	  regeling	  werd	  geschreven:	  
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“Der	  Gesetzgeber	  geht	  davon	  aus,	  dass	  der	  freiwillige	  Eintritt	  in	  den	  Militärdienst	  des	  anderen	  
Heimatstaates	  ‘eine	  Hinwendung	  zu	  diesem	  Staat	  und	  zugleich	  eine	  Abwendung	  von	  Deutschland’	  
erkennen	  läβt,	  was	  den	  Verlust	  der	  Deutschen	  Staatsangehörigkeit	  rechtfertige.	  Die	  an	  sich	  nicht	  
logisch	  gebotene	  Ungleichbehandlung	  nach	  §	  28	  StAG	  gegenüber	  demjenigen	  Deutschen,	  der	  in	  den	  
Streitkräftren	  eines	  Drittstaates	  freiwillig	  Dienst	  tut,	  also	  eines	  Staates,	  dessen	  Staatsangehörigkeit	  er	  
nicht	  besitzt,	  erklärt	  sich	  daraus,	  dass	  der	  Verlust	  der	  deutschen	  Staatsangehörigkeit	  im	  letzteren	  Fall	  
zur	  Staatenlosigkeit	  des	  Dienstleistenden	  führen	  würde”	  (Ingo	  Von	  Münch,	  Die	  deutsche	  
Staatsangehörigkeit:	  Vergangenheit	  -‐	  Gegenwart	  -‐	  Zukunft,	  Berlijn,	  De	  Gruyter	  Recht,	  2007,	  p.	  281).	  	  
	  
Door	  dienst	  te	  nemen	  in	  het	  leger	  van	  zijn	  “ander”	  land	  geeft	  een	  bipatride	  Duitser	  blijk	  van	  
gehechtheid	  aan	  dat	  “ander”	  land	  en	  van	  afkeer	  voor	  Duitsland.	  De	  Duitse	  wet	  bepaalt	  niet	  dat	  
iedere	  Duitser	  die	  dienst	  neemt	  in	  het	  leger	  van	  een	  vreemde	  staat	  de	  Duitse	  nationaliteit	  verliest,	  
omdat	  een	  dergelijke	  regeling	  in	  vele	  gevallen	  tot	  staatloosheid	  zou	  kunnen	  leiden.	  	  
	  
Dit	  wetsvoorstel	  strekt	  ertoe	  de	  Duitse	  regeling	  op	  te	  nemen	  in	  de	  Belgische	  wet,	  en	  meer	  bepaald	  in	  
het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  in	  artikel	  22.	  De	  nationaliteit	  gaat	  echter	  verloren,	  
volgens	  dit	  wetsvoorstel,	  ook	  wanneer	  de	  bipatride	  Belg	  niet	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  het	  land	  
waarvan	  hij	  de	  strijdkracht	  vervoegt.	  	  
	  
Het	  verlies	  treedt	  -‐	  net	  zoals	  in	  Duitsland	  -‐	  in	  van	  rechtswege3,	  er	  moet	  dus	  geen	  specifieke	  
procedure	  worden	  voorzien.	  Wel	  wordt	  er	  in	  het	  Strafwetboek	  een	  bepaling	  opgenomen	  die	  toelaat	  
het	  verlies	  van	  de	  nationaliteit	  door	  middel	  van	  een	  strafrechtelijke	  veroordeling	  vast	  te	  stellen	  
(voorgesteld	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek).	  Een	  soortgelijke	  regeling	  werd	  voorzien	  voor	  
burgerlijke	  vonnissen,	  in	  artikel	  139	  van	  het	  Gerechtelijk	  Wetboek.	  	  
	  
Onder	  “algemeen	  verlof”	  van	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging	  moet	  worden	  verstaan,	  het	  verlof	  
gegeven	  bij	  algemeen	  voorschrift,	  bij	  ministerieel	  besluit	  waarin	  een	  lijst	  van	  toegelaten	  landen	  
wordt	  opgenomen.	  
	  
