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1. Voorwoord 

 

Eerst en vooral zou ik graag Professor dr. Brice De Ruyver bedanken voor de toestemming die hij 

heeft gegeven om dit interessant en actueel thema te mogen uitwerken. Vervolgens heb ik nog een 

dankwoordje klaar voor de professor omdat ik hem mocht interviewen. Ik heb ook andere mensen 

geïnterviewd, zoals een juwelier te Aalst en verschillende mensen in mijn straat, die ik ook oprecht 

wil bedanken. Mijn dank gaat ook uit naar commissaris Tom Vander Beken voor het nalezen van mijn 

masterproef. 

 

Verder richt ik nog een dankwoord tot mijn ouders voor de steun die ze mij gegeven hebben bij het 

verwezenlijken van mijn masterproef maar ik wil hen meer bedanken omdat ze mij de kans hebben 

gegeven om mij te laten studeren. Als laatste wil ook mijn vriend bedanken om steeds in mij te 

geloven. 
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2. Inleiding 

 

In ‘Het Laatste Nieuws’ van 6 december 2010 werd een overzicht gegeven van juweliers die in de 

afgelopen 10 jaar overvallers hebben gedood of zwaar verwond.  

 

4 december 2010. Een juwelier in Tubeke schiet Flavien P., een gewapende overvaller van 

amper 15 jaar oud, dood. 

12 april 2010. Juwelier Soner Yenilmez schiet in Schaarbeek vijf keer op twee overvallers. Een 

van hen overleeft het niet. De juwelier moet zich wellicht nog verantwoorden voor Assisen. 

20 november 2004. Juwelier Philippe Smets schiet in Anderlecht een gewapende overvaller 

neer, die zwaargewond raakt. Het gerecht oordeelt dat de 85-jarige Smets handelde uit 

wettige zelfverdediging. 

14 juni 2003. Drie gangsters graaien in Kortrijk de etalage van Manuel Scheldeman leeg. Die 

lost enkele schoten. Een overvaller sterft, twee anderen zijn zwaargewond. Scheldeman wordt 

schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen, maar krijgt geen celstraf. 

29 mei 2003. Drie zwaarbewapende mannen stormen de zaak van Carlo De Wolf in Aalst 

binnen. Een van hen incasseert een schot in de buik, maar overleeft. De Wolf krijgt vrijspraak. 

17 september 2002. De Georgische Daniël T., die een winkeltje uitbaat in Antwerpen, lost een 

schot op een overvaller. De man sterft op het voetpad. Daniël T. krijgt in beroep de vrijspraak. 

19 december 2001. Een overvaller die het gemunt had op goudhandel Bruno in Laken krijgt 

vier kogels in het lichaam. Uit onderzoek blijkt dat hij alleen een neppistool had. Toch 

oordeelt het gerecht dat het om wettige zelfverdediging gaat. 

 

Momenteel laat de wetgeving geen loutere verdediging van goederen toe, enkel van zichzelf of van 

een ander. Sinds deze gebeurtenissen is er een ware discussie ontstaan of artikel 416 Sw. al dan niet 

moet uitgebreid worden naar goederen toe. Deze discussie is er geleidelijk gekomen en blijft nog 

steeds een delicaat onderwerp zowel bij de man in de straat als in de politieke wereld. De 

maatschappij kreeg eerst te maken met een aantal bekende zaken zoals Moortgat, De Wolf, 

Tyberghien, … waarin telkens juweliers terecht stonden omdat zij één van de gewelddadige 

overvallers hadden gedood. Deze zaken kregen grote media-aandacht. Jan Modaal kreeg het gevoel 

dat hier telkens de juwelier als een crimineel werd behandeld voor het verdedigen van zijn bezit. Een 
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loutere verdediging van goederen is namelijk niet toegelaten en deze ‘beperking’ werd duidelijk door 

deze zaken. Dit leidde telkens voor heel wat frustratie bij de bevolking. Dit is uiteraard niet de enige 

oorzaak van de huidige discussie. Bovendien speelt de lage ophelderingsgraad een heel grote rol in 

het dispuut. Er is ook een groot gevoel van straffeloosheid in onze maatschappij. Criminelen worden 

op heterdaad betrapt, maar binnen de kortste keren staan ze op vrije voeten, in de veronderstelling 

dat men hen in de eerste plaats bij de lurven heeft gevat. De reden hiervoor is te zoeken bij enerzijds 

de aard van de daders. Het zijn vaak criminelen die afkomstig zijn uit buitenlandse rondtrekkende 

bendes. In deze bendes wordt er meer en meer met minderjarigen gewerkt, waardoor zij vlugger 

worden vrijgelaten of maar voor een korte periode in een instelling worden geplaatst. Anderzijds is 

de reden te zoeken bij de strafuitvoering die niet naar behoren werkt in België. In de praktijk worden 

straffen onder de 3 jaar niet uitgevoerd door overbevolking in de Belgische gevangenissen. Een 

opsomming van allerlei factoren zorgt er dus voor dat de man in de straat zich niet meer veilig voelt 

in de huidige maatschappij. Wanneer vandaag een dief eigendom probeert te stelen, zal Jan Modaal 

het heft in eigen handen willen nemen aangezien de daders praktisch niet meer worden gestraft. Jan 

Modaal heeft geen vertrouwen meer in justitie en dat is de grote reden.  

 

Ten slotte is er nog een belangrijke reden voor deze hitsige discussie: de huidige maatschappij is 

meer dan ooit gericht op materialisme. Met andere woorden draait de wereld vandaag om geld en 

geld betekent macht! Men moet hard en veel werken om zich de enorme luxe, die er vandaag in 

overvloed bestaat, te kunnen veroorloven. Wanneer iemand dit van hen probeert te ontnemen, 

moet er volgens Jan Modaal zelf gereageerd kunnen worden. Men vindt dat de overheid de 

criminelen toch niet bestraft en ze zelfs meer gaat bekijken als slachtoffers. De echte slachtoffers 

willen actie ondernemen. Uiteraard is er ook een keerzijde aan de medaille! Is een uitbreiding 

werkelijk de oplossing van het probleem? Wordt hierdoor de ‘doos van Pandora’ niet geopend?  Kan 

men een dief werkelijk doden omdat hij een zakje wortels steelt wegens honger? Waar trek je de 

grens?! Er gaan stemmen op om het toepassingsgebied van de wettige verdediging uit te breiden. De 

voorstanders verwijzen naar de wetgeving van Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar de 

verdediging van goederen al een recht is. Ook het feit dat de rechtsfiguur niet meer overeenstemt 

met het rechtsgevoel van de bevolking is een pro-argument. Toch zijn er ook veel tegenstanders die 

aan een mensenleven een hogere waarde geven dan aan eigendom. Deze argumentatie zal verder 

besproken worden. Het is reeds duidelijk dat het geen eenvoudige discussie is.  
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Eerst zal het begrip ‘wettige verdediging’ samen met de ontstaansgeschiedenis geschetst worden om 

daarna over te gaan naar de toepassingsvoorwaarden. Ook de meest relevante wetsbepalingen 

komen aan bod. Vervolgens worden de standpunten in de rechtsleer en rechtspraak overlopen. 

Verder zullen ook de eventuele gevolgen van een uitbreiding geanalyseerd worden. Als laatste zal de 

wetgeving van Nederland, Frankrijk en Duitsland besproken worden. 
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3. Belgische context van ‘wettige verdediging’ 

3.1. Begrip1 

Noodweer is een synoniem voor het in de volksmond genoemde ‘wettige (zelf)verdediging’. Beide 

begrippen worden in de rechtsleer en rechtspraak door elkaar gebruikt. Er is sprake van wettige 

verdediging of noodweer wanneer een persoon, ter verdediging van zichzelf of van een ander, een 

onrechtmatige aanval afweert door middel van slagen, verwondingen of doodslag. Het is dus foutief 

enkel te spreken over wettige zelfverdediging. Wettige verdediging of noodweer is één van de vier 

rechtvaardigingsgronden die in België wordt erkend. Dit betekent dat het een omstandigheid is 

waardoor een gedraging die normaal gesproken een strafbaar feit zou hebben ingehouden, haar 

wederrechtelijk karakter verliest, niet langer in strijd is met de wet en aldus geen strafbaar feit 

oplevert2. Zij rechtvaardigt de handeling omdat zij als gevolg heeft dat in andere omstandigheden 

onaanvaardbaar gedrag, nu wel toegelaten is. Deze rechtvaardigingsgrond is uitdrukkelijk 

omschreven in artikel 416 van het Strafwetboek. Artikel 417 in het Strafwetboek handelt over twee 

vermoedens van wettige verdediging.  

 

Aangezien de Belgische wetgever noodweer heeft verbonden aan de strafbepalingen betreffende 

doodslag en slagen en verwondingen in boek II van het Strafwetboek, en niet heeft opgenomen in 

boek I dat de algemene beginselen opsomt, spreekt men anders dan in de meeste andere landen 

over een bijzondere rechtvaardigingsgrond en geen algemene3. Noodweer kan in principe daarom 

enkel de specifieke misdrijven slagen en verwondingen en doodslag rechtvaardigen. Andere 

misdrijven die zouden worden gepleegd ter verdediging, kunnen er sensu stricto niet door worden 

gerechtvaardigd4. De rechtsleer aanvaardt echter dat minder zware vormen van verdediging dan 

doodslag, slagen en verwondingen eveneens als noodweer kunnen worden beschouwd5. Het 

onschadelijk maken van de aanvaller door hem van zijn vrijheid te beroven, het ‘stelen’ van zijn 

wapen of het toebrengen van materiële schade, … zijn hier concrete voorbeelden van.  

                                                           
1
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 202. 

2
 Corr. Dendermonde 30 september 2008, T. Pol. 2010, afl. 3, 149. 

3
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 202. 

4
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 200. 

5
 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 224; T. ONGENA, “Wettige 

verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3. 
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Volgens VAN DEN WYNGAERT vertoont noodtoestand gelijkenissen met wettige verdediging. Het zou als 

een vorm van noodtoestand kunnen beschouwd worden6. Ook bij wettige verdediging is immers 

sprake van een overtreding van de strafwet (bv. Slagen en verwondingen) ter vrijwaring van een 

‘hoger rechtsgoed’ (de lichamelijke integriteit van iemand)7. Noodtoestand is echter veel ruimer 

doordat het niet beperkt is tot de afwering van onrechtmatige aanvallen, maar toepasselijk is op alle 

misdrijven8.  

 

Noodweer wordt in België enkel aangevoerd om onrechtmatige aanrandingen van personen af te 

weren. Noodweer ter verdediging van de aantasting van materiële goederen is niet toegelaten in de 

wet9. 

3.2. Geschiedenis 

Wettige verdediging is geen makelij van de huidige maatschappij. Het fenomeen bestaat al jaren. In 

de bijbel is een eerste verwijzing van wettige verdediging gevonden. De wet van Mozes liet toe een 

dief die bij nacht betrapt werd om te brengen, ongeacht de omstandigheden. Dieven die overdag 

werden betrapt, moest men laten leven. De echte bakermat van ‘vindicatio’ is reeds te vinden bij het 

Romeinse recht, waar noodweer werd beschouwd als een natuurrecht. Dit natuurrecht vindt haar 

oorsprong in de Stoa en kan omschreven worden als het geheel van regels die fundamenteel zijn 

voor de menselijke aard10. Ook Cicero was een voorstander in de eerste eeuw vóór Christus voor een 

‘ongeschreven, maar aangeboren wet, die we uit de natuur zelf putten’11. Dit principe kan worden 

afgeleid uit een aantal Latijnse spreuken: 

- Vim vi repellere licet:  Degene die aangevallen wordt, heeft het recht zich te verdedigen12.  

- Qui cum aliter tueri se non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt; vim enem vi 

defendere omnes leges omniaque iura permittunt: Zij die schade toebrengen omdat zij zich 

op geen andere manier kunnen verdedigen, zijn zonder schuld; want alle wetten en 

rechtsstelsels laten toe geweld met geweld af te weren13.  

                                                           
6
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 210. 

7
 T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 4. 
8
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 210. 

9
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 202. 

10
 De Stoa is een belangrijke wijsgerige stroming die zich uitstrekt van ongeveer 200 vóór Christus tot 300 na 

Christus. Het is een vorm van levenswijsheid, die gesteund is op de rede. Zie B. RAYMAEKERS, Ethiek en 
natuurrecht, Leuven, Acco, 2003, 90. 
11

 Cicero, Pro Milone, cap. 4 in J.J. Haus, Principes généraux du droit pénal Belge, I, Gent, Hoste, 1879, 469. 
12

 C. DE KONINCK, Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen, Antwerpen, Maklu, 1997, 423. 
13

 C. DE KONINCK, Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen, Antwerpen, Maklu, 1997, 423. 
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- Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum: Wat volgens de wet niet geoorloofd is, 

maakt de nood -noodzaak- geoorloofd. Met nood wordt hier bedoeld dat het fysiek en 

moreel niet mogelijk is om de wet toe te passen14.  Men kan deze spreuk ook vertalen naar 

de huidige maatschappij: Moord, slagen en verwondingen zijn zaken die verboden zijn door 

de wet, maar de noodzaak (noodweer) maakt deze feiten wettelijk. 

- Quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur: Hetgeen iemand doet 

ter bescherming van zijn eigen lichaam wordt als een rechtmatige daad beschouwd. 

Er zijn eigenlijk heel wat gelijkenissen met het huidige Belgische systeem. Zo lopen de 

toepassingsvoorwaarden parallel. De aanval moet ook een onrechtmatig karakter vertonen, de 

aanval moet imminent of bezig zijn, …15 Ook het feit dat de verwering van zijn eigen lichaam als 

rechtmatig werd beschouwd, is een kenmerk dat vandaag toepassing vindt. Toch zijn er heel wat 

verschilpunten met de toenmalige samenleving. Zo was er destijds geen centraal gezag en waren er 

geen duidelijke wetten, die de burgers genoeg konden beschermen. Het was aan de mens zelf om 

zich te verdedigen tegen het onrecht dat er toen heerste. Onze maatschappij echter beschikt over 

voldoende efficiënte middelen om gerechtigheid te doen gelden en daarom is eigenrichting 

verboden16. Het is enkel de taak van de overheid om het geweld te verdrijven. Soms wordt deze taak 

niet tot een goed einde gebracht en daarom beschikt de burger over een recht om onrechtmatige 

aanrandingen zelf af te weren, desnoods met geweld. 

3.3. Toepassingsvoorwaarden 

Vooraleer men wettige verdediging kan inroepen, moeten er aan verschillende 

toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. Aangezien wettige verdediging een vorm van eigenrichting is, 

moet zij voldoen aan strenge voorwaarden. Eerst zullen de voorwaarden besproken worden die 

betrekking hebben op de aanvalsdaad om vervolgens over te gaan tot de voorwaarden die 

betrekking hebben op de afweringsdaad. 

 

                                                           
14

 R.W.G. HUYSMANS, Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht, Leuven, Peeters, 1993, 91.  
15

 K. DE KONINCK, Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen, Antwerpen, Maklu, 1997, 423 en 424. 
16

 Cass. 24 mei 1976, Arr. Cass. 1976, 1053; J. VERHAEGEN, “Sollicitations et altérations de la notion de légitime 
défense”, Rev. dr. pén. 1975-1976, 1041.  
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a) Voorwaarden in verband met de aanvalsdaad:  

 

1. De aanval moet ernstig zijn 

Wettige verdediging kan pas worden aanvaard als de aanval ernstig17 is. Dat de aanval ernstig moet 

zijn, betekent in de rechtsleer dat de aanval zou leiden tot onherstelbare schade, dat wil zeggen 

schade die enkel de noodweerhandeling zelf kan voorkomen18. Als de aanval de dood of ernstige 

verwondingen kan teweeg brengen, mag de persoon zich verdedigen19. Het is echter niet vereist dat 

de aanval levensgevaarlijk moet zijn, toch moet zij voldoende ernstig zijn om een onmiddellijk en 

gewelddadig verweer als noodzakelijk te doen voorkomen20. Ook bij een aantasting van de 

persoonlijke vrijheid, kan wettige verdediging toegepast worden21. De lichamelijke eerbaarheid 

vormt voor de mensheid het hoogste goed, waardoor een aantasting of een aanranding gelijk gesteld 

moet worden met een aanval op het leven zelf22. Wettige verdediging kan ook worden ingeroepen bij 

een poging tot aanranding van de eerbaarheid en een poging tot verkrachting23. 

