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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 
 
 
Vraagnummer : 55-2-000974 
 
Parlementslid : PAS Barbara 
 
Geregistreerd : 25/01/2022 
 
Einde termijn : 01/03/2022 
 
Titel : Uitleveringen. 
 
Graag bekwam ik een aantal gegevens aangaande uitleveringen voor de jongste vijf 
jaar, op jaarbasis. 
1. Hoeveel personen werden door België aan het buitenland uitgeleverd? Graag hierbij 
een opsomming voor de voornaamste gepleegde criminele feiten. Aan welke landen 
werden deze personen uitgeleverd? Wat was de nationaliteit van de uitgeleverde 
personen? 
2. Hoeveel personen werden aan België uitgeleverd door buitenlandse overheden? 
Graag hierbij een opsomming voor de voornaamste gepleegde criminele feiten. Welke 
landen leverden de meeste personen uit? Wat was de nationaliteit van de uitgeleverde 
personen? 
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Question n° 55-2-000974 de madame 
la députée Barbara PAS du 
25/01/2022 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-000974 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Barbara PAS 
van 25/01/2022 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
  
1) Vous trouverez dans l’annexe 1 un 
aperçu du nombre d’extraditions 
effectuées de la Belgique vers 
l’étranger, par pays et par nationalité de 
2017 à 2022. 
 
 
Les faits criminels pour lesquels ces 
personnes ont été extradées sont très 
variés. Les faits les plus courants sont 
les suivants :  
 
• coups et blessures volontaires 
 
• assassinat 
• participation à une organisation 
criminelle 
• infractions liés aux stupéfiants 
 
• vol avec violences ou menaces 
• vol à l'aide d'escalade, 
d'effraction ou de fausses clés   
 
 
 
2) Vous trouverez dans l’annexe 2 un 
aperçu du nombre d’extraditions 
effectuées vers la Belgique en 
provenance de l’étranger, par pays et 
par nationalité de 2017 à 2022. 
 
Les faits criminels pour lesquels ces 
personnes ont été extradées sont très 
variés. Les faits les plus courants sont 
les suivants :  
 
• criminalité organisée 
• participation à une organisation 
criminelle 

1) In bijlage 1 vindt u een overzicht van 
het aantal uitleveringen die werden 
verricht door België naar het buitenland 
per land en per nationaliteit van 2017 tot 
2022. 
 
 
De criminele feiten waarvoor deze 
personen werden uitgeleverd zijn zeer 
uiteenlopend. De meest voorkomende 
feiten zijn de volgende:  
 
• Opzettelijke slagen en 
verwondingen 
• Moord 
• Deelneming aan een criminele 
organisatie 
• Misdrijven met betrekking tot 
verdovende middelen 
• Diefstal met geweld of bedreiging 
• Diefstal met inklimming, valse 
sleutels of braak  
 
 
 
2) In bijlage 2 vindt u een overzicht van 
het aantal uitleveringen die werden 
verricht naar België vanuit het buitenland 
per land en per nationaliteit van 2017 tot 
2022. 
 
De criminele feiten waarvoor deze 
personen werden uitgeleverd zijn zeer 
uiteenlopend. De meest voorkomende 
feiten zijn de volgende:  
 
• Georganiseerde misdaad 
• Deelneming aan een criminele 
organisatie 
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• infractions liés aux stupéfiants 
 
• vol avec violences ou menaces 
• vol à l'aide d'escalade, 
d'effraction ou de fausses clés  

• Misdrijven met betrekking tot 
verdovende middelen 
• Diefstal met geweld of bedreiging 
• Diefstal met inklimming, valse 
sleutels of braak 

 
 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
 
 
 
 
Bijlage(n)/annexe(s) : 2 