Een	  “bijzonder	  verlof”	  van	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging	  is	  een	  verlof	  toegekend	  op	  individuele	  
basis,	  voor	  één	  welbepaalde	  persoon.	  Niets	  belet	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging	  natuurlijk	  om,	  
zoals	  dat	  met	  genadebesluiten	  het	  geval	  is,	  met	  één	  ministerieel	  besluit	  het	  verlof	  toe	  te	  kennen	  aan	  
verschillende	  personen,	  waarvan	  de	  namen	  worden	  opgenomen	  in	  een	  bij	  het	  ministerieel	  besluit	  
gevoegde	  tabel.	  	  
	  
De	  voorgestelde	  bepaling	  wordt	  opgenomen	  in	  artikel	  22,	  §	  1,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  
nationaliteit,	  onder	  een	  6°bis.	  Zij	  wordt	  niet	  opgenomen	  onder	  een	  8°,	  vermits	  artikel	  22,	  §	  1,	  7°,	  van	  
dat	  Wetboek	  beschouwd	  kan	  worden	  als	  een	  eindbepaling,	  die	  de	  lijst	  van	  gevallen	  van	  verlies	  van	  de	  
nationaliteit	  afsluit.	  Dat	  is	  echter	  gewoon	  een	  kwestie	  van	  legistieke	  esthetiek,	  die	  niets	  met	  de	  
inhoud	  van	  de	  wetgeving	  te	  maken	  heeft.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Dat	  het	  staatsburgerschap	  in	  Duitsland	  in	  dit	  geval	  van	  rechtswege	  verloren	  wordt,	  en	  niet	  door	  
vervallenverklaring,	  is	  een	  gevolg	  van	  Artikel	  16	  (1)	  van	  de	  Duitse	  Grondwet	  (Grundgesetz	  für	  die	  
Bundesrepublik	  Deutschland),	  dat	  bepaalt	  dan	  de	  Duitse	  nationaliteit	  niet	  kan	  afgenomen	  worden:	  
“Die	  deutsche	  Staatsangehörigkeit	  darf	  nicht	  entzogen	  werden.“	  
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Met	  de	  woorden	  “de	  Belg	  die	  (...)	  vrijwillig	  dienst	  neemt”	  wordt	  bedoeld,	  naar	  het	  Duitse	  voorbeeld,	  
dat	  de	  bipatride	  Belg	  de	  Belgische	  nationaliteit	  niet	  verliest,	  wanneer	  hij	  in	  het	  andere	  land	  bij	  het	  
leger	  wordt	  ingelijfd	  krachtens	  de	  in	  dat	  land	  geldende	  militievoorschriften.	  Het	  lijkt	  niet	  wenselijk	  de	  
bipatride	  Belg	  te	  verbieden	  naar	  zijn	  “ander”	  land	  te	  gaan,	  teneinde	  zijn	  militieverplichtingen	  te	  
ontlopen.	  Dat	  zou	  een	  brug	  te	  ver	  zijn.	  Dat	  zou	  wellicht	  strijdig	  zijn	  met	  artikel	  2,	  1,	  van	  het	  Vierde	  
Protocol	  bij	  het	  Verdrag	  tot	  bescherming	  van	  de	  rechten	  van	  de	  mens	  en	  de	  fundamentele	  vrijheden:	  
“Een	  ieder	  heeft	  het	  recht	  welk	  land	  ook,	  met	  inbegrip	  van	  het	  eigen	  land,	  te	  verlaten.”	  Dat	  zou	  zeker	  
strijdig	  zijn	  met	  artikel	  13	  van	  de	  Universele	  Verklaring	  van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens,	  dat	  luidt	  als	  
volgt:	  

“Artikel	  13	  

1. Een	  ieder	  heeft	  het	  recht	  zich	  vrijelijk	  te	  verplaatsen	  en	  te	  vertoeven	  binnen	  de	  grenzen	  van	  
elke	  Staat.	  	  

2. Een	  ieder	  heeft	  het	  recht	  welk	  land	  ook,	  met	  inbegrip	  van	  het	  zijne,	  te	  verlaten	  en	  naar	  zijn	  
land	  terug	  te	  keren.”	  