De beoordeling van het ernstige karakter van de aanval ligt primo bij de persoon die wordt 

aangevallen. Zijn beoordeling moet redelijk zijn. Hij draagt daarbij ook zelf het risico. Het zal 

uiteindelijk immers de feitenrechter zijn die op onaantastbare wijze de vraag naar het ernstig 

karakter van de aanval beoordeelt, rekening houdende met de concrete omstandigheden.24 Wat 

echter niet aanvaard wordt als ernstige aanval, is een aanval van een persoon die de facto niet in 

staat is een bedreiging te vormen25. Het kan hier gaan over een gehandicapt persoon of een persoon 

die zijn daden niet gericht kan controleren. Hier kan er geen sprake zijn van wettige verdediging. 

 

                                                           
17

 Cass. 26 januari 1959, Pas. 1959, 526. 
18

 F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, Maklu, 2010, 63. 
19

 P. LAMBERT, “Légitime défense”, Postal Mémorialis 2008, 153. 
20

 P. LAMBERT, “Légitime défense”, Postal Mémorialis 2008, 154; T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, 
in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
losbl., 5; Brussel 23 februari 1914, Pas. 1914, II, 189. 
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 P. LAMBERT, “Légitime défense”, Postal Mémorialis 2008, 154. 
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 T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht 
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 Antwerpen 27 mei 1982, RW 1983-1984, 1902, noot P. ARNOU. 
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 T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 6. 
25

 F. GORLE, “De strafrechtelijke bescherming van privaat eigendom”, RW 1983-84, 2473. 
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2. De aanval moet onrechtmatig zijn 

Wettige verdediging kan enkel worden ingeroepen wanneer de aanval onrechtmatig is26. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als een vrouw wordt gekidnapt of verkracht. Dan mag zij zich hiertegen 

verweren27. Indien een persoon rechtmatig wordt aangevallen, kan deze zich niet beroepen op de 

bijzondere rechtvaardigingsgrond28. Een voorbeeld van een persoon, die rechtmatig aanvalt, is een 

politieagent die beschikt over een aanhoudingsmandaat29. Er kan verder geen sprake zijn van wettige 

verdediging indien iemand de aanval zelf heeft uitgelokt. Een winkelier die zich heeft verschanst met 

een geweer om zich te verweren tegen een inbraak waaraan hij zich verwachtte, zal zich niet kunnen 

wenden tot de wettige verdediging aangezien hij door zich gewapend te verschansen de 

noodweersituatie zelf heeft uitgelokt30. Een dronken aanvaller die verwond wordt door een gebroken 

glas kan zich ook niet op wettige verdediging beroepen als hij zelf eerst gedreigd heeft met dit 

gebroken glas31. Bovendien is noodweer tegen noodweer niet mogelijk. De rechtsleer neemt wel aan 

dat men het recht heeft zich te verdedigen tegen een aanval van een krankzinnige, hoewel deze 

laatste zelf een beroep op de schulduitsluitingsgrond, bepaald door art. 71 Sw. kan doen32. De 

omstandigheid dat de aanvaller zelf een beroep zou kunnen doen op een schulduitsluitingsgrond, 

maakt de aanval niet rechtmatig33.   

3. De aanval moet nakend of onafwendbaar zijn  

Niemand mag het recht in eigen handen nemen. Men weet ondertussen dat de wettige verdediging 

echter een uitzondering is op het algemeen verbod op eigenrichting. Wanneer de betrokkene, terwijl 

er zich een groot gevaar voordoet, geen mogelijkheid heeft om de hulp van de overheid in te roepen 

en zich niet meer kan onttrekken aan de aanval, heeft hij het recht om zich te verdedigen34. 

                                                           
26

 Cass. 18 april 2007, Pas. 2007, I, 710; Cass. 19 april 2006, Pas. 2006, II, 874; Cass. 12 juni 2002, Pas. 2002, II, 
1341. 
27

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 203. 
28

 Cass. 24 mei 1976, Rev. dr. pén. 1980, 255, noot J. VERHAEGEN; J.P. DOUCET, Précis de droit pénal général, Liège, 
Université de Liège, 1976, 151-152. 
29

 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 428-429. 
30

 Luik 4 juni 1992, RDP 1992, 1013. 
31

 Pol. Vielsalm 27 maart 1950, Jur. Liège, 1949-50, 254. 
32

 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 221; C. VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 203. 
33

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 203. 
34

 Corr. Dendermonde 17 september 2001, AJT 2001-02, 338 (“Men hoeft dus niet te wachten tot de inbraak 
begint, het is voldoende dat zij dreigend is”). 
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In een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 13 september 200135, bestond er 

onduidelijkheid met betrekking tot deze voorwaarde. De vraag rees of aan deze voorwaarde geen 

afbreuk werd gedaan door het feit dat men lang op voorhand een mogelijke aanval verwachtte en 

zich daartegen had bewapend. Uit het feitenonderzoek bleek immers dat de persoon, die zich 

verdedigde, de aanval reeds lang op voorhand verwachtte en net daarom een mes had klaargelegd 

op de keukentafel. Hij stak dit mes vervolgens in zijn broekzak toen de (latere) aanvaller voor de deur 

van zijn woning stond, om het nadien te gebruiken bij de verdediging tegen de aanval. Het Hof 

oordeelde in casu alsnog dat de wettige verdediging als rechtvaardigingsgrond kon worden 

aangewend. Uit de argumentatie volgt dat een persoon, die een eventuele aanval verwacht en zijn 

verdediging voorbereid, niet noodzakelijk betekent dat de verwachte aanval niet alle kenmerken 

vertoont die een wettige verdediging rechtvaardigen. 

 

4. Aanslag tegen personen 

Op basis van art. 416 van het Strafwetboek kan een persoon zichzelf of een ander persoon 

verdedigen tegen een aanval36. Daarom mag men de facto niet spreken over wettige zelfverdediging. 

Een typerend voorbeeld is de uitspraak van de correctionele rechtbank te Dendermonde op 9 

februari 200437: 

Op 27 mei 2003 vielen twee mannen, één gewapend met een alarmpistool, een juweelzaak 

binnen, terwijl een derde op wacht bleef staan. De klanten en winkelbediende werden 

bedreigd. De juwelier bevond zich op dat ogenblik in zijn kantoor achteraan de zaak. Van 

daaruit opende hij het vuur op de daders. Zij werden daarbij gewond, net als twee klanten 

onder wie de stiefvader van de beklaagde. Omdat ook onschuldige omstaanders waren 

geraakt, vond het Openbaar Ministerie dat Karel De Wolf onnodig geweld had aangewend. 

Volgens de rechters was er evenwel sprake van noodweer of wettige verdediging aangezien 

De Wolf andere personen wou beschermen. 

Vervolgens moet de aanval de persoonlijke integriteit van de aangevallen persoon raken. Niet alleen 

aanslagen tegen het leven en de fysieke integriteit vallen hieronder, maar ook aanslagen tegen de 

persoonlijke vrijheid en eerbaarheid38. De lichamelijke eerbaarheid vormt voor de mens het hoogste 

                                                           
35

 Antwerpen 13 september 2001, RW 2002-03, 1387. 
36

 Luik 26 februari 1991, JLMB 1991, 1175. 
37

 Corr. Dendermonde 9 februari 2004, niet gepubliceerd; P. DE HERT en P.P.J. VAN DER MEIJ, “Op weg naar de Far 
West? Wettige zelfverdediging naderbij bekeken”, Vigiles 2004, afl. 2, 35. 
38

 Antwerpen 27 mei 1981, RW 1983-84, 1899, noot P. ARNOU; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht 
en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 203; P.L. BODSON, Manuel de droit pénal: principes 
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goed. Een aanranding van de eerbaarheid dient dan ook gelijkgesteld te worden met een aanslag op 

het leven zelf39.  

Volgens de huidige Belgische wetgeving is de wettige verdediging enkel toepasselijk op aanslagen 

gepleegd tegen personen. Aanslagen tegen goederen kunnen op grond van deze rechtsfiguur niet 

worden gerechtvaardigd40. Reeds in 1905 oordeelde het Luikse Hof van Beroep dat de noodweer niet 

kan worden ingeroepen bij het verdedigen van goederen41: 

 

De Mevius werd veroordeeld omdat hij in zijn bos automatische springtuigen had opgesteld 

ter verdediging van zijn fazanten tegen stropers. Een stroper werd hierdoor dodelijk 

getroffen. De rechter oordeelde dat hier geen sprake kon zijn van wettige verdediging 

aangezien hier geen personen beschermd werden, maar wel dieren. 

 

In 1938 nam ook het Hof van Cassatie deze visie in en deze rechtspraak werd tot op heden steeds 

bevestigd42: 

  

Hier verwierp het Hof van Cassatie de wettige verdediging ter rechtvaardiging van het doden 

van beschermde waterhennen omdat deze een ‘aanval’ uitvoerden op de door de beklaagden 

gevangen vis. Het Hof van Cassatie stelt duidelijk dat art. 416 Sw. zich beperkt tot de 

bescherming van personen, en dus niet kan worden ingeroepen bij het verdedigen van 

goederen (in casu vissen) of rechten op die goederen. 

 

De meerderheid van de Belgische rechtsleer en rechtspraak stemt in met deze houding43. Het 

belangrijkste argument hiervoor is dat goederen een onvoldoende waarde hebben om er een 

mensenleven voor op te offeren. Het verlies van een goed is veelal herstelbaar, dit in tegenstelling 

                                                                                                                                                                                     
généraux de la répression commentaire du livre I du Code pénal et des lois complémentaires, Luik, Université de 
Liège, 1986, 13. 
39

 Antwerpen 27 mei 1981, RW 1983-84, 1901-1903, noot P. ARNOU. 
40

 Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. Liège 1981, 37, noot F. PIEDBOEUF; Corr. Brussel 8 januari 1991, RW 1991-92, 
197, noot C. D’HAESE; Vred. Lier 30 mei 2000, RW 200-04, 3. 
41

 Luik 17 april 1905, Pas. 1907, 31 ( het zgn. De meviusarrest). 
42

 Cass. 28 juni 1938, Pas. 1938, I, 232 (het zgn. Waterhenarrest). Zie ook T. ONGENA, “Wettige verdediging of 
noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, losbl., 11. 
43

 Cass. 28 juni 1938, Pas. 1938, I, 232; Cass. 21 december 1983, Pas. 1984, 449; Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. 
Liège 1981, 37; J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge, 
Luik, Impr. Nationales, 1965, 534-535; J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal Belge, Gent, Hoste, 1879, 3

e
 

ed., 470; F. PIEDBOEUF, “La légitime défense et l’ordre de la loi”, noot onder Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. Liège 
1981, 44-45; P-E. TROUSSE, “Les principes généraux du droit pénal positif belge”, in Les Novelles. Droit pénal, I, 
411-412, nr. 2653; A. PRINS, Science pénale en droit positif, Brussel, Brulant-Christophe, 1899, 192, nr. 328. 
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tot het verlies van een leven of van de eerbaarheid. Leven en eerbaarheid mag men dus verdedigen 

en daarbij eventueel de aanvaller doden. Dit geldt niet voor goederen. De laatste tijd bestaat er heel 

wat discussie over deze materie. Moet de wetgeving al dan niet worden uitgebreid tot wettige 

verdediging van goederen? Er zijn verschillende meningen. Deze zullen later uitgebreid besproken 

worden. Hier worden enkel kort de toepassingsvoorwaarden besproken van wettige verdediging. 

 

b) Voorwaarden in verband met de afweringsdaad: 

 

1. (onmiddellijke) noodzakelijkheid om de verweerhandeling te stellen: subsidiariteits- 

beginsel 

Volgens art. 416 Sw. moet de afweringsdaad ‘ogenblikkelijk noodzakelijk’ zijn44. Het vereiste van 

subsidiariteit houdt in dat voor de betrokkene in redelijkheid geen andere wegen mogen openstaan 

dan een gewelddadige verdediging45. Noodweer moet met andere woorden het laatste redmiddel 

(ultimum remedium) zijn46. Zo is er geen ‘ogenblikkelijke noodzaak’ in hoofde van een beklaagde die 

zijn echtgenote blijft slaan, nadat zij zich reeds op het bed had laten neervallen47. Het Hof van 

Cassatie heeft ook geoordeeld dat bij het toebrengen van slagen aan een inbreker, op een moment 

waarop elk gevaar reeds was geweken, de verdediging niet als ‘ogenblikkelijk noodzakelijk’ kan 

worden beschouwd48. Het feit dat de betrokkene geen andere keuze had, dan zich enkel te 

verdedigen, is een toepassing van het subsidiariteitsbeginsel49. Indien de aangerande persoon tijdig 

beroep kan doen op hulp van de overheid, zou de noodzaak van een ogenblikkelijk verweer 

eventueel in twijfel kunnen getrokken worden. Wanneer de betrokkene eerst heeft geprobeerd de 

overheid te verwittigen50, maar deze niet snel genoeg ter plaatse zijn, mag men zelf tot actie 

overgaan wanneer opnieuw de aanval nakend en onafwendbaar is. Wettige verdediging is een 

uitzondering op het verbod van eigenrichting en daarom moet de aangevallen burger in principe een 

beroep doen op de openbare macht om zich te laten verdedigen.  

Moet de persoon steeds vluchten? Deze vraag is door de recente rechtsleer niet bevestigend 

beantwoord. Er bestaat geen vluchtplicht voor de verdediger. Het recht hoeft niet te buigen voor het 

onrecht, zodat de eventuele mogelijkheid die men had om te vluchten niet betekent dat men geen 

                                                           
44

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 204. 
45

 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome I: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 2010, 447. 
46

 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome I: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 2010, 448. 
47

 Cass. 28 maart 1960, Pas. 1960, 870. 
48

 Cass. 7 oktober 1929, Pas. 1929, 318. 
49

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 204. 
50

 Antwerpen 13 september 2001, RW 2002-03, 1387-1389, noot T. ONGENA. 
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beroep meer kan doen op de wettige verdediging. De vluchtmogelijkheid tast de noodzakelijkheid 

van verdediging dus niet automatisch aan51.  

2. Proportionaliteitsbeginsel  

Het vereiste van proportionaliteit of evenredigheid houdt volgens het Hof van Cassatie in dat het 

verweermiddel moet aangepast zijn aan de aanval52. Dit betekent niet dat het aanvalsmiddel en 

verdedigingsmiddel van gelijke aard53 en gelijke zwaarte moeten zijn. Zo kan een geweerschot, 

afhankelijk van de omstandigheden, een adequate reactie zijn op een vuistslag54. Evenredigheid 

betekent echter dat er geen wanverhouding mag bestaan tussen de aanval en het verweer55. 

Wanneer slagen en verwondingen volstaan om een aanval af te weren, zou doodslag in principe een 

disproportionele afweringsdaad zijn56. Het is uiteraard steeds aan de feitenrechter om de 

proportionaliteit te beoordelen, rekening houdend met alle omstandigheden57. Hij kan zelfs onder 

meer rekening houden met de redelijke verwachtingen in hoofde van de aangevallene58. Een 

voorbeeld: een verdediger, die een aanvaller doodt met een hagelgeweer, kan een beroep doen op 

wettige verdediging indien wordt aangetoond dat het de bedoeling was van de verdediger om de 

aanvaller ‘slechts’ in de benen te treffen59. In sommige gevallen wordt de proportionaliteit vermoed 

en moet deze niet meer worden aangetoond. Deze vermoedens zijn te vinden in artikel 417 Sw.60  

 

Het is duidelijk dat het recht op wettige verdediging redelijke grenzen kent. Wanneer men deze 

overschrijdt, wordt de verdediging zelf een aanval en zal de duidelijke wanverhouding in de praktijk 

aanleiding geven tot vervolging61. Vaak zal de wanverhouding te wijten zijn aan een gevoel van 

woede en wraak. De wet laat dan toe om beroep te doen op artikel 411 Sw62. 