De	  indieners	  wensen	  de	  mensenrechten	  te	  eerbiedigen.	  Zij	  wensen	  geen	  afbreuk	  te	  doen	  aan	  het	  
Europees	  Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (EVRM),	  en	  evenmin	  aan	  de	  Universele	  Verklaring	  
van	  de	  Rechten	  van	  de	  Mens	  (UVRM).	  Onverminderd	  de	  toepassing,	  wanneer	  daar	  grond	  toe	  zou	  
bestaan,	  van	  artikel	  17	  van	  het	  EVRM	  (“Geen	  der	  bepalingen	  van	  dit	  Verdrag	  mag	  worden	  uitgelegd	  
als	  zou	  zij	  voor	  een	  Staat,	  een	  groep	  of	  een	  persoon	  een	  recht	  inhouden	  enige	  activiteit	  aan	  de	  dag	  te	  
leggen	  of	  enige	  daad	  te	  verrichten	  met	  als	  doel	  de	  rechten	  of	  vrijheden	  die	  in	  dit	  Verdrag	  zijn	  
vermeld	  teniet	  te	  doen	  of	  deze	  verdergaand	  te	  beperken	  dan	  bij	  dit	  Verdrag	  is	  voorzien”)	  of	  van	  
artikel	  30	  van	  de	  UVRM	  (“Geen	  bepaling	  in	  deze	  Verklaring	  zal	  zodanig	  mogen	  worden	  uitgelegd,	  dat	  
welke	  Staat,	  groep	  of	  persoon	  dan	  ook,	  daaraan	  enig	  recht	  kan	  ontlenen	  om	  iets	  te	  ondernemen	  of	  
handelingen	  van	  welke	  aard	  ook	  te	  verrichten,	  die	  vernietiging	  van	  een	  van	  de	  rechten	  en	  vrijheden,	  
in	  deze	  Verklaring	  genoemd,	  ten	  doel	  hebben”).	  	  

In	  de	  praktijk	  zal	  de	  voorgestelde	  wet	  misschien	  niet	  dikwijls	  moeten	  toegepast	  worden,	  zeker	  niet	  
na	  een	  eventueel	  “algemeen	  verlof”	  van	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging,	  dat	  waarschijnlijk	  verlof	  
zal	  verlenen	  om	  dienst	  te	  nemen	  in	  het	  leger	  van	  een	  Lidstaat	  van	  de	  NAVO.	  Hier	  wordt	  dus	  duidelijk	  
Turkije	  geviseerd,	  dat	  lid	  is	  van	  de	  OIC.	  	  

Maar	  het	  betreft	  hier	  een	  principiële	  zaak.	  Een	  bipatride	  Belg	  moet	  in	  alle	  omstandigheden	  kiezen	  
voor	  België.	  Maakt	  hij	  een	  keuze	  tegen	  België,	  dan	  verliest	  hij	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  Niemand	  kan	  
twee	  heren	  dienen.	  	  

Men	  verliest	  de	  Belgische	  nationaliteit	  wanneer	  men	  zich	  als	  Belg	  aansluit	  bij	  de	  krijgsmacht	  van	  een	  
lidstaat	  van	  de	  ‘Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation’	  (Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking).	  	  

Artikel	  108	  van	  de	  Grondwet	  luidt	  als	  volgt:	  

“De	  Koning	  maakt	  de	  verordeningen	  en	  neemt	  de	  besluiten	  die	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  wetten	  
nodig	  zijn,	  zonder	  ooit	  de	  wetten	  zelf	  te	  mogen	  schorsen	  of	  vrijstelling	  van	  hun	  uitvoering	  te	  mogen	  
verlenen.”	  



	  

6	  
	  

Krachtens	  dit	  artikel	  108	  zal	  de	  Koning,	  ter	  uitvoering	  van	  de	  voorgestelde	  wet,	  een	  lijst	  kunnen	  
bekendmaken	  van	  de	  lidstaten	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking.	  Daarvoor	  is	  
geen	  bijzondere	  bepaling	  vereist.	  	  

ARTIKELSGEWIJZE	  TOELICHTING	  

Artikel	  1	  

Dit	  artikel	  behoeft	  geen	  commentaar.	  

Art.	  2	  

De	  Duitse	  regeling,	  betreffende	  het	  verlies	  van	  het	  staatsburgerschap	  wegens	  dienstneming	  in	  een	  
vreemd	  leger,	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  OIC,	  wordt	  met	  één	  correctie	  overgenomen.	  Het	  is	  niet	  vereist	  
dat	  de	  dienstnemende	  Belg	  de	  nationaliteit	  heeft	  van	  het	  land	  bij	  wiens	  leger	  hij	  zich	  volkomen	  
vrijwillig	  aansluit.	  

Belgen,	  die	  zonder	  verlof	  dienst	  nemen	  in	  het	  leger	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  OIC,	  kunnen	  niet	  opnieuw	  
Belg	  worden	  dan	  door	  naturalisatie.	  	  

Art.	  3	  

Hij	  die	  de	  nationaliteit	  verloren	  heeft	  door	  vrijwillige	  dienstneming	  in	  het	  leger	  van	  een	  ander	  land,	  
op	  de	  wijze	  bepaald	  in	  het	  vorige	  artikel,	  kan	  de	  Belgische	  nationaliteit	  niet	  herkrijgen	  
overeenkomstig	  artikel	  24	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  	  

Art.	  4	  

Iedere	   Belg	   die,	   zonder	   algemeen	   of	   bijzonder	   verlof	   van	   de	   Minister	   van	   Landsverdediging,	  
volkomen	  vrijwillig	  dienst	  neemt	   in	  de	  krijgsmacht	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  gewapende	  groep	  
van	   een	   lidstaat	   van	   de	   Organisatie	   van	   de	   Islamitische	   Samenwerking,	   wordt,	   tenzij	   hij	   daartoe	  
krachtens	   een	   internationale	   overeenkomst	   gerechtigd	   is,	   gestraft	   met	   gevangenisstraf	   van	   acht	  
dagen	  tot	  twee	  jaar	  en	  met	  geldboete	  van	  vijftig	  euro	  tot	  duizend	  euro.	  

Dat	  wordt	  bepaald	  in	  artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek.	  Dat	  artikel	  is	  dus	  het	  penale	  verlengstuk	  
van	  het	  voorgestelde	  artikel	  22,	  §	  1,	  6°bis,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  	  

Het	  wanbedrijf	  is	  een	  wanbedrijf	  tegen	  de	  veiligheid	  van	  de	  Staat.	  Dat	  volgt	  uit	  de	  plaats	  in	  het	  
Strafwetboek	  waar	  het	  wanbedrijf	  wordt	  omschreven.	  	  

Dit	  wanbedrijf	  zal,	  ook	  wanneer	  het	  in	  het	  buitenland	  wordt	  gepleegd,	  in	  België	  kunnen	  vervolgd	  
worden	  krachtens	  artikel	  6,	  eerste	  lid,	  1°,	  van	  de	  wet	  van	  17	  april	  1878	  houdende	  de	  Voorafgaande	  
Titel	  van	  het	  Wetboek	  van	  strafvordering:	  “Iedere	  Belg	  of	  persoon	  met	  hoofdverblijfplaats	  in	  het	  Rijk	  
kan	  in	  België	  vervolgd	  worden	  wanneer	  hij	  zich	  buiten	  het	  grondgebied	  van	  het	  Rijk	  schuldig	  maakt:	  
1°	  Aan	  een	  misdaad	  of	  een	  wanbedrijf	  tegen	  de	  veiligheid	  van	  de	  Staat”.	  	  

Het	  vonnis	  dat	  de	  schuldige	  veroordeelt	  wordt,	  teneinde	  er	  publiciteit	  aan	  te	  geven,	  overgeschreven	  
of	  bij	  wijze	  van	  kantmelding	  vermeld	  in	  de	  registers	  of	  akten	  bedoeld	  in	  artikel	  23/1,	  §	  3,	  van	  het	  
Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  	  
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Art.	  5	  

Burgerlijke	  vonnissen	  en	  arresten,	  die	  vaststellen	  dat	  een	  Belg	  de	  Belgische	  nationaliteit	  heeft	  
verloren	  ten	  gevolge	  van	  dienstneming	  in	  het	  leger	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  
Islamitische	  Samenwerking,	  worden	  eveneens	  overgeschreven	  of	  bij	  wijze	  van	  kantmelding	  vermeld	  
in	  de	  registers	  of	  akten	  bedoeld	  in	  artikel	  23/1,	  §	  3,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit.	  	  