                                                           
51

 Antwerpen 13 september 2001, RW 2002-03, 1389, noot T. ONGENA. 
52

 Cass. 12 juni 2002, Pas. 2002, 1341 (“Il doit donc y avoir proportion entre la défense et l’attaque”); F. KUTY, 
Principes généraux du droit pénal belge. Tome I: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 2010, 450. 
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 Cass. 16 november 1925, Pas. 1926, 60. 
54

 Cass. 21 december 1983, Pas. 1984, 449. 
55

 Cass. 18 april 2007, Pas. 2007, 710; Cass. 19 april 2006, Pas. 2006, 874; Cass. 12 juni 2002, Pas. 2002, 1341; F. 
KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome I: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 2010, 450. 
56

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anwerpen, Maklu, 2006, 204. 
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 Cass. 24 juni 1935, Pas. 1935, 292; Cass. 12 december 1949, Pas. 1950, 243; Cass. 22 januari 1991, Arr. Cass. 
1990-91, 533; Cass. 7 december 1977, Arr. Cass. 1978, 417; Cass. 28 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 738. 
58

 T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 15.  
59

 Tongeren 20 juni 1990, RW 1990-91, 545. 
60

 Deze vermoedens van artikel 417 Sw. worden verder besproken. 
61

 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome I: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 2010, 450. 
62

 Artikel 411 Sw. wordt verder besproken. 
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3. Vóór of tijdens de aanval, niet erna 

Er is enkel sprake van wettige verdediging wanneer men de aanslag afweert voor of tijdens de 

aanval, niet erna. Zo kan de persoon die een vluchtende aanrander in de rug heeft geschoten, geen 

beroep doen op wettige verdediging63. Dergelijke handelingen zijn immers niet meer ingegeven door 

de nood aan verweer, maar door wraak64. Het is namelijk om deze reden dat juwelier Wouter 

Tyberghien zich niet kon beroepen op wettige verdediging. Hij had de overvallers meerdere malen in 

de rug geschoten, terwijl zij aan het wegvluchten waren65. Deze voorwaarde hangt nauw samen met 

de reeds besproken voorwaarde dat de aanval nakend of onafwendbaar moet zijn. Wanneer de 

aanval voorbij is, heeft men wel de tijd om de bevoegde overheidsdiensten te verwittigen.Er wordt 

om deze reden gezegd dat deze voorwaarde een nadeel is voor vrouwelijke slachtoffers die zich 

willen verweren. Gelet op het feit dat vrouwen doorgaans fysiek zwakker zijn dan mannen, zullen zij, 

wanneer zij bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van geweld vanwege hun echtgenoot of partner, eerder 

wachten tot die slaapt vooraleer toe te slaan. Door de voorwaarde dat de verdediging niet na de 

feiten mag plaatsvinden, staat de figuur van noodweer enkel open voor mannen, niet voor vrouwen, 

wordt geargumenteerd66. 

 

4. Doodslag of slagen en verwondingen 

Men weet reeds dat wettige verdediging geen algemene, maar een bijzondere rechtvaardigingsgrond 

is. Dit betekent dat enkel de specifieke misdrijven slagen en verwondingen en doodslag onder 

wettige verdediging kunnen vallen. Het toepassingsgebied is echter niet louter beperkt tot deze 

specifieke misdrijven. Algemeen wordt aanvaard dat ook minder zware vormen van verdediging 

toelaatbaar zijn zoals bijvoorbeeld het ‘stelen’ van zijn wapen, het tijdelijk opsluiten van de dader of 

het toebrengen van materiële schade67.  
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 Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. Liège 1981, 37, noot F. PIEDBOEUF; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, 
strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anwerpen, Maklu, 2006, 205; T. ONGENA, “Wettige verdediging of 
noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, losbl., 16-17. 
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 C. J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 432;  
65

 Corr. Kortrijk 15 november 2002, RABG 2003, 803-808, noot L. DELBROUCK. Verder wordt dit arrest uitgebreid 
besproken. 
66

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 205. 
67

 T. ONGENA, “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 17. 
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3.4. Twee vermoedens 

Naast de toepassingsvoorwaarden zijn er ook twee gevallen waarbij de wet vermoedt dat de dader 

zich in staat van wettige verdediging bevindt. Deze zijn te vinden in artikel 417 van het Strafwetboek 

en hebben betrekking op de nachtelijke afwering van de inklimming in een bewoond huis en op de 

verdediging tegen diefstal of plundering met geweld68: 

3.4.1 Afwering bij nacht van de inklimming in een bewoond huis 

Er wordt hier uitdrukkelijk gesproken over inbraak bij nacht, waarbij het begrip nacht niet bepaald 

wordt door de regel van artikel 478 van het Strafwetboek. De interpretatie van het begrip nacht 

wordt echter overgelaten aan de feitenrechter69. Alle personen die ’s nachts een braak of inklimming 

in een bewoond huis verweren, mag vermoeden dat de dader kwade bedoelingen heeft en wordt 

geacht in staat van wettige verdediging te zijn70. Dit is een vermoeden iuris tantum, een weerlegbaar 

vermoeden71. De bewijslast ligt bij het Openbaar Ministerie. Gebeurt de afweringsdaad niet bij nacht, 

maar overdag, dan geldt dit vermoeden van wettige verdediging niet. Uiteraard zal de dader zich in 

dit geval op de strafverminderende verschoningsgrond, bepaald in art. 412 Sw., kunnen beroepen en 

eventueel ook op de uitlokking van art. 411 Sw. 

Artikel 484 en 486 van het Strafwetboek definiëren wat verstaan mag worden onder braak en 

inklimming: 

Braak: Braak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen 

van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of 

aanhorigheden, van een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten 

kasten of meubels, bestemd om ter plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen 

te beveiligen. 

Inklimming: Het binnenkomen over muren, deuren, daken of om het even welke andere 

afsluiting, in huizen, gebouwen, binnenplaatsen, neerhoven, bouwwerken van welke aard 

ook, tuinen, parken, besloten erven; Het binnenkomen door een ondergrondse opening die 

niet gemaakt is om tot toegang te dienen. 
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 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 206. 
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 Cass. 22 januari 1991, Pas. 1991, 469; Cass. 7 november 1898, Pas. 1899, 11. 
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 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 206; 
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71
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3.4.2 Verdediging tegen diefstal of plundering met geweld tegen personen 

Het vermoeden uit het derde lid van art. 417 Sw. voorziet niet in een mogelijkheid tot het leveren 

van een tegenbewijs. Men neemt aan dat dit een vermoeden iuris et de iure, een onweerlegbaar 

vermoeden, betreft. Deze interpretatie wordt in de recente rechtsleer echter als achterhaald en 

overdreven beschouwd72. Volgens de rechtsleer gaat het nog slechts om een weerlegbaar 

vermoeden73. 

Onder ‘geweld tegen personen’ wordt verstaan daden van fysieke dwang gepleegd op personen. Hier 

geldt de definitie van artikel 483 van het Strafwetboek74. Sinds 1941 kan men nochtans wettige 

verdediging ook inroepen als men zich verweert tegen daders van afpersing, met geweld tegen 

personen. Dit heeft het Hof van Cassatie beslist75. 

 

3.5. Bijzondere gevallen 

3.5.1 Noodweerexces  

 

België kent de schulduitsluitingsgrond noodweeroverschrijding niet, namelijk het geval waarin de 

afweringsdaad niet aan de vereisten van de noodweer voldoet, doordat zij bijvoorbeeld buiten 

verhouding tot de aanvalsdaad staat of zelf omslaat in een aanvalsdaad76. Indien men in een 

dergelijke situatie geraakt in België, kan men nog steeds beroep doen op morele dwang (art. 71 Sw.) 

of uitlokking (art. 411 Sw.)77. De Nederlandse wetgeving voorziet echter wel in een mogelijkheid van 

noodweerexces78. Naar Nederlands voorbeeld zijn er nochtans enkele wetsvoorstellen geweest in 

België tot invoering van een rechtsfiguur als noodweerexces79. 
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3.5.2 Putatieve noodweer 

Een bijzonder geval van noodweeroverschrijding is dit waarbij de verweerder zich, onterecht, 

meende geconfronteerd te zien met een onrechtmatige aanval waartegen hij zich verdedigde80. Een 

voorbeeld hiervan is het slachtoffer van een gewapende overval dat per vergissing een politieman 

onder vuur neemt die het huis is binnengedrongen om de eigenaar hulp te bieden81. Hier ontbreekt 

de onrechtmatige aanval, waardoor geen toepassing kan worden gemaakt van noodweer. Het is 

echter wel een vorm van dwaling. Om dwaling als schulduitsluitingsgrond te kunnen inroepen, moet 

worden aangetoond dat er sprake is van onoverwinnelijke dwaling. Dit betekent dat de verweerder 

geen fout mag hebben begaan bij zijn vergissing82. 

 

3.6 Politieambtenaren 

Dat de politie onderricht is aan andere regels inzake verdediging dan de gewone man in de straat is 

niet meer dan normaal aangezien zij meer geconfronteerd worden met geweld in hun functie. Het 

gebruik van geweld door politieambtenaren is geregeld in de artikelen 37 en 38 van de Wet 

Politieambt83. Elke politieambtenaar kan ‘geweld gebruiken om een wettig doel na te streven dat niet 

op een andere wijze kan worden bereikt’. In een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen84 heeft 

men beslist dat als een politieagent, die zowel met de hand als met de rubberen onderzijde van de 

kolf van zijn pistool een slag toedient aan de chauffeur om controle over hem te verwerven, er 

sprake is van gerechtvaardigde slagen, aangezien in de gegeven omstandigheden het rechtmatige 

gebruikte geweld redelijk was en in verhouding stond met het te bereiken doel, zoals bepaald in 

artikel 37 van de Wet Politieambt. Het geweld dat politieambtenaren gebruiken moet ‘redelijk zijn en 

in verhouding tot het nagestreefde doel’. Hieruit kan men afleiden dat iedere aanwending van 

geweld door politieambtenaren aan drie voorwaarden onderworpen is:  
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- Een wettelijke basis 

- Het gebruik van geweld dient de laatste mogelijkheid te zijn om de politiële maatregel uit te 

voeren (subsidiariteitsprincipe)85  

- Het gebruikte geweld dient in verhouding te zijn met het beoogde doel 

(evenredigheidsprincipe)86 

 

De afweringsdaad van burgers moet, om wettige verdediging te kunnen inroepen, net aan dezelfde 

voorwaarden voldoen. Ook moet volgens artikel 37 Wet Politieambt aan elk gebruik van geweld of 

gebruik van wapens door een politieambtenaar een waarschuwing vooraf gaan, tenzij dit 

onwerkzaam zou zijn.  

 

Wanneer een openbaar officier of ambtenaar, een bestuurder, agent of aangestelde van de Regering 

of van de politie, een uitvoerder van rechterlijke bevelen of van vonnissen, een hoofdbevelhebber of 

ondergeschikt bevelhebber van de openbare macht, in de uitoefening of ter gelegenheid van de 

uitoefening van zijn bediening, zonder wettige reden tegen personen geweld gebruikt of doet 

gebruiken, wordt het minimum van de op die feiten gestelde straf verhoogd overeenkomstig artikel 

26687. 

 

Naast de twee gelijkenissen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn er echter nog andere punten 

van overeenstemming tussen de wettige verdediging en de regeling in artikel 37 Politieambt. Zo geldt 

deze bepaling voor alle mogelijke vormen van geweld. Ook bij de noodweer werd geargumenteerd 

dat deze rechtvaardigingsgrond niet beperkt is tot slagen en verwondingen en doodslag, maar dat 

ook minder ernstige afweringshandelingen onder het toepassingsgebied van artikel 416 Sw. vallen.88 

Artikel 38 Wet politieambt heeft betrekking op het vuurwapengebruik ter verdediging van personen. 

Het gebruik van vuurwapens tegen personen is slechts toelaatbaar in de volgende vier gevallen89: 
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- In het geval van wettige verdediging in de zin van de artikelen 416 en 417 van het 

Strafwetboek 

- Tegen gewapende personen of in de richting van voertuigen aan boord waarvan zich 

gewapende personen bevinden, en in het geval van misdaad of van een op heterdaad 

ontdekt wanbedrijf in de zin van artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering, welke 

misdaad of welk wanbedrijf met geweld zijn gepleegd, indien redelijkerwijze mag 

aangenomen worden dat die personen in het bezit zijn van vuurwapens klaar voor gebruik en 

dat zij deze wapens zullen gebruiken tegen personen 

- Wanneer in het geval van volstrekte noodzakelijkheid, de politieambtenaren de aan hun 

bescherming toevertrouwde personen, posten, vervoer van gevaarlijke goederen of plaatsen 

op geen andere wijze kunnen verdedigen. In dit geval mogen de vuurwapens slechts gebruikt 

worden overeenkomstig de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van 

bestuurlijke politie 

- Wanneer in het geval van volstrekte noodzakelijkheid, de politieambtenaren de personen die 

aan hun bescherming zijn toevertrouwd in het raam van de uitvoering van een opdracht van 

gerechtelijke politie op geen andere wijze kunnen verdedigen. 

 

Wettige verdediging wordt dus uitgebreid met drie hypothesen van ernstige criminaliteit90. Het valt 

op dat politieambtenaren vuurwapens mogen gebruiken tegen personen ter verdediging van 

materiële goederen zoals posten, het vervoer van gevaarlijke goederen of plaatsen. Men mag niet 

vergeten dat in artikel 416 Sw. geen expliciete verdediging van goederen staat. Er is echter in artikel 

38, 3° Wet Politieambt wel een verwijzing naar de volstrekte noodzakelijkheid, die er nogmaals de 

nadruk op legt dat het gebruik van geweld krachtens artikel 37 enkel mogelijk is ‘om een wettig doel 

na te streven dat niet op een andere wijze kan worden bereikt’ en dit toont aan dat het artikel nog 

strikter dient te worden toegepast bij het gebruik van vuurwapens.  
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4. Relevante wetsbepalingen 

 

4.1 Artikel 416 en 417 Sw. 

Wanneer een beklaagde de wettige verdediging als verweer wilt gebruiken, gebeurt dit niet enkel 

met de basisartikelen. Wanneer de toepassingsvoorwaarden van de wettige verdediging niet vervuld 

zijn, komen daar vaak andere relevante wetsbepalingen aan te pas, die in subsidiaire orde worden 

gevorderd. Dé basisartikelen van wettige verdediging of noodweer echter zijn de artikelen 416 en 

417 van het Strafwetboek: 

Artikel 416 Sw.: Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen 

en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van 

zichzelf of van een ander. 

Artikel 417 Sw.: Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden 

de twee volgende gevallen begrepen: 

Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de slagen toegebracht 

worden bij het afweren, bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren 

of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve 

wanneer blijkt dat de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als 

rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de 

weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten;  

Wanneer het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen tegen de daders van diefstal of 

plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd. 

 

Artikel 416 Sw. schept het algemene kader. Dit artikel werd letterlijk overgenomen uit de Franse 

Code Pénal van 1810. Artikel 417 Sw. geeft twee wettelijke vermoedens van wettige verdediging. 

Ook dit artikel werd letterlijk overgenomen van Frankrijk. Tijdens de parlementaire besprekingen van 

het Strafwetboek, werd het echter gewijzigd.  
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4.2 Artikel 2 EVRM  

Het recht op leven is volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele vrijheden91 het vertrekpunt van de mensenrechten. Wanneer dit recht niet bestaat, 

wordt het genot van het om het even welke andere beschermde vrijheid of recht tot niets herleid. De 

Belgische Grondwet bevat echter geen bepaling die het recht op leven beschermt, maar de directe 

werking van artikel 2 EVRM wordt algemeen aanvaard door de Belgische rechtspraak92 en 

rechtsleer93.  

 

Aangezien de uitoefening van alle andere beschermde rechten de eerbiediging van het recht op 

leven veronderstelt, wordt het recht op leven door de rechtsleer bestempeld als het meeste 

fundamentele van de fundamentele mensenrechten94. Het fundamentele karakter van het recht op 

leven is eveneens terug te vinden in de rechtspraak van het Mensenrechtencomité (BUPO-Verdrag), 

daar waar het Comité het recht op leven betitelt als ‘the supreme right’95. Toch wordt de wettige 

verdediging in het EVRM expliciet erkend als een grond die het beroven van een leven rechtvaardigt. 

Het principiële recht op leven in artikel 2, §2 van het EVRM wordt niet geschonden “ingeval zij het 

gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:”  

a. Ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;  

b. Teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op 

rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;  

c. Teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.” 

 

Opdat het dodelijk geweld gerechtvaardigd zou zijn, is vereist dat de reactie niet meer dan absoluut 

noodzakelijk en dus strikt evenredig is met de redelijkerwijs te verwachten bedreiging96. Het Hof te 

Straatsburg heeft zich over deze uitzondering in artikel 2, §2 EVRM uitgesproken. Het Hof heeft in de 

zaak Andronicou en Constantinou t. Cyprus besloten of het doodschieten door politieagenten van 
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Androcinou en zijn verloofde Constantinou, in overeenstemming was met het EVRM97. Het Hof 

oordeelde dat artikel 2 EVRM in casu niet geschonden was omdat de agenten die de flat waren 

binnengevallen en het vuur openden, ‘er redelijkerwijze konden van uitgaan dat het nodig was 

Andronicou te doden om hun eigen leven en dat van Constantinou te beschermen’98.  