Art.	  6	  

Voor	  de	  rechtbank	  van	  eerste	  aanleg	  en	  voor	  het	  hof	  van	  beroep	  worden	  alle	  zaken	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  het	  voorgestelde	  artikel	  22,	  §	  1,	  6°bis,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  
medegedeeld	  aan	  het	  openbaar	  ministerie.	  Het	  openbaar	  ministerie	  zal	  in	  die	  zaken	  advies	  
uitbrengen	  en	  waken	  over	  de	  juiste	  toepassing	  van	  de	  wet.	  Het	  zal	  de	  nodige	  onderzoeken	  kunnen	  
instellen,	  om	  de	  waarheid	  aan	  het	  licht	  te	  brengen.	  	  

WETSVOORSTEL	  

Artikel	  1	  

Deze	  wet	  regelt	  een	  aangelegenheid	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  74	  van	  de	  Grondwet.	  

Art.	  2	  

In	  artikel	  22	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  worden	  de	  volgende	  wijzigingen	  
aangebracht:	  	  

1°	  in	  paragraaf	  1,	  gewijzigd	  bij	  de	  wetten	  van	  27	  december	  2006	  en	  4	  december	  2012,	  wordt	  een	  
6°bis	  ingevoegd,	  luidend:	  	  

“6°bis	  de	  Belg	  die,	  zonder	  algemeen	  of	  bijzonder	  verlof	  van	  de	  Minister	  van	  Landsverdediging,	  
volkomen	  vrijwillig	  dienst	  neemt	  in	  de	  krijgsmacht	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  gewapende	  groep	  
van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  ("Organisation	  of	  Islamic	  
Cooperation"),	  tenzij	  hij	  daartoe	  krachtens	  een	  internationale	  overeenkomst	  gerechtigd	  is;”	  

2°	  paragraaf	  2,	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  van	  22	  mei	  1991,	  wordt	  hersteld	  in	  de	  volgende	  lezing:	  

“§	  2.	  Hij	  die	  van	  de	  staat	  van	  Belg	  verloren	  heeft	  bij	  toepassing	  van	  het	  6°bis	  van	  de	  vorige	  paragraaf,	  
kan	  alleen	  door	  naturalisatie	  opnieuw	  Belg	  worden.”	  

Art.	  3	  

Artikel	  24,	  eerste	  lid,	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  vervangen	  bij	  de	  wet	  van	  6	  augustus	  1993	  en	  gewijzigd	  
bij	  de	  wetten	  van	  1	  maart	  2000	  en	  4	  december	  2012,	  wordt	  vervangen	  als	  volgt:	  

“Art.	  24.	  Hij	  die	  de	  Belgische	  nationaliteit	  anders	  dan	  door	  vervallenverklaring	  of	  door	  vrijwillige	  
dienstneming	  in	  de	  krijgsmacht	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  gewapende	  groep	  van	  een	  lidstaat	  van	  
de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  heeft	  verloren,	  kan	  ze	  door	  een	  overeenkomstig	  
artikel	  15	  afgelegde	  verklaring	  herkrijgen	  onder	  de	  voorwaarden	  dat	  hij	  ten	  minste	  achttien	  jaar	  oud	  
is	  en	  dat	  hij	  zijn	  hoofdverblijfplaats	  in	  België	  heeft	  op	  grond	  van	  een	  ononderbroken	  wettelijk	  verblijf	  
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sedert	  ten	  minste	  twaalf	  maanden	  en	  dat	  hij	  op	  het	  ogenblik	  van	  de	  verklaring	  toegelaten	  of	  
gemachtigd	  is	  tot	  een	  verblijf	  van	  onbeperkte	  duur.”	  

Art.	  4	  

Artikel	  135ter	  van	  het	  Strafwetboek,	  ingevoegd	  bij	  de	  wet	  van	  15	  juni	  1951	  en	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  
van	  1	  augustus	  1979,	  wordt	  hersteld	  in	  de	  volgende	  lezing:	  

“Art.	  135ter.	  Iedere	  Belg	  die,	  zonder	  algemeen	  of	  bijzonder	  verlof	  van	  de	  Minister	  van	  
Landsverdediging,	  volkomen	  vrijwillig	  dienst	  neemt	  in	  de	  krijgsmacht	  of	  een	  daarmee	  vergelijkbare	  
gewapende	  groep	  van	  een	  lidstaat	  van	  de	  Organisatie	  van	  de	  Islamitische	  Samenwerking	  
("Organisation	  of	  Islamic	  Cooperation"),	  wordt,	  tenzij	  hij	  daartoe	  krachtens	  een	  internationale	  
overeenkomst	  gerechtigd	  is,	  gestraft	  met	  gevangenisstraf	  van	  acht	  dagen	  tot	  twee	  jaar	  en	  met	  
geldboete	  van	  vijftig	  euro	  tot	  duizend	  euro.	  