 

Behalve in het geval van de doodstraf, erkent artikel 2 EVRM drie andere situaties waarin een 

schending van het recht op leven kan worden gerechtvaardigd. Het is artikel 2, §2, a) EVRM dat 

betrekking heeft op wettige verdediging. Dit artikel stelt nadrukkelijk dat men enkel iemands leven 

mag beroven teneinde het eigen leven of dit van een ander te beschermen tegen onrechtmatig 

geweld. Het maakt duidelijk dat het om de verdediging van een persoon moet gaan en niet om 

goederen. Ook de meerderheid van de Europese rechtsleer acht de loutere verdediging van 

goederen niet mogelijk in het kader van de noodweeruitzondering van artikel 2 EVRM99. Bovendien 

moet de noodweersituatie zeer eng geïnterpreteerd worden aangezien ze de grenzen aangeeft van 

een fundamenteel recht. Er wordt vervolgens een strikte proportionaliteit geëist tussen het gebruik 

van geweld en het doel ervan. Ook het gebruik van ‘absoluut noodzakelijk’ wijst op een zeer 

dwingende noodzakelijkheid. Al deze factoren zijn voor de meerderheid van de rechtsleer 

doorslaggevend om een loutere verdediging van goederen niet te rechtvaardigen100. Voor het Hof is 

het recht op leven het meest fundamentele van alle mensenrechten. Hierop een inbreuk plegen om 

een eigendom te beschermen, kan niet aanvaard worden. 

 

4.3 Artikel 71 Sw  

Huidig artikel 71 Sw.: Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik 

van het feit in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij 

niet heeft kunnen weerstaan. 
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Toekomstig artikel 71 Sw.101: Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het 

tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn 

daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast, of wanneer hij gedwongen werd door een 

macht die hij niet heeft kunnen weerstaan. 

 

Indien de voorwaarden van noodweer of wettige verdediging niet vervuld zijn en aldus de 

wederrechtelijkheid van het ten laste gelegde misdrijf behouden blijft, kan de beklaagde afhankelijk 

van de omstandigheden van de zaak technisch-juridisch de schulduitsluitingsgrond van morele 

dwang inroepen. Het begrip dwang omsluit toeval en overmacht102. Om artikel 71 van het 

Strafwetboek te kunnen inroepen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.  

Eerst en vooral moet er sprake zijn van een onweerstaanbare dwang. Onweerstaanbare dwang of 

overmacht veronderstelt dat de dader, wegens omstandigheden buiten zijn wil, in de onmogelijkheid 

was een strafrechtelijk verboden handeling te vermijden of een strafrechtelijk geboden handeling te 

stellen103. Dwang veronderstelt dus dat de dader niet anders kon dan het misdrijf te plegen. Van 

zodra hij een keuze had, spreekt men niet over dwang. Een onweerstaanbare overmacht moet met 

andere woorden zeker, onvermijdbaar en onvoorzienbaar zijn. Het is logisch dat, wanneer de dader 

een andere mogelijkheid had om het kwaad te vermijden, hij zijn toevlucht niet tot het misdrijf mag 

nemen104. Het is steeds de feitenrechter die soeverein moet beslissen geval per geval of er sprake is 

van een ‘onweerstaanbare’ dwang. Hij houdt daarbij rekening met het persoonlijke 

weerstandsvermogen van de betrokkene105. Dit zijn onder andere de leeftijd en de psychologische 

toestand van de betrokkene. Waar geen rekening mee wordt gehouden zijn haat, passie, hebzucht, 

jaloezie, … aangezien iedereen wordt geacht zijn driften en emoties te beheersen.  

Een andere voorwaarde die moet voldaan zijn, vooraleer men kan spreken van morele dwang, is dat 

de vrije wil volledig moet zijn uitgeschakeld, een vermindering ervan volstaat niet. Ook constante 

Cassatierechtspraak bevestigt dit106. Men kan dus artikel 71 Sw. niet inroepen als er een doelbewuste 

wetsovertreding is geweest. Dit kan men ook afleiden uit de definitie van dwang of overmacht die 
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het Hof van Cassatie hanteert. Dwang of overmacht kan volgens het Hof van Cassatie107 enkel 

voortvloeien ‘uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen 

voorzien of voorkomen’. Er kan dan geen sprake zijn van dwang of overmacht wanneer de dader zich 

vrijwillig, opzettelijk, door nalatigheid of door gebrek aan voorzichtigheid in een dergelijke situatie 

heeft gebracht108. Men kan in dit geval misschien beroep doen op de rechtsfiguur uitlokking (art. 411 

Sw.). Opnieuw zal het de feitenrechter zijn die zal moeten beoordelen of de wil is uitgeschakeld109. 

Ten slotte mag de dwang niet te wijten zijn aan de dader zelf. Dit betekent dat de dader niet in de 

mogelijkheid mag verkeerd hebben de dwang te voorzien of te vermijden: de dwang moet de dader 

immers opgelegd zijn, hij mag zelf niet op actieve of passieve wijze hebben bijgedragen tot het 

ontstaan ervan110. Wanneer de dader in de mogelijkheid was de dwang af te wenden, vooraleer deze 

zich voordeed, kan er dus geen sprake zijn van schulduitsluitende dwang111. In de rechtsleer spreekt 

men van culpa in causa.  

 

Logischerwijze worden in artikel 71 Sw. zowel krankzinnigheid als overmacht genoemd als oorzaken 

voor een schulduitsluiting. In beide situaties kan de dader namelijk geen schuld treffen omdat zijn 

wils- en keuzevrijheid zijn aangetast zodat hij niet meer kan instaan voor zijn handelingen. 

Overmacht is een schulduitsluitingsgrond met een algemene draagwijdte112. Dit betekent dat dit 

ingeroepen kan worden voor alle misdrijven, zelfs voor de onopzettelijke misdrijven113. 

 

Het is misschien opgevallen dat de wet soms spreekt van morele dwang. Er zijn echter verschillende 

vormen van dwang. Zo spreekt men over fysische dwang of materiële overmacht als over psychische 

dwang of morele overmacht. De fysische dwang wordt gevormd door een uitwendige 

onweerstaanbare kracht waardoor de dader matierieel tot een misdrijf gebracht werd. Deze dwang 

volgt uit natuurverschijnselen (storm, overstroming, ijzelvorming …), uit ziekte, uit gedragingen van 

een dier of een derde. De gevallen van fysische dwang zijn eerder zeldzaam. Het is vooral toepasselijk 

ten aanzien van verzuimdelicten dat ze aangetroffen worden. Morele overmacht spruit voort uit de 

onmiddellijke dreiging van een ernstig kwaad dat enkel kan vermeden worden door de strafbare 
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feiten te plegen. Van morele overmacht is ook sprake in het geval van een dwang vreemd aan de 

persoon van de dader die van buitenaf op hem werkt, een onweerstaanbare drang vreemd aan 

passies, dronkenschap of intoxicatie. Morele overmacht betekent dus essentieel dat de wil van de 

dader geen determinerende rol speelt. Het is dit kenmerk dat de morele overmacht theoretisch 

afzondert van de wettige verdediging of van de noodtoestand.114  

 

4.4 Artikel 411 en 412 Sw. 

Artikel 411 Sw.: Doodslag, verwondingen en slagen zijn verschoonbaar, indien zij onmiddellijk 

uitgelokt worden door zware gewelddaden tegen personen.  

Artikel 412 Sw.: De misdaden en wanbedrijven, in het vorige artikel genoemd, zijn eveneens 

verschoonbaar, indien zij gepleegd worden bij het afweren overdag van de beklimming of de braak 

van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden 

ervan, behalve wanneer blijkt dat de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij 

als rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de 

weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten.  

Indien de beklaagde geen aanspraak kan maken op wettige verdediging aangezien de voorwaarden 

voor deze niet zijn vervuld, probeert deze alsnog een beroep te doen op de strafverminderende 

verschoningsgrond van artikel 411 Sw. Het kenmerkende aan uitlokking of provocatie is dat de 

uitlokker een persoon zover weet te brengen het strafbaar feit te plegen115. Er wordt dan vertrokken 

van de gedachte dat de beklaagde zich moreel bedreigd voelt, zijn beheersing verliest en reageert 

ingevolge de bij hem opgewekte ergernis, die zijn daden verschonen116. De wetgever is echter steeds 

van oordeel dat iedereen zijn emoties moet kunnen beheersen. Daarom werden de gevallen van 

uitlokking die aanleiding kunnen geven tot strafvermindering door de artikelen 411 en 412 Sw. 

gelimiteerd tot twee potentiële gevallen, met name bij zware gewelddaden tegen personen en bij 

afweren van braak en inklimming overdag117. 

Uitlokking is een verschoningsgrond en geen rechtvaardigingsgrond waardoor het ‘verschoonde’ 

misdrijf geen aanleiding kan geven tot vrijspraak, maar enkel tot strafvermindering overeenkomstig 
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artikel 414 Sw118. Een bijkomend gevolg, van het feit dat er enkel sprake is van een verschoond 

misdrijf, is dat de burgerlijke gevolgen blijven bestaan. Bij een gerechtvaardigd misdrijf daarentegen 

kunnen er geen burgerlijke gevolgen zijn aangezien het misdrijf is opgeheven119.  

Heel belangrijk blijft de soevereiniteit van de feitenrechter. Eerst en vooral oordeelt deze laatste of 

de slagen onmiddellijk werden uitgelokt door zware gewelddaden120, alsook over de 

zwaarwichtigheid van het geweld121. De zwaarwichtigheid van deze gewelddaden worden niet zozeer 

gemeten volgens hun materieel resultaat, maar veeleer volgens de intensiteit van de erdoor 

veroorzaakte reactie beweert VANDENBERGHE
122. Daarbij wordt vermeld dat morele gewelddaden, net 

zoals fysieke gewelddaden, een hevige emotie kunnen uitlokken. De feitenrechter zal dus soeverein 

oordelen of de voorafgaande bedreigende gedragingen van het slachtoffer hevig genoeg waren om 

de zelfbeheersing van de beklaagde te verliezen en zich dus moreel bedreigd te voelen.  

Een bestaand voorbeeld123 om duidelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van uitlokking: 

Een echtgenote had het echtelijke dak verlaten van één van de slachtoffers. De echtgenoot 

ging samen met zijn schoonzus en schoonmoeder naar de woning van de beklaagde, waar 

zijn echtgenote met hun zoontje haar intrek had genomen. Het kwam tot een gevecht tussen 

beide partijen, waarbij door de echtgenote een vuistslag werd gegeven aan de schoonzus. 

Hier beslist het Hof van Beroep te Gent dat er geen sprake kan zijn van wettige verdediging 

maar wel van uitlokking. Het Hof oordeelt dat er voorafgaande bedreigende gedragingen 

bestonden aangezien er drie personen aan de woning van de beklaagde stonden die met 

duwwerk de deur hebben geforceerd. Deze gedragingen van de slachtoffers kunnen volgens 

het Hof voldoende zijn om een hevige emotie uit te lokken. 

Artikel 411 van het Strafwetboek kan dus worden ingeroepen wanneer er sprake is van een 

noodweeroverschrijding, eventueel gecombineerd met verzachtende omstandigheden124. De 

rechtspraak125 is van oordeel dat de vrije wil van het slachtoffer, rekening houdend met zijn 

persoonlijkheid en de andere feitelijke gegevens van de zaak, gewijzigd is doch niet volledig 

uitgeschakeld, zodat de morele overmacht niet kan worden aangenomen126.  
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Artikel 412 Sw. voert een vermoeden van provocatie in voor de persoon die bij dag de inklimming of 

braak van een bewoond huis afweert. Deze verschoningsgrond lijkt sterk op het vermoeden van 

wettige verdediging in artikel 417 Sw. Het verschil is echter dat de afwering hier overdag gebeurt, 

terwijl de in artikel 417 Sw. geviseerde hypothese slaat op de afwering van inklimming die ’s nachts 

plaatsvindt.127  

4.5 Artikel 37 en 38 Wet politieambt 

Wettige verdediging komt ook terug in de artikelen 37 en 38 van de Wet op het Politieambt128. Hier 

werd reeds vermeld dat politieambtenaren gebruik mogen maken van hun vuurwapens tegen 

personen in het geval van wettige verdediging in de zin van artikel 416 en 417 Sw. Uiteraard is dit 

wanneer zij in functie van hun beroep opdrachten uitvoeren. Dit is het basisartikel voor de politie. 

Ook ter verdediging van posten, vervoer van gevaarlijke goederen en plaatsen mogen 

politieambtenaren het vuur openen tegen personen. 
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5. Is er op basis van de huidige wetgeving een mogelijkheid om uw 

goederen te verdedigen? 

Men weet reeds dat art. 416 van het Strafwetboek handelt over wettige verdediging. Dit artikel kan 

de aanval tegen personen verweren, maar niet louter tegen goederen. Dit staat expliciet in de 

wetgeving. Wat gebeurt er nu wanneer een persoon toch zijn goederen beschermt en daarom in de 

aanval gaat? Is er dan geen verweer mogelijk?  

 

Allereerst moet duidelijk gemaakt worden dat de wettige verdediging van goederen wel mogelijk is, 

wanneer tegelijk een aanval op personen wordt uitgevoerd of wanneer personen worden bedreigd. 

Dit zal logischerwijze in de praktijk vaak voorkomen. Een loutere verdediging van goederen is niet 

mogelijk omdat er absoluut een wanverhouding bestaat tussen goederen die men wil ontvreemden 

enerzijds en het leven van de dief anderzijds. Een goed is vervangbaar en een verlies van een goed, 

kan worden hersteld. Een leven echter is onvervangbaar en onherstelbaar! Om die reden heeft de 

Belgische wetgever in 1867 beslist om niet enkel zijn goederen met geweld te verdedigen. De 

eigenaar moet echter niet lijdzaam toezien wanneer men hem zijn goed ontneemt. In dat geval kan 

de dief worden gestopt, worden aangehouden om hem daarna uit te leveren aan de openbare 

macht. Op het moment dat het dan tot een schermutseling komt, mag men zich verdedigen, 

aangezien dan ook de persoon in gevaar is129. 

 

Een tweede geval dat men zeker moet vermelden, is dat artikel 417 Sw. vaak soelaas biedt. Zo zijn er 

twee wettelijke vermoedens van een ogenblikkelijke noodzaak van verdediging, zoals hierboven 

reeds besproken. Een bekende zaak in de rechtspraak die zorgde voor een vrijspraak van de 

aangevallene is ‘Moortgat’:  

 

Op 8 november 2000 even na drie uur ‘s nachts, braken vier Roemenen in de zaak van de 

juweliers Moortgat in Lebbeke. Met koevoeten en zware breekijzers tilden de inbrekers het 

aluminium rolluik van de zaak op, waardoor het alarm afging. Gewekt door het lawaai, 

grepen de juwelier en zijn zoon elk een wapen en begonnen ze vanop de eerste verdieping te 

schieten naar de inbrekers. Daarbij raakten twee inbrekers ernstig gewond. Het parket vroeg 

en kreeg de verwijzing van beide beklaagden naar de correctionele rechter wegens 
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opzettelijke slagen en verwondingen (art. 399 Sw.). Op 17 september 2001130 werden de 

juwelier en zijn zoon vrijgesproken op grond van wettige verdediging. Zij handelden volgens 

strafrechter Freddy Troch op grond van artikel 417 al. 2 Sw.: ‘wie een inklimming of braak van 

afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis, bij nacht afweert, handelt uit 

noodweer.’ Toen de inbrekers bij het lossen van de eerste schoten niet meteen op de vlucht 

sloegen en het alarm erop wees dat het rolluik geopend was, vermoedden Moortgat en zijn 

zoon dan ook dat de inbrekers het huis waren binnengedrongen en op komst waren naar de 

privé-vertrekken. In die omstandigheden was de vrees voor het eigen leven en dit van de 

andere gezinsleden gegrond131. 

 

Hier is enkel artikel 417 tweede lid Sw. besproken. Men mag niet vergeten dat artikel 417 derde lid 

Sw. letterlijk de verdediging aangaat tegen diefstal of plundering die met geweld tegen de personen 

worden gepleegd. Hier is er zelfs geen mogelijkheid om tegenbewijs aan te brengen. Het mag 

duidelijk zijn dat de verdedigers hier een zeer grote vrijheid krijgen.  

 

Vervolgens staat artikel 1, 3° van de Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis132, 

gecombineerd met artikel 70 Sw., toe de op heterdaad betrapte dader aan te houden en de daartoe 

noodzakelijke dwang te gebruiken. Zo ook impliceert het eigendomsrecht dat men de gestolen zaak 

van de dief mag afnemen133. Als men wordt overvallen of er wordt ingebroken, moet men met 

andere woorden niet toezien hoe de dief/ inbreker alles wegneemt, zoals vaak beweerd wordt door 

voorstanders van een uitbreiding. Het slachtoffer heeft het recht om te reageren, maar de reactie 

mag uiteraard niet buitensporig zijn. Mocht de dader zich hiertegen gewelddadig verzetten en de 

eigenaar aanvallen, dan is noodweer wel mogelijk. Het is echter niet toegelaten een persoon die 

enkel steelt of een voorwerp vernielt, te doden of te verwonden. Wanneer een juwelier wordt 

gewekt door het lawaai, veroorzaakt door het stukslaan van zijn uitstalraam, door inbrekers en hij 

neemt zijn jachtgeweer en schiet op de wegvluchtende daders waarvan hij er één dodelijk treft, kan 

hij de facto de noodweer niet inroepen134. 

 

Een reeds hierboven besproken alternatief, kan men vinden in artikel 71 van het Strafwetboek. In 

een situatie van noodweerexces kan men beroep doen op de schulduitsluitingsgrond van de morele 
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dwang, indien de voorwaarden hiervoor verenigd zijn. Vaak wordt deze rechtsgrond in subsidiaire 

orde gevorderd, wat ook gebeurd is bij de zaak ‘Tyberghien’135. 

 

Een andere mogelijkheid is het inroepen van de uitlokking (art. 411 Sw.), die slagen en verwondingen 

en zelfs doodslag verschoonbaar maakt, wanneer ze werden uitgelokt door zware gewelddaden 

gepleegd door personen. Dit is vaak een succesvolle rechtsgrond tot strafvermindering aangezien 

‘zware gewelddaden tegen personen’ breed geïnterpreteerd worden. Ook hier kan de bekende 

rechtszaak ‘Tyberghien’ daaraan gekoppeld worden. Deze werd echter wel schuldig bevonden, maar 

kreeg geen straf waardoor deze wel vrij werd gelaten: 

 

In september 1999 heeft een Harelbeekse juwelier zijn jachtgeweer ter hand genomen en 

heeft een aantal schoten afgevuurd op de inbrekers. Dit gebeurde nadat hij reeds voor de 

tweede maal in één jaar tijd het slachtoffer was geworden van een brutale inbraak. Eén van 

de inbrekers overleed aan de opgelopen verwondingen. De juwelier diende zich op 18 oktober 

2002 te verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, uit hoofde van het 

misdrijf van doodslag, met de omstandigheid dat het feit onmiddellijk werd uitgelokt door 

zware gewelddaden tegen personen. De verschoningsgrond in artikel 411 Sw werd 

aangenomen door de Raadkamer. Dit artikel berust op de gedachte van de morele dwang die 

de dader ondergaan heeft op het moment van de feiten136. Morele dwang die onmiddellijk 

uitgelokt werd door zware gewelddaden tegen personen. 

Daarenboven beriep de juwelier zich op artikel 71 Sw. en de daarin voorziene morele dwang 

als schulduitsluitingsgrond. De dwang moet onweerstaanbaar zijn geweest, zegt het artikel. 

Dit betekent dat de vrije wil van de dader vernietigd of volledig uitgeschakeld werd137. 

In subsidiaire orde voerde de verdachte ook wettige verdediging aan, omschreven in artikel 

416 van het Strafwetboek. Men weet reeds dat dit artikel bedoeld is om personen te 

beschermen en geen goederen. In artikel 417 Sw. zijn er twee vermoedens gecreëerd door de 

wetgever van ogenblikkelijke noodzakelijkheid van verdediging. Het is het tweede lid dat van 

toepassing is in deze situatie. Het afweren bij nacht van beklimming of braak moest 

onderzocht worden door de correctionele rechtbank. De correctionele rechtbank heeft het 

vermoeden, dat bestaat in artikel 417, tweede lid Sw., weerlegd op grond van een aantal 

feiten waaronder de ervaring die de dader met het geweer had, het feit dat het slachtoffer in 
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de rug werd getroffen en het feit dat de verdachte niet kon aangeven waarmee hij zou zijn 

bedreigd138. Wettige verdediging werd dus afgewezen.  

Wat de straftoemeting betreft, toonde de correctionele rechtbank zich mild. Dit kwam door 

het precedent minder dan een jaar eerder. Ook door het feit dat dit dossier een ruime media-

aandacht genoot. 

Men kan hier besluiten dat wettige verdediging hier niet kan worden toegepast, aangezien dit 

enkel kan worden ingeroepen voor aanvallen tegen personen en niet tegen goederen. 

Uiteraard weten rechters, dat ook zij zich in een moeilijke situatie bevinden. Enerzijds eist de 

bevolking dat de juwelier wordt vrijgesproken, want hij is tenslotte aangevallen. Dat merkt 

men aan de hoge media-aandacht die deze zaak kreeg. Anderzijds kan de rechter artikel 416 

Sw. niet gebruiken. Een oplossing wordt hier gezocht in andere wetgeving, onder andere 

artikel 71 Sw. en artikel 411 Sw. Dit is een soort van dekmantel. En wanneer ook deze artikels 

niet van toepassing zijn, kan men nog steeds een lage straf geven aan de ‘dader’. Men kan in 

de zaak Tyberghien zien dat ook hij een milde straf heeft gekregen.   

Men kan dus concluderen dat er naast het basisartikel 416 Sw. verschillende goede alternatieven 

voorhanden zijn om een aangevallene een strafvermindering te geven of zelfs vrij te spreken. Men 

kan zelfs reeds besluiten dat het overbodig is om de wettige verdediging uit te breiden naar 

goederen toe. Er zijn voldoende rechtsgronden die men kan gebruiken om uw goederen te 

verdedigen, buiten artikel 416 Sw. 
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6. Standpunt in de politiek en andere belangrijke sectoren 

Het is reeds duidelijk dat er verschillende goede alternatieven voorhanden zijn om de goederen te 

verdedigen. De vraag die dan luidt is, of er wel nog nood is aan een expliciete uitbreiding in de 

wetgeving. Vandaag de dag zijn er heel wat voorstanders en tegenstanders van een uitbreiding van 

de wettige verdediging naar goederen toe. Niet enkel de standpunten van politieke partijen, ook de 

meningen van mensen met een belangrijke invloed op de politieke wereld of mensen die er 

rechtstreeks mee worden geconfronteerd, worden hier verder besproken. Daarnaast wordt uiteraard 

het standpunt bekeken in de rechtsleer en rechtspraak. 

 

6.1 Voorstanders  

 

6.1.1 Jan Modaal139 

Na een aantal interviews van de gewone man in de straat is de conclusie op het eerste zicht vrij 

duidelijk. Er moet volgens hen zeker een uitbreiding van de wettige verdediging naar goederen toe 

komen. Heel vaak denken mensen zelfs al dat dit in de wet staat. Zij verwijzen hierbij telkens naar 

bekende overvallen zoals De Wolf en Tyberghien, waar de juweliers uiteindelijk niet in de gevangenis 

terechtkwamen. Ook zijn zij eigenlijk verontwaardigd en teleurgesteld wanneer dit niet expliciet in de 

wet staat! Men vindt het heel onrechtvaardig dat degene die zijn goederen verdedigt, wordt 

veroordeeld en dus behandeld wordt als een crimineel. De oorzaak van hun gebruik van geweld ligt 

volgens hen tenslotte bij degene die inbreekt zelf! Wanneer inbrekers niet inbreken en van hun 

goederen afblijven, zal men geen geweld hoeven te gebruiken. Hier ziet men duidelijk opnieuw de 

materialistische ingesteldheid van de mensheid tevoorschijn komen. De mensen hechten meer 

belang aan materiaal dan aan een mensenleven. Dit komt echter vooral door de huidige financiële 

crisis die over gans de wereld heerst. Zij zijn ervan overtuigd dat een uitbreiding noodzakelijk is en 

dat het zelfs een afschrikmiddel zal vormen voor toekomstige dieven.  

 

De meeste mensen zijn het er ook over eens dat er té lage straffen worden opgelegd aan de ‘echte’ 

criminelen. Daarom moet ook de mens zelf het recht in eigen handen kunnen nemen, vindt men. 

Wanneer de uitvoerende en de rechterlijke macht de criminelen onvoldoende straffen, geeft dit tot 

gevolg dat er een gevoel van straffeloosheid ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de mens steeds zijn eigen 

goederen wil kunnen verdedigen.  
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Wanneer men wettige verdediging beter uitlegt en ook de alternatieven worden voorgeschoteld, ziet 

men toch in dat er vaak met de huidige wetgeving een vrijspraak of een strafvermindering zal 

bekomen worden. Toch zijn zij er van overtuigd dat er een uitbreiding moet komen. Ook al was het 

maar als signaal naar de maatschappij toe. Men kan besluiten dat de gewone man in de straat een 

onvoldoende en zelfs incorrecte kennis heeft over het actuele thema wettige verdediging. Het is dus 

met andere woorden niet nuttig dat men de mening vraagt van Jan Modaal. Toch wordt dit thema in 

de media vaak uitgespeeld als agendapunt in programma’s van sommige politieke partijen en brengt 

het veel frustratie met zich mee onder de bevolking. 

 

6.1.2 Unizo140 

Karel van Eetvelt is gedelegeerd bestuurder van UNIZO, Unie voor Zelfstandige Ondernemers en Kris 

Baetens is juridisch adviseur bij de UNIZO-studiedienst. Samen met de unie pleiten zij om de wettige 

verdediging uit te breiden naar de verdediging van goederen. In de geschiedenis zijn vaak juweliers, 

die uiteraard zelfstandigen zijn, het slachtoffer geweest van brutale overvallen. De organisatie vindt 

dat een zelfstandige het recht moet hebben om zijn goederen en zijn kapitaal te verdedigen. De 

overheid wordt hierbij ondermeer opgeroepen om het veiligheidsgevoel van zelfstandigen te 

verhogen. Zij vinden dat er een betere beveiliging moet komen van ondernemers. Als men bepaalde 

ondernemers gaat ondervragen, komt men tot de conclusie dat de meerderheid een uitbreiding van 

de wettige verdediging zeer belangrijk vindt. Zij halen verschillende argumenten aan. Als eerste 

wordt gezegd dat in de buurlanden en omringende landen reeds een recht op wettige verdediging 

van goederen bestaat. Dat heeft daar niet geleid tot een escalatie van geweld. Een tweede argument 

is dat de uitbreiding tot goederen tot meer rechtszekerheid zal leiden. 

 

‘We willen zeker niet het signaal geven dat je er maar op los moet schieten, maar we zitten nu in een 

situatie waarin de ondernemer zelf gecriminaliseerd wordt. Dat druist in tegen het 

rechtvaardigheidsprincipe’, zegt Kris Baetens. Hij hekelt de rechtsonzekerheid waarin handelaars nu 

terechtkomen wanneer ze hun eigendom gewapenderhand verdedigen. De feiten worden 

overgelaten aan de interpretatie van de rechter. ‘Advocaten moeten zich in bochten wringen om de 

verdediging van goederen te linken aan zelfverdediging om de winkelier in kwestie te kunnen 

vrijpleiten’, aldus nog Kris Baetens. 
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6.1.3 Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is een neutrale organisatie die de zelfstandigen, de 

vrije en intellectuele beroepen en kmo’s uit heel het land vertegenwoordigt. Het NSZ is de stem van 

ondernemers en verdedigt hun sociale, economische en culturele belangen bij de overheid, de 

publieke opinie en in de media. Deze belangenorganisatie vindt een uitbreiding van de wettige 

verdediging met de verdediging van het bezit de beste oplossing. ‘Het is maar een magere troost dat 

de rechtbanken gemakkelijker de onweerstaanbare dwang om te schieten zullen aanvaarden indien 

de zelfstandige het slachtoffer is geworden van de zoveelste overval. Maar intussen heeft laatste die 

overvallen wel gehad en zit hij misschien niet alleen emotioneel, psychologisch maar ook financieel 

aan de grond zodat hij zich genoodzaakt voelt om zijn zaak te sluiten.141’ 

‘Soms wordt in ons land de dader beter behandeld dan het slachtoffer. Momenteel mag de 

zelfstandige zich alleen verdedigen wanneer hij eerst zelf als persoon wordt aangevallen of bij 

nachtelijke inbraak. Een zelfstandige die het slachtoffer wordt van een overval of ramkraak mag niet 

onmiddellijk wapens gebruiken vóór de overvaller hiervan gebruik maakt. Bovendien mag het 

slachtoffer zijn bezit niet gewapenderhand verdedigen indien zijn eigen persoon niet in gevaar is. Het 

is duidelijk dat de zelfstandigen hier nog steeds vragende partij zijn: eind 2005 lieten zij via een 

enquête weten hier voorstander van te zijn. Meer dan 70 procent wil een uitbreiding van de wettige 

zelfverdediging, zodat ze hun goederen gewapenderhand kunnen verdedigen.142’ 

6.1.4 Juwelier143 

Een juwelier uit Aalst is duidelijk een voorstander van de uitbreiding naar goederen toe. Van zijn 

juwelen en dus van zijn broodwinning moet iedereen afblijven. Hij mag zijn juwelen beschermen als 

die overvallers alles dreigen af te nemen. Vervolgens is hij van mening dat er iets moet veranderen 

op het vlak van verzekeringen. Deze zijn niet meer betaalbaar en dus minder toegankelijk, waardoor 

sommige juweliers geen verzekering meer kunnen afsluiten. Dit heeft als gevolg dat juweliers nog 

vlugger zullen schieten op inbrekers. Als men al een verzekering heeft kunnen krijgen, moeten 

juweliers grote investeringen doen qua beveiliging. Ook dit heeft als gevolg dat juweliers vlugger 

zullen schieten, want net dit maakt juweliers kwaad en dus ook machteloos. Zo nemen ze het recht 

in eigen handen. Vele juweliers vinden dus dat er toch iets moet gebeuren om de situatie onder 

controle te krijgen. Deze juwelier is ervan overtuigd dat die controle er pas zal komen als er een 
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uitbreiding komt van wettige verdediging naar goederen toe. Zo zullen inbrekers tweemaal nadenken 

vooraleer ze iemands broodwinning komen stelen. 

 

6.1.5 Vlaams Belang 

Vlaams Belang heeft steeds gepleit om het recht op wettige zelfverdediging uit te breiden naar de 

verdediging van eigendommen en handelszaken. Zij vinden het niet kunnen dat handelaars weerloos 

moeten toezien hoe hun levenswerk door gewapende gangsters wordt vernietigd of geplunderd. 

Iemand die zijn woning, zijn eigendom of zijn levenswerk verdedigt tegen gangsters, is geen 

misdadiger144. In de loop der jaren heeft de partij daartoe reeds verschillende wetsvoorstellen 

ingediend, maar de bespreking daarvan wordt tegengehouden door de traditionele partijen, meer 

bepaald door CD&V. Het eerste voorstel dateert van 30 september 1999 en werd ingediend door 

Gerda Staveaux- Van Steenberge, Wim Verreycken, Frank Creyelman, Bart Laeremans en Roger 

Bouteca145. Het voorstel zag er als volgt uit: 

 

Artikel 416: 

‘Er is noch misdaad, noch wanbedrijf wanneer de doodslag, de verwondingen en slagen 

geboden zijn door de noodzakelijke verdediging van zichzelf of van een ander, of van de 

eerbaarheid of een goed van zichzelf of van een ander tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke 

aanranding. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke 

verdediging, indien zij het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, 

door de aanranding veroorzaakt.’ 

 

In artikel 417 Sw. worden de woorden ‘ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging’ 

vervangen door de woorden ‘noodzakelijke verdediging zoals bedoeld in artikel 416’. 