Wanneer	  het	  vonnis	  of	  het	  arrest	  dat	  de	  schuldige	  veroordeelt	  in	  kracht	  van	  gewijsde	  is	  gegaan,	  
wordt	  het	  beschikkende	  gedeelte	  ervan,	  met	  vermelding	  van	  de	  volledige	  identiteit	  van	  de	  
belanghebbende,	  in	  het	  register	  bedoeld	  in	  artikel	  25	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  
overgeschreven	  door	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  de	  hoofdverblijfplaats	  in	  België	  van	  
de	  belanghebbende	  of,	  bij	  gebreke	  hiervan,	  door	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  Brussel.	  
Daarenboven	  wordt	  van	  het	  vonnis	  of	  het	  arrest	  melding	  gemaakt	  op	  de	  kant	  van	  de	  akte	  van	  
overschrijving	  van	  de	  inwilligingen	  van	  de	  nationaliteitskeuze	  of	  van	  de	  verklaring	  waarbij	  
belanghebbende	  de	  Belgische	  nationaliteit	  heeft	  verkregen	  of	  van	  de	  naturalisatie	  van	  de	  
belanghebbende	  of	  van	  de	  in	  België	  opgemaakte	  of	  overgeschreven	  akte	  van	  geboorte	  indien	  op	  
deze	  akte	  een	  kantmelding	  van	  verwerving	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  is	  aangebracht.”	  

Art.	  5	  

Artikel	  139	  van	  het	  Gerechtelijk	  Wetboek,	  waarvan	  de	  bestaande	  tekst	  paragraaf	  1	  zal	  vormen,	  wordt	  
aangevuld	  met	  een	  paragraaf	  2,	  luidend:	  

“§	  2.	  Wanneer	  een	  vonnis	  of	  een	  arrest,	  in	  burgerlijke	  zaken	  gewezen,	  dat	  vaststelt	  dat	  een	  Belg	  de	  
Belgische	  nationaliteit	  heeft	  verloren	  bij	  toepassing	  van	  artikel	  22,	  §	  1,	  6°bis,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  
Belgische	  nationaliteit,	  in	  kracht	  van	  gewijsde	  is	  gegaan,	  wordt	  het	  beschikkende	  gedeelte	  ervan,	  op	  
benaarstiging	  van	  het	  openbaar	  ministerie,	  met	  vermelding	  van	  de	  volledige	  identiteit	  van	  de	  
belanghebbende,	  in	  het	  register	  bedoeld	  in	  artikel	  25	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  
overgeschreven	  door	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  de	  hoofdverblijfplaats	  in	  België	  van	  
de	  belanghebbende	  of,	  bij	  gebreke	  hiervan,	  door	  de	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  van	  Brussel.	  
Daarenboven	  wordt	  van	  het	  vonnis	  of	  het	  arrest	  melding	  gemaakt	  op	  de	  kant	  van	  de	  akte	  van	  
overschrijving	  van	  de	  inwilligingen	  van	  de	  nationaliteitskeuze	  of	  van	  de	  verklaring	  waarbij	  
belanghebbende	  de	  Belgische	  nationaliteit	  heeft	  verkregen	  of	  van	  de	  naturalisatie	  van	  de	  
belanghebbende	  of	  van	  de	  in	  België	  opgemaakte	  of	  overgeschreven	  akte	  van	  geboorte	  indien	  op	  
deze	  akte	  een	  kantmelding	  van	  verwerving	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  is	  aangebracht.”	  

Art.	  6	  

Artikel	  764,	  eerste	  lid,	  9°,	  van	  hetzelfde	  Wetboek,	  opgeheven	  bij	  de	  wet	  van	  1	  juli	  2006,	  wordt	  
hersteld	  in	  de	  volgende	  lezing:	  
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“9°	  de	  vorderingen	  betreffende	  de	  toepassing	  van	  artikel	  22,	  §	  1,	  6°bis,	  van	  het	  Wetboek	  van	  de	  
Belgische	  nationaliteit;”	  