 

Op 24 november 1999 werd het voorstel ingeschreven op de agenda van de Commissie Justitie en 

werd een rapporteur aangewezen146. Sindsdien werd het niet meer besproken. Op 15 oktober 2003 

werd er door Yves Buysse, Frank Vanhecke en Joris van Hauthem een nieuw wetsvoorstel gedaan tot 

wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van 
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de algemene schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’147. Hetzelfde wetsvoorstel werd opnieuw 

ingediend op 6 januari 2004. Deze werd ingediend door de heer Bart Laeremans, mevrouw Gerda 

Van Steenberge, de heer Koen Bultinck en mevrouw Frieda Van Themsche148. Concreet vermeldt het 

wetsvoorstel de volgend artikels: 

 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

Artikel 2 

Artikel 72 van het Strafwetboek, opgeheven bij de wet van 15 mei 1921, wordt hersteld in de 

volgende lezing: ‘Art. 72. - Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de 

noodzakelijke verdediging van zichzelf of van een ander, van zijn handelszaak, eigendom of 

ieder ander rechtsgoed of die van een ander, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke 

aanranding. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke 

verdediging, indien zij het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging 

door de aanranding veroorzaakt.’ 

 

Artikel 3 

Boek II, titel VIII, hoofdstuk I, afdeling IV, van hetzelfde wetboek, bestaande uit de artikelen 

416 en 417, wordt opgeheven. 

 

In de toelichting149 van dit wetsvoorstel wordt gezegd dat ‘de huidige strafwetgeving noodweer enkel 

toestaat bij de verdediging van de eigen persoon of van een ander. Dit zorgt voor een 

onaanvaardbare rechtsonzekerheid voor de middenstanders die hun handelszaak verdedigen tegen 

nietsontziende criminele bendes. Sommigen zullen ongetwijfeld aanvoeren dat de rechtspraak ertoe 

neigt het begrip ‘wettige zelfverdediging’ zodanig ruim uit te leggen dat het mede de bescherming 

van goederen omvat. De ‘dader’ (!) die handelde in een verdedigingssituatie tegen wederrechtelijke 

aanranding, moet echter steeds rekenen op de goodwill van de rechter. De rechters beschikken op dit 

ogenblik niet over een voldoende rechtszekere basis om een rechtvaardig oordeel te vellen. Dit wordt 

geïllustreerd door de zaken van de door ramkraken getroffen juweliers Tyberghien en Moortgat. De 
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Harelbeekse juwelier Tyberghien kreeg weliswaar geen strafrechtelijke sanctie opgelegd, maar het 

werd wel bewezen verklaard dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan doodslag, met als gevolg dat hij 

diende op te draaien voor de proceskosten en zelfs een schadevergoeding diende te betalen aan de 

nabestaanden van de neergeschoten gangster. Het slachtoffer wordt op die manier behandeld als een 

crimineel, terwijl de gewelddadige overvaller een slachtofferstatuut verwerft. Slachtoffers worden als 

het ware tweemaal gestraft: een eerste maal door de criminelen en een tweede maal door het 

gerecht…*…+ Deze gang van zaken wekt terecht grote verontwaardiging bij de bevolking. Algemeen 

wordt immers aangevoeld dat iemand die bij een gewelddadige overval overgaat tot de gewapende 

verdediging van zijn handelszaak, geen straf verdient en evenmin mag worden aangehouden…*…+ De 

invoering van een algemene wettelijke schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’ sluit aan bij de in de 

samenleving heersende rechtsovertuiging. Elke weldenkende mens begrijpt immers dat het voor een 

slachtoffer dat geconfronteerd wordt met een acute wederrechtelijke aanranding, niet evident is om 

een rationele afweging te maken van wat onder een noodzakelijke verdediging dient te worden 

verstaan, rekening houdende met de emoties van angst, vrees, radeloosheid, blinde woede en paniek 

die zich begrijpelijkerwijs in die omstandigheden van het slachtoffer meester maken. Bij ons bestaat 

‘noodweeroverschrijding’ niet als een aparte categorie. Wij kennen enkel de morele dwang als 

algemene schulduitsluitingsgrond of de uitlokking als strafverminderende verschoningsgrond…*…+ Er 

valt ten zeerste te betreuren dat er over een uitbreiding van de wettige zelfverdediging tot op heden 

geen sereen debat mogelijk is geweest, vooral omdat de tegenstanders onmiddellijk vervallen in tot 

op de draad versleten clichés, zoals de niet gestaafde bewering dat een dergelijke uitbreiding tot far 

west-toestanden en tot een escalatie van geweld zou leiden. De ervaring in andere Europese landen 

toont aan dat een uitbreiding van de noodweerregeling tot goederen in de praktijk niet tot excessen 

leidt.’ 

 

Op 12 december 2007150 volgde opnieuw een wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke regeling 

inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’. Deze 

werd ingediend door de heren Bart Laeremans, Koen Bultinck, Bert Schoofs, Peter Logghe en Bruno 

Stevenheydens. Dit is een exacte kopie van het wetsvoorstel van 15 oktober 2003 en 6 januari 2004. 

Op 5 maart 2008 werd in de senaat opnieuw een wetvoorstel ingediend door Yves Buysse, Hugo 
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Coveliers en Anke Van dermeersch van het Vlaams Belang151. Ook dit is een exacte kopie van de 

voorgaande wetsvoorstellen.  

6.1.6 LDD 

Jean-Marie De Decker vindt dat ‘de criminaliteit en vooral het aantal gewapende roofovervallen dag 

na dag toenemen. In 2 jaar tijd zijn die overvallen gestegen van 2.180 in 2007 tot 2.662 in 2009. Hij 

vindt dat de belachelijke strafuitvoering in België tot gevolg heeft dat een juwelier die zich heeft 

verweerd tegen een gewapende overval in de gevangenis belandt, terwijl misdadigers die minder 

dan 3 jaar effectief krijgen, zelfs niet worden opgesloten. Los van de feiten die zich hebben 

afgespeeld in april 2010 te Schaarbeek moet het parlement dus dringend werk maken van de 

uitbreiding van het begrip van wettige zelfverdediging, in het geval van dit soort roofovervallen.’152 

Hij diende al op 11 december 2003153 een voorstel in om dit mogelijk te maken. Het voorstel zag er 

concreet als volgt uit: 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

Artikel 2 

Artikel 416 van het Strafwetboek wordt vervangen als volgt : ‘Art. 416. — Er is geen misdrijf, 

wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke 

noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf, van een ander of van goederen, behalve 

indien er een wanverhouding is tussen het verweer en de ernst van de aanval.’ 

 

Er is geen misdrijf wanneer de overschrijding van de grenzen van de ogenblikkelijke noodzaak 

van wettige verdediging het onmiddellijke gevolg is van een hevige gemoedsbeweging, vrees 

of verwarring, door de aanranding veroorzaakt. 
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Artikel 3 

Artikel 417 van het Strafwetboek wordt vervangen als volgt : ‘Art. 417. — Vermoed wordt in 

staat van wettige verdediging te handelen, hij die doodslag pleegt, verwondingen of slagen 

toebrengt : 

 

1° bij het afweren van de beklimming of de braak van afsluitingen, muren of toegangen van 

een bewoond huis of appartement of aanhorigheden ervan; 

 

2° bij het zich verdedigen tegen de daders van een diefstal of plundering die met geweld 

wordtgepleegd.’ 

Dit voorstel is echter door de Raad van State154 niet goed onthaald. Deze leverde een erg negatief 

advies af en daardoor viel de discussie stil. Dedecker wil zijn voorstel nu opnieuw op de agenda van 

de Kamercommissie Justitie plaatsen naar aanleiding van de juwelier die op 12 april 2010 te 

Schaarbeek de vluchtende daders beschoot met een dode tot gevolg.  

Dedecker vindt niet dat zijn voorstel het wapenbezit stimuleert. ‘In Zwitserland heeft iedereen thuis 

een wapen. Maar daar gebeuren niet meer moorden dan bij ons. In Nederland zijn er na de invoering 

van de wet geen Far West toestanden gekomen.155’ Hij stelt terzake wel vast dat de nieuwe 

wapenwet gefaald heeft omdat er nu meer schietincidenten zijn dan voor de wet. Hij wijt deze 

mislukking aan de provicincies, achterhaalde besturen die de wet moeten controleren.  

6.1.7 Front National 

Front National is een extreemrechtse politieke partij in Franstalig België. In deze partij staat het 

veiligheidsthema centraal. Naar aanleiding van de twee overvallen op 12 april 2010, met name in 

Elsene en Schaarbeek, werd op 29 april 2010156 opnieuw een wetsvoorstel in de Kamer ingediend om 

de wettige verdediging naar goederen uit te breiden door Patrick Cocriamont van het Front National. 

Deze is sinds 1 juli 2004 volkvertegenwoordiger van het Front National voor de kieskring van 

Henegouwen. Het wetsvoorstel stelt enerzijds voor om de wettige verdediging uit te breiden naar 

goederen en anderzijds om wettige verdediging op te nemen onder de algemene 

rechtvaardigingsgronden.  
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Het wetsvoorstel werd als volgt geformuleerd: 

 

 Artikel 1 

 Deze wet regelt aan aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

 Artikel 2 

Artikel 72 Sw., opgeheven bij de wet van 15 mei 1921, wordt hersteld in de volgende lezing: 

 

‘ Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van 

zichzelf of van een ander, van zijn handelszaak, eigendom of ieder ander rechtsgoed of die 

van een ander, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.’ 

 

Artikel 3 

Afdeling IV van het Tweede Boek, Titel VIII, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, die de 

artikelen 416 en 417 bevat, wordt opgeheven. 

Het voorstel werd vervallen verklaard bij de ontbinding van de Kamers op 7 mei 2010. De vroegere 

partijvoorzitter van Front National, Michel Delacroix, heeft op 6 mei 2010157 opnieuw dit wetvoorstel 

ingediend bij de senaat. 

6.2 Tegenstanders 

 

6.2.3 Liberales158 

Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme 

als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en 

mensenrechten. Bart Ameye, woordvoerder van Liberales, vindt dat er geen uitbreiding van wettige 

verdediging van goederen nodig is. De wettige verdediging laat nu al toe om uw goederen te 

verdedigen, zegt hij. De uitbreiding zal een spiraal van geweld tot gevolg hebben.  
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Voor Bart Ameye geldt het fundamentele principe dat het monopolie van het geweld toebehoort aan 

de staat. Vandaar dat hij ook voorstander is van een strengere wapenwet. Meer wapens in omloop 

leidt volgens hem tot meer geweld, meer ongevallen en onnodige risico's. De waarde van een goed is 

nooit de waarde van een mensenleven waard.  

 

De uitbreiding van de wettige zelfverdediging tot de verdediging van goederen is overbodig want nu 

is reeds de wettige verdediging toepasbaar als de aanranding gepaard gaat met geweld tegen 

personen. Daarenboven houden de rechtbanken rekening met de omstandigheden en met de 

onweerstaanbare dwang, waarbij iemand niet meer instaat voor zijn daden als hij voor de zoveelste 

keer wordt overvallen. De rechter interpreteert de wet zeer ruim.  

 

Een betere oplossing dan het uitbreiden van de wettige zelfverdediging zou onder andere. kunnen 

zijn dat de overheid meer maatregelen neemt die de veiligheid verbeteren. Investeringen die 

bijdragen tot meer veiligheid (camera's, alarmsystemen, raambescherming, …) zijn een aanzienlijke 

investering voor elke zelfstandige. Een volledige fiscale investeringsaftrek voor 

veiligheidsbevorderende initiatieven is aangewezen. Vele ondernemingen uit verschillende sectoren 

(onder andere juweliers) hebben steeds meer moeilijkheden om zich te verzekeren tegen 

welbepaalde risico's zodat deze ondernemingen niet meer op alle vlakken verzekerd zijn. 

Ondernemers die in het verleden reeds slachtoffer werden van diefstal of inbraak kunnen bij 

verzekeringsmaatschappijen vaak geen verzekeringspolissen meer afsluiten. Wanneer de 

mogelijkheid nog wel bestaat, swingen de premies de pan uit. Om een verzekering te krijgen moeten 

juweliers enorm grote veiligheidsinvesteringen uitvoeren. Dit is voor hen onbetaalbaar. Onderzoek 

heeft aangetoond dat ongeveer 30% van de juweliers geen diefstalverzekering heeft. Dit leidt er 

natuurlijk toe dat juweliers zich bewapenen om zichzelf en hun goederen te beschermen. 

Verzekeringen moeten toegankelijk en betaalbaar worden. 

 

6.2.4 Jef Vermassen 

 

Ook Jef Vermassen heeft een mening over dit discussiepunt. Hij heeft een boek geschreven : 

Moordenaars en hun motieven159. Daarin heeft hij het onder andere ook over wapens. ‘Hoe meer 

wapens er circuleren, hoe meer er wordt gedood. Dat is herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen.’ Hij 

denkt dus dat bij een uitbreiden naar goederen toe, er meer wapens in omloop zullen zijn aangezien 

niet alleen de zelfstandigen, maar ook particulieren vlugger een wapen zullen aanschaffen ter 
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verdediging van hun bezit. Dus kan men concluderen dat strafpleiter Jef Vermassen geen 

voorstander is van een uitbreiding naar goederen toe. 

 

6.2.3  Professor dr. Brice De Ruyver160 

Anno 2011 is professor dr. Brice De Ruyver nog steeds tegen de uitbreiding van wettige verdediging 

naar goederen toe. Hij geeft zelf uitdrukkelijk 4 redenen waarom hij geen voorstander is. De 

professor begint met het feit dat het vandaag absoluut niet verboden is om uw goederen te 

verdedigen. Vervolgens haalt hij aan dat een betrokkene, die zijn goederen verdedigt, vrij snel in een 

situatie van wettige verdediging terechtkomt. Vaak wordt de persoon ook direct bedreigd en is 

wettige verdediging dan zeker van toepassing. Een derde argument om geen uitbreiding door te 

voeren, is dat er in de wet vermoedens staan ingeschreven die verdediging van goederen toelaat 

namelijk de aanval met geweld op de persoon. Hier bedoelt men eigenlijk de klassieke ‘straatroof’. 

Ten slotte vindt professor De Ruyver dat een uitbreiding naar goeder toe niet verzoenbaar is met het 

proportionaliteitsbeginsel, dat zeer sterk speelt bij wettige verdediging. ‘Wat voor een individu een 

waardevol goed is, waarvoor hij of zij best bereid is om de doodslag te plegen, slagen en 

verwondingen te plegen, is misschien voor de rechter een prularia.’ Met een praktische voorbeeld 

legt hij zijn bedoeling uit: een erfstuk, dat voor persoon A een hoge emotionele waarde heeft, wordt 

afgepakt door persoon B. A verdedigt zich met opzettelijke slagen en verwondingen of doodslag. 

Voor persoon A is het erfstuk iets waar hij of zij heel erg aan gehecht is. Voor de rechter is het 

misschien een banale ring, horloge, …  

Naast deze 4 argumenten, haalt hij ook aan dat een uitbreiding absoluut geen rechtszekerheid zal of 

kan bieden in de toekomst. ‘Moet men de boer zeggen dat men zijn wortels niet mag verdedigen? 

Moet men een lijst maken met waardevolle goederen, waarbij wettige verdediging kan toegepast 

worden en een lijst van niet-waardevolle goederen?’ Dit is niet alleen materieel niet mogelijk maar 

ook biedt dit absoluut geen rechtszekerheid. Wat het veiligheidgevoel betreft, vreest professor De 

Ruyver dat de onveiligheid zal toenemen als er een uitbreiding komt. Hij verwijst naar de Verenigde 

Staten, waar er een redelijk tolerant systeem bestaat wat betreft individueel wapenbezit. Ook daar is 

er niet minder criminaliteit, integendeel. Hoe meer wapens er in omloop zijn, hoe meer ze worden 

gebruikt. Met andere woorden zal er een vals gevoel van veiligheid worden gecreëerd als er een 

uitbreiding komt.  
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 Interview met professor dr. Brice De Ruyver (zie bijlage). 
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6.2.5 N-VA 

De N-VA vindt dat er een duidelijk probleem is in de huidige samenleving. Zo worden steeds meer 

handelaars het slachtoffer van gewelddadige overvallen, dikwijls met een enorm inkomensverlies tot 

gevolg omdat de privésector weigert het diefstalrisico te verzekeren, anderzijds omdat de daders 

amper gevat worden. Toch is de N-VA geen voorstander van het uitbreiden van de mogelijkheid tot 

wettige zelfverdediging ter bescherming van goederen. Men vreest immers voor een escalatie van 

geweld bij een uitbreiding. Daarom opteert de N-VA ervoor om de opbrengsten van criminele 

activiteiten rechtstreeks toe te kennen aan de slachtoffers van ramkraken, car- en homejackings en 

diefstallen door middel van geweld of bedreiging. Dit zou gebeuren door de overheid via het Fonds 

voor Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Op die manier worden de slachtoffers van deze 

misdrijven of de nabestaanden vergoed voor de geleden schade. Er is reeds een wetsvoorstel 

geweest op 21 februari 2003 door Geert Bourgeois161 omtrent deze inhoud.  

De partij stelt ook voor om het recht op veiligheid op te nemen als een nieuw grondwettelijk recht.  

6.2.6 CD&V (anno 2011) 

Op 15 april 2010 heeft CD&V-Justitieminister Stefaan De Clerck in De Standaard gezegd: ‘We moeten 

heel goed nadenken of een uitbreiding van de wet wel verstandig is. (…) Mijn voorganger, Jo 

Vandeurzen, heeft in 2008 al gezegd dat een uitbreiding van de wettige zelfverdediging geen 

prioriteit is.’ Dit is echter zeer merkwaardig, want in 2001, toen CD&V in de oppositie zat, diende 

Stefaan De Clerck  na een brutale overval op een juwelier in Kortrijk zélf een wetsvoorstel162 in om de 

toepassingssfeer van de wettige verdediging uit te breiden naar goederen toe. Het wetsvoorstel zag 

er als volgt uit: 

Artikel 72 Sw., opgeheven bij de wet van 15 mei 1921, wordt hersteld in de volgende lezing: 

 

‘Art. 72. Er is geen misdrijf wanneer de feiten geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak 

van de wettige verdediging van personen.  

 

Er is geen misdrijf wanneer de feiten, vrijwillige doodslag uitgezonderd, gepleegd worden bij 

het verweer dat volstrekt en ogenblikkelijk noodzakelijk is voor het verijdelen van de verdere 
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 Wetsvoorstel (G. BOURGEOIS) tot wijziging van de wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen, Parl. St. Kamer 2003-04 nr. 2327/001.  
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 Wetsvoorstel (S. VERHERSTRAETEN et al.) tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake 
noodweer, Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 50K1288/001. 
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uitvoering van een op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf tegen eigendommen en, in 

verhouding tot dit doel en tot deze misdaad of dit wanbedrijf redelijk en evenredig is.’ 

 

Artikel 73 Sw., opgeheven bij de wet van 15 mei 1921, wordt hersteld in de volgende lezing: 

 

‘Art. 73. Er is geen misdrijf wanneer de feiten gepleegd worden bij overschrijding van de 

grenzen van de ogenblikkelijk noodzakelijke verdediging als bedoeld in artikel 72, eerste lid, 

indien zij het onmiddellijk gevolg zijn geweest van een hevige gemoedstoestand, veroorzaakt 

door de aanval. 

 

Er is geen misdrijf wanneer de feiten, met inbegrip van vrijwillige doodslag, gepleegd worden 

met overschrijding van de grenzen van de evenredigheid, indien zij het onmiddellijk gevolg 

zijn geweest van een hevige gemoedstoestand, veroorzaakt door de ontdekking op heterdaad 

van de misdaad of het wanbedrijf tegen eigendom.’ 

 

In hetzelfde wetboek wordt een artikel 78bis ingevoerd, luidende: 

 

‘Art. 78bis. De feiten, bedoeld in artikel 72, tweede lid, alsook de vrijwillige doodslag, zijn 

verschoonbaar indien zij gepleegd worden met overschrijding van de grenzen van de 

ogenblikkelijke noodzakelijkheid ingevolge een hevige gemoedstoestand, veroorzaakt door de 

ontdekking op heterdaad van de misdaad of het wanbedrijf tegen eigendommen.’ 

 

Het wetsvoorstel werd vervallen verklaard op 10 april 2003. Op 10 februari 2004163 dienden Stefaan 

De Clerck, Etienne Schouppe en Marc Van Peel het wetsvoorstel van 7 juni 2001 opnieuw in zowel in 

Kamer als Senaat. Er werden drie belangrijke beperkingen aangestipt in de huidige toestand van de 

wettige verdediging in België: de noodweer als bijzondere rechtvaardigingsgrond, het niet toegelaten 

zijn van een loutere verdediging van goederen en het ontbreken van een regeling voor de 

noodweerexces. Moest dit voorstel aanvaard geweest zijn, dan zou men kunnen concluderen dat de 

wettige verdediging een zeer groot toepassingsgebied bevat en werkelijk alles bijna toegelaten was. 

Dit kan ook niet de bedoeling zijn. 6 jaar later heeft Stefaan De Clerck ingezien dat een uitbreiding 

misschien niet zo verstandig is. 
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 Wetsvoorstel (S. DE CLERCK et al.) tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake 
noodweer, Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-511/1; Wetsvoorstel (S. VERHERSTRAETEN) tot wijziging van sommige 
bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 741/1. 
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6.2.7 Open VLD 

Ook Open VLD is geen voorstander van de uitbreiding van wettige verdediging. ‘Rechters beschikken 

nu al over voldoende middelen om soepel op te treden', zegt fractieleidster Hilde Vautmans. ‘Een 

uitbreiding van de wet is niet nodig. De wijze van verweer moet evenredig zijn aan de aard van het 

misdrijf. Op het moment dat iemand wegvlucht, is het leven van de persoon die aangevallen wordt 

niet meer in gevaar en mag hij niet meer schieten. Op het moment dat de dief met een geweer voor 

u staat, is dat wel het geval. Dan geldt de huidige regelgeving van wettige verdediging.' 

6.2.8 SP.A 

SP.A is een tegenstander van de uitbreiding van het recht op wettige verdediging. In hun politiek 

programma wordt hun standpunt verduidelijkt. ‘De onveiligheid is een probleem. Daarom is het nog 

geen goed idee om iedereen een geweer te bezorgen en het recht op wettige zelfverdediging uit te 

breiden tot de verdediging van eigendommen. Op die manier creëer je meer onveiligheid in plaats 

van meer veiligheid. Bestrijding van de criminaliteit is een zaak van de politie. Die zijn daarvoor 

opgeleid. Mensen die zelf gaan experimenteren met wapens kunnen een gevaar voor de samenleving 

betekenen. Geweren zijn geen speelgoed. Als je er verkeerd mee omgaat, is het onheil niet te 

overzien. Far West toestanden kunnen we dus missen als kiespijn. Oog om oog en tand om tand leidt 

enkel tot meer geweld en onveiligheid.’164 

De huidige rechtspraak geeft volgens de socialisten immers reeds een ruime invulling van wettige 

verdediging. Het kan leiden tot een nieuwe spiraal van geweld: overvallers die weten dat ze op 

gewelddadig verzet kunnen rekenen, zullen zich nog beter bewapenen en niet aarzelen om eerst te 

schieten.165  
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 http://lokaal.s-p-a.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=18# (3 januari 2011). 
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 P. DE STAERCKE, Het debat omtrent de uitbreiding van de wettige verdediging, licentiescriptie Criminologische 
Wetenschappen Ugent, 2003-04, 70. 

http://lokaal.s-p-a.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=18
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6.2.9 Groen!166 

Groen! Is van mening dat de uitbreiding van de wettige verdediging naar goederen niet in het belang 

is van de kleine zelfstandigen. Het waarborgen van de veiligheid moet steeds de 

verantwoordelijkheid zijn van de overheid, vindt Groen!. De overheid schiet momenteel tekort in 

deze opdracht. Om deze reden stelt Groen! enkele maatregelen voor: 

- Beveiligingsmiddelen fiscaal aftrekbaar maken 

- Sociale controle in probleemwijken verhogen 

- Meer en beter blauw op straat door onder andere meer nachtelijke patrouilles 

- Correcte behandeling van het slachtoffer. 
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 P. DE STAERCKE, Het debat omtrent de uitbreiding van de wettige verdediging, licentiescriptie Criminologische 
Wetenschappen Ugent, 2003-04, 65; http://www.groen.be/uploads/docs/standpunten/standpunt-justitie.pdf 
(27 april 2011). 
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7. Standpunt in de rechtsleer 

In het algemeen heeft de klassieke Belgische rechtsleer nooit veel gevoeld voor de stelling dat de 

wettige verdediging ook toegelaten zou zijn voor de bescherming van goederen met hun bijhorende 

rechten167. Toch zijn er ook auteurs geweest, weliswaar een minderheid, die ervoor gepleit hebben 

dat ook de aanslagen tegen de goederen onder het toepassingsgebied zouden vallen168.  

7.1 Tegenstanders 

Hét belangrijkste argument tegen de uitbreiding van het toepassingsgebied van wettige verdediging 

is dat goederen een onvoldoende waarde hebben om er een mensenleven voor op te offeren. Zoals 

reeds gezegd, is een goed vervangbaar maar een leven niet! Vervolgens is ‘het recht in eigen handen 

nemen’ verboden in onze maatschappij. Het is nog steeds de taak van de overheid om criminelen op 

te pakken en te bestraffen. Wanneer men de uitbreiding naar goederen toe toestaat, wordt opnieuw 

de eigenrichting gestimuleerd.  

MARCHAL
169 beweert dat wanneer de eigenaars op de juiste manier hun goederen beschermen, deze 

bijna steeds op artikel 416 Sw. zullen kunnen beroep doen. De reden hiervoor is dat het toch bijna 

altijd tot een schermutseling komt met de dief, waarna de wettige verdediging wel is toegestaan. 

Wanneer men deze laatste in de rug schiet kan er nooit sprake zijn van wettige verdediging, want er 

is geen gevaar meer. DE CLERCK
170 volgt deze redenering ook. Hij zegt dat men de gestolen goederen 

steeds mag afnemen van de dief. Wanneer hieruit een aanval ontstaat door deze laatste, is de 

wettige verdediging wel toegelaten. Men mag met andere woorden het goed proberen af te nemen 

en men moet dus niet toezien hoe de dief al uw goederen steelt. Ook CONSTANT
171 wijst er op dat men 

als slachtoffer niet bij de pakken hoeft te blijven zitten als iemand zijn goederen steelt. Hij heeft het 

recht om zijn goederen opnieuw eigen te maken. Waarom is er dan nog een uitbreiding nodig? 
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 J. J. Haus, Principes généraux du droit pénal belge, Gent, Hoste, 1879, 3
e
 ed., 486, nr. 634; P-E. TROUSSE, “Les 

principes généraux du droit pénal positif belge”, in Les Novelles. Droit pénal, I, 411-412, nr. 2653; J. CONSTANT, 
Traité élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge, Luik, Impr. Nationales, 1965, 
534-535; A. PRINS, Science pénale en droit positif, Brussel, Brulant-Christophe, 1899, 192, nr. 328. 
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 F. GORLÉ, “De strafrechtelijke bescherming van privaateigendom”, RW 1983-84, 2473; P.L. BODSON, Manuel 
de droit pénal: principes généraux de la répression commentaire du livre I du Code pénal et des lois 
complémentaires, Luik, Université de Liège, 1986, 272-274. 
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 A. MARCHAL, “De l’état de légitime défense en droit pénal belge”, Rev. dr. pén. 1966-1976, 958-960. 
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 D. DE CLERCK, Beginselen van strafrecht en strafvordering, deel 1: strafrecht, Leuven, Acco, 1996, 64-65. 
171

 J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge, Luik, Impr. 
Nationales, 1965, 535. 
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Een uitbreiding vormt niet steeds dé oplossing voor het probleem zegt PIEDBOEUF
172. Zo verwijst hij 

naar een bestaand voorbeeld die de dramatische gevolgen aantoont van het toelaten van het 

verdedigen van goederen: 

Een jongen van 8 jaar slaapt in de kamer naast die van zijn ouders. Omstreeks 1.30u gaat hij 

beneden iets drinken. Op het moment dat hij terug naar boven wil gaan, staat zijn vader klaar 

met zijn karabijn. In het huis is reeds meerdere keren ingebroken en de vader wil nu geen 

bezittingen meer verliezen. Hij schiet op de schim die hij de trap ziet opkomen. De jongen is op 

slag dood. 

PIEDBOEUF
173 waarschuwt met andere woorden voor een spiraal van geweld dat het gevolg zou 

kunnen zijn van een uitbreiding van de wettige verdediging naar goederen toe. Een ruime opvatting 

van de wettige verdediging zou immers de indruk kunnen wekken dat eigenaars zich ondersteund 

voelen in hun zoektocht naar de meest gewelddadige middelen om hun eigendom te vrijwaren. 

TULKENS en VAN DE KERCKHOVE
174

 zijn ook geen liefhebbers van een uitbreiding. Zij zeggen dat een 

uitbreiding niet wenselijk is aangezien er reële gevaren kunnen aan verbonden zijn. Concreet 

verwijzen zij naar buitenlandse ervaringen175. 

Een laatste argument is dat er heel veel alternatieven voorhanden zijn wanneer de wettige 

verdediging niet kan worden ingeroepen, zoals uitlokking en morele dwang176. Er is toch reeds een 

uitbreiding in de rechtspraak als men kijkt naar Tyberghien, Moortgat. 

7.2 Voorstanders 

Zoals gezegd, is de meerderheid van de rechtsleer tegen de uitbreiding. Toch werd deze zienswijze in 

de loop der jaren een aantal keer op de proef gesteld. 

Vooreerst moet men het Strafwetboek avant la lettre bekijken van Keizer Karel. In artikel 50 staat 

letterlijk dat men vrijgesteld is van straf wanneer men een persoon vermoordt die een leven of een 

goed aanvalt177. Vervolgens moet er verwezen worden naar het voorontwerp van het Belgisch 
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 Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. Liège, 1981, 44 noot F. PIEDBOEUF. 
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 F. PIEDBOEUF, “La légitime défense et l’ordre de la loi”, noot onder Corr. 21 maart 1980, Jur. Liège 1981, 44-
45. 
174

 F. TULKENS en M. VAN DE KERCKHOVE, Introduction au droit pénal: aspects juridiques et criminologiques, Diegem, 
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 J. VERHAEGEN, “Sollicitations et altérations d’un véhicule en fuite”, Rev. dr. pén., 1975-1976, 1039. 
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 F. GORLÉ, “De strafrechtelijke bescherming van privaateigendom”, RW 1983-84, 2471. 
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 ‘Pour sauver le corps, la vie ou le bien d’une personne attaquée, tue son agresseur.’; J. CONSTANT, Traité 
élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge, Luik, Impr. Nationales, 1965, 535. 
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Strafwetboek van de heer LEGROS
178. Deze heeft de wettige verdediging uitgebreid tot goederen, wat 

in de lijn lag van de strekkingen van toen, vond hij. Hij keek onder meer naar het Franse voorontwerp 

van het strafwetboek. Het voorontwerp van de heer LEGROS draagt het stempel van zijn 

humanistische ingesteldheid en van zijn grootmoedige opvattingen, maar is tevens het resultaat van 

zijn jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht179. Hij had in zijn voorontwerp een artikel 68 

voorgesteld: 

Art. 68: ‘Niet strafbaar is de beschuldigde of de beklaagde die een feit heeft gepleegd dat 

gevergd werd door de ogenblikkelijke noodzaak zichzelf, een ander of een goed te verdedigen, 

op voorwaarde dat die verdediging wettig is, overeenstemt met de aard van de aanranding 

en in verhouding staat tot de ernst ervan, zelfs wanneer het feit gepleegd wordt voordat de 

aanranding geschiedt, vanaf het ogenblik dat de dader kan aannemen dat ze dreigt te 

gescheiden.’ 

Vervolgens vindt NYPELS
180 het ongehoord dat een handelaar, die ziet dat hij wordt beroofd, de 

dieven niet te lijf mag gaan of niet mag doden om zijn bezittingen terug te krijgen. Een levenswerk 

ten onder zien gaan is niet volledig herstelbaar. Dit is duidelijk een tegenargument op het feit dat een 

goed wel herstelbaar is en een leven niet. Als laatste haalt NYPELS aan dat een handelaar, die zelf 

moet werken om het verlies van zijn goederen te compenseren, dus tweemaal verliest. 

Een ander argument, onder andere van de tegenstander BODSON
181, is het volgende: het monopolie 

over de legitieme geweldsuitoefening is in handen van de staat. Als de staat echter de burgers in de 

steek laat om hun belangen te verdedigen, mogen de burgers dat zelf doen, ook met geweld. Hier 

spreekt men niet enkel over het niet arresteren van de criminelen. Ook over het gevoel van 

straffeloosheid. Straffen onder de drie jaar worden niet uitgevoerd. Men mag als burger optreden 

met geweld want een recht zonder een sanctie op het niet respecteren van dat recht, is geen recht, 

zeggen voorstanders. De wettige verdediging, die de eerste van alle sancties is, mag daarom 

aangewend worden om om het even welk recht te verdedigen182 en ook het recht op eigendom 

hoort daar bij. Men plaatst zelfs het eigendomsrecht naast de persoonlijke vrijheid, waardoor men 
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van oordeel is dat het eigendomsrecht door de overheid moet beschermd worden en moet ook aan 

de burgers de mogelijkheid gegeven worden om dit zelf te kunnen beschermen183. 

Ook GORLÉ
184 is voorstander van een uitbreiding van de wettige verdediging naar goederen toe. Hij 

probeert alle argumenten van de tegenstanders te weerleggen. Het argument dat er genoeg 

alternatieven zijn voor degene die zich niet op de wettige verdediging kunnen beroepen, veegt hij 

van tafel door te stellen dat ook deze alternatieven aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, 

die meestal niet verenigd zijn. Vervolgens kan de uitbreiding niet leiden tot een spiraal van geweld, 

zoals de tegenstanders beweren. Een escalatie van geweld zou integendeel wel kunnen groeien uit 

het geval van machteloosheid dat zich van de bevolking meester maakt ten aanzien van de 

toeneming van de gewelddadige vermogenscriminaliteit en de lage ophelderingsgraad hiervan, 

beweert GORLÉ. Het argument van het onherstelbare leven tegenover het verlies van goederen dat 

dit niet is, verliest volgens hem aan kracht wanneer rekening wordt gehouden met het 

proportionaliteitsbeginsel. Niemand heeft ooit beweerd dat de dader van een diefstal gedood of 

zwaar gewond moet worden. Hij geeft wel toe dat het afwegen van de evenredigheid tussen de 

voorkomen vermogensschade en de veroorzaakte persoonlijke schade een heel moeilijke opdracht 

zou zijn voor de rechtbanken. Als laatste is het volgens GORLÉ pure onzin dat er te allen tijde beroep 

kan gedaan worden op de openbare macht om de schade te vergoeden, want de bestaansgrond van 

de noodweer ligt net in het soms afwezig zijn van die openbare macht. Vervolgens vindt GORLÉ dat er 

een uitbreiding moet komen omdat er pas dan in België overeenstemming zou zijn met het 

strafrechtelijk vermogensbegrip dat in België gehanteerd wordt. 
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8. Standpunt in de rechtspraak 

In het Waterhen –en Meviusarrest is het duidelijk dat de rechtspraak gekant is tegen de wettige 

verdediging van louter goederen. Deze arresten zijn te vinden in de eerste helft van de 20ste eeuw. 

Tot nu toe werd deze rechtspraak vaak bevestigd door de hoven en rechtbanken. In wat volgt 

worden enkele rechterlijke uitspraken omtrent deze materie aangehaald. Men moet ook echter 

rekening houden met de reeds besproken rechtspraak, zoals Tyberghien en Moortgat185. 

 

 Door de correctionele rechtbank van Brussel186 werd een man veroordeeld die ’s nachts 

schoten afvuurde op een inbreker, die hierbij het leven liet. Op geen enkel moment was de 

man zelf of diens familie in gevaar. De rechter stelde dat indien de beklaagde mogelijke 

redenen had om voor zijn goederen te vrezen en terecht oordeelde dat hij deze moest 

beschermen, dat hij daarvoor dan een beroep moest doen op de rechtmatige middelen die 

zowel door de wet als door de maatschappij ter beschikking gesteld worden, en die voorzien 

in de waarborging van ieders rechten. De keuze om onmiddellijk geweld te gebruiken tegen 

de indringer getuigde volgens de rechter van een totaal misprijzen voor andermans leven en 

fysieke integriteit, maar ook van een voorkeur voor eigenrichting en willekeur. Daarom 

noemde de rechter de handelswijze van de beklaagde een gevaar voor de rechtsstaat en de 

rechten en waarborgen die daaraan verbonden zijn. 

 

 Door de correctionele rechtbank van Luik187 werd een garagist veroordeeld die schoot op een 

wegvluchtende inbreker die zijn garage wou beroven, naar eigen zeggen om hem te beletten 

te vluchten. Hierbij raakte de inbreker zwaar gewond en verloor één oog. De rechter legde in 

het vonnis de nadruk op het feit dat het leven, ook dat van de inbreker, een grotere waarde 

heeft dan het bezit van de garagist. Dit werd duidelijk gemaakt door diens woorden ‘La 

valeur de la vie humaine qu’il mettait en péril était supérieure à la valeur des biens matériels 

qu’il voulait protéger’. Het leven van de ander mag enkel in gevaar gebracht worden als die 

ook jouw leven of dat van een andere persoon bedreigt. Hij vermeldde ook dat het zeer 

begrijpelijk is dat slachtoffers van dergelijke feiten wanhopig en boos zijn, maar toch moet de 

hoogste waarde van het menselijk leven altijd in acht worden genomen, anders zouden 

verdedigingshandelingen ontaarden in moordpartijen. 
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 In een arrest van het hof van beroep te Bergen188 werd een juwelier vrijgesproken die op een 

inbreker geschoten had vanop de bovenverdieping. De inbreker werd in de rug getroffen, 

maar toch werd de wettige verdediging aanvaard omdat er niet genoeg tegenbewijs 

voorhanden was. De rechter stelde uitdrukkelijk dat het niet ontdaan was van alle 

waarschijnlijkheid dat de juwelier zich op het moment dat hij schoot, persoonlijk bedreigd 

voelde. Mede om die redenen werd de noodweer aanvaard. 

 

 Ook in de zaak Moortgat werden de juwelier en zijn zoon vrijgesproken op grond van artikel 

417 al. 2 Sw. Zij vermoedden dat de inbrekers het huis waren binnengedrongen en op komst 

waren naar de privé-vertrekken aangezien het alarm afging. In die omstandigheden was de 

vrees voor het eigen leven en dit van de andere gezinsleden gegrond. 

 

 Ten slotte kwam er een zaak voor het Vredegerecht te Lier op 30 mei 2000189. Een 

verweerder had op 9 april 1998 met een riotgun gevuurd op het voertuig van de eiseres, die 

door twee onbekenden werd gestolen om er een inbraak mee te plegen in de handelszaak 

van verweerder. De verweerder beriep zich subsidiair op wettige verdediging, noodtoestand, 

provocatie en morele overmacht. Deze werd afgewezen. Wettige verdediging kan niet 

worden ingeroepen ter bescherming van have en goed, maar enkel uit zelfbehoud. Uit het 

strafdossier blijkt trouwens dat de verweerder niet in gevaar was. Bovendien heeft de 

verweerder nog een tweede maal op de wagen geschoten, toen de inbrekers ermee 

wegvluchtten. Hieruit kan men concluderen dat deze geen aanval of een dreigend gevaar 

moest afweren. Ook het feit dat de persoon bewust heeft gehandeld, schakelt de morele 

overmacht uit. De verweerder heeft niet gehandeld als een redelijk en voorzichtig persoon, 

zodat hij aansprakelijk is op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek voor de 

schade die hij heeft veroorzaakt. 
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8.1 Tussentijds besluit 

Samen met de reeds eerder besproken rechtspraak kan men concluderen dat de rechtspraak geen 

voorstander is van een uitbreiding ten aanzien van goederen. Artikel 416 Sw. wordt steeds zeer strikt 

geïnterpreteerd190. Toch is het duidelijk dat de rechtspraak soms de verschillende alternatieven, 

buiten artikel 416 Sw., wel ruimer probeert te interpreteren. Zo wil men de bevolking tonen dat ook 

rechters gerechtigheid willen bekomen. Deze laatste proberen op een onafhankelijke en onpartijdige 

manier een breed toepassingsgebied te creëren waarin de aangevallenen/slachtoffers vallen zodat ze 

niet aanzien worden als daders.  
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9. Zijn deze argumenten aannemelijk? 

9.1 Argumenten van de voorstanders 

9.1.1 Leven is meer waard dan een goed 

Vaak wordt als argument tegen de uitbreiding gebruikt, dat een leven meer waard is dan een goed. 

Men kan een leven echter niet vervangen en herstellen, wat wel het geval is bij een goed. De vraag 

dat hier moet gesteld worden, is of materiële goederen evenveel waard zijn als een mensenleven of 

is het leven toch kostbaarder? 

 

Er gebeurt hier een afweging van twee verschillende waarden. RAYMAEKERS
191 stelt dat hoe 

verschillend waarden ook mogen zijn in verschillende culturen en tijdperken, men toch dient vast te 

stellen dat bepaalde waarden van zodanig fundamentele aard zijn, dat men er niet onverschillig kan 

tegenover staan. De waarde van een mensenleven vertoont een dergelijk absoluutheidskarakter. 

Ook het EVRM draagt de waarde van het leven hoog in het vaandel. Algemeen is geweten dat aan 

het recht op leven de hoogste waarde toegekend wordt in de hiërarchie van de mensenrechten192. 

Dit recht is immers fundamenteel, willen de andere beschermde vrijheden of rechten enige inhoud 

hebben. 

 

Voorstanders van een uitbreiding zijn akkoord met de stelling dat het recht op leven een 

fundamenteel recht is. Over dit punt discussiëren zij hoegenaamd niet en proberen dit zeker niet te 

ontkrachten. Wat de voorstanders van een uitbreiding wel proberen, is de waarde van goederen hier 

zo kort mogelijk bij in de buurt te brengen. Bijvoorbeeld tonen zij aan dat het onderscheid tussen 

vermogenscriminaliteit en geweldscriminaliteit tegen personen vervaagt. Vandaag de dag worden bij 

crimineel geweld zowel de goederen als de persoon bedreigd. Hierdoor proberen de voorstanders de 

grens tussen een aanval op personen of op goederen uit te wissen en aan te tonen dat er net daarom 

evengoed ook een verdediging van goederen kan zijn193. Of dit een argument is van de voorstanders, 

valt te betwisten. De tegenstanders van een uitbreiding kunnen dit argument gebruiken in hun 

voordeel door te stellen dat er net daarom zeker geen uitbreiding hoeft te komen. Als er bij crimineel 

geweld vandaag de dag zowel een aanval wordt uitgevoerd tegen personen als tegen goederen, kan 

perfect artikel 416 Sw. worden toegepast.  
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9.1.2 Wetgeving van Nederland 

Het is duidelijk dat de wetsvoorstellen tot uitbreiding van de wettige verdediging naar goederen 

steeds verwijzen naar de buitenlandse wetgeving met name Nederland. In sommige wetsvoorstellen 

worden artikels letterlijk uit het strafrecht van de Noorderburen gekopieerd. DE HERT wijst er op dat 

wetten niet zomaar kunnen overgenomen worden van het ene land door het andere omdat er 

misschien een andere cultuur kan heersen. Er is steeds een oorzaak voor een bepaalde wetgeving in 

een gemeenschap. Meteen de rechtsstelsels vergelijken houdt een risico in. Hij vindt dat er gekeken 

moet worden naar de esprit des lois, waarmee hij de context van de wet bedoelt194.  

 

Bovendien staat in de Nederlandse wetgeving: ‘Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden 

door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen 

ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.’ De eis van proportionaliteit is hier impliciet 

opgenomen in de wettekst. De proportionaliteit is met name gelegen in de evenwichtigheid tussen 

het belang dat men verdedigt en het middel dat men bij die verdediging gebruikt. Zo zal de 

noodweer niet proportioneel zijn wanneer men zich verdedigt tegen het afbreken van een 

radioantenne van zijn auto door met een slagersmes op de aanrander in te hakken195. In Nederland 

mag men niet zomaar alles verdedigen met alle middelen. In de praktijk blijken de eisen van 

proportionaliteit en subsidiariteit zware voorwaarden en heeft de Nederlandse rechter de neiging 

om te oordelen dat vaak andere en minder vergaande middelen dan gewelddadige bescherming van 

aangerande belangen evenzeer toereikend hadden kunnen zijn196. Zo bijvoorbeeld ook wanneer de 

aangerande de keuze heeft zich te verweren en voor hem nog de mogelijkheid bestaat te vluchten: 

de Nederlandse rechter geeft de voorkeur aan een vluchtend slachtoffer197. Het valt met andere 

woorden te betwijfelen of Nederland een betere wetgeving heeft op het gebied van wettige 

verdediging. Wanneer men, als voorstander, zijn mening staaft met onder andere buitenlandse 

wetgeving, moet men dus goed weten wat de context is van deze wetgeving! 
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9.1.3 Verandering maatschappij  

De voorstanders beweren ook dat de maatschappij veranderd is en dat daarbij ook de regels moeten 

veranderen. Burgers willen het heft in eigen handen nemen omdat er een crisis heerst in het 

strafrecht. De straffen worden nauwelijks uitgevoerd door enerzijds een overaanwending van de 

normerende functie (reguleringsdrift) en anderzijds door de oneigenlijke aanwending van het 

strafrecht ter handhaving van andere rechtstakken198. Voorstanders willen met een uitbreiding een 

signaal sturen naar de mensen toe dat zij wel voor verandering zijn en dat er iets moet gebeuren. 

Iedereen merkt inderdaad dat de maatschappij vandaag de dag gewelddadiger is geworden. Of men 

dit gaat oplossen door de burgers ook gewelddadiger te maken is nog maar de vraag. Het zal alleszins 

geen goede zaak zijn om geweld met geweld op te lossen. 

 

9.1.4 Rechtszekerheid 

Vaak wordt de rechtszekerheid aangehaald als argument om de wettige verdediging uit te breiden 

aangezien dan de rechters zich zogenaamd niet meer in allerlei bochten moeten wringen om tot een 

goede en eerlijke uitspraak te komen. Dit argument kan men gemakkelijk weerleggen. Wanneer in de 

wetgeving ook ‘goederen’ mogen verdedigd worden, rijst de vraag welke goederen hieronder 

bedoeld worden. De draagwijdte zal hoe dan ook door de rechters ingevuld worden, waardoor er 

helemaal geen rechtszekerheid ontstaat, integendeel. Er zullen rechters zijn die een wortel de 

moeite vinden om te verdedigen en anderen die zelfs een auto niet zo belangrijk vinden als een 

mensenleven. Er zullen vele zaken voortvloeien uit de uitbreiding maar rechtszekerheid zal er niet 

één van zijn. 

9.2 Argumenten van de tegenstanders 

9.2.1 Stijging van geweld 

Men verwijst naar het feit dat er een kans bestaat dat het geweld in de maatschappij zal stijgen 

wanneer er een uitbreiding van wettige verdediging komt naar goederen toe. Enerzijds zal men bij de 

minste bedreiging zelf het recht in eigen handen willen nemen. Mensen zullen niet meer wachten tot 

ze aangevallen worden. Dit heeft tot gevolg dat er ook meer ongelukken zullen gebeuren, waarbij 

onschuldige slachtoffers zullen vallen. Anderzijds zal het wapenbezit sterk stijgen. Waar veel wapens 

zijn, is er blijkbaar een grote kans dat die ook effectief worden ingezet. Momenteel is België de 
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koploper op het gebied van wapenbezit. Enkel Frankrijk kampt met een gelijkaardige problematiek. 

DE HERT noemt deze cijfers verontrustend199. In de praktijk is bewezen dat wapens niet alleen 

gevaarlijk zijn, maar ook dat er snel naar wapens wordt gegrepen in moeilijke of gespannen situaties. 

Mensen zullen zich niet enkel in levensbedreigende situaties verdedigen. Ze voelen zich veiliger door 

een wapen en zullen dit ook sneller gebruiken ter verdediging van hun goederen. Een voorbeeld: in 

de zaak F. G. werd de fiere eigenaar van een groentenserre herhaaldelijk het slachtoffer van een 

diefstal van groenten. Hij wilde hieraan een einde stellen en besloot de dief in zijn serre op te 

wachten. De dief dook op en de eigenaar schoot hem terstond neer200.  

 

VAN DEN WYNGAERT vreest dat dergelijke situaties meer zullen voorkomen wanneer de wettige 

verdediging van goederen zal worden toegestaan. De voorstanders van een uitbreiding 

argumenteren steeds dat juweliers nood hebben aan een grotere bescherming. Men vergeet echter 

dat wanneer de uitbreiding er komt, dit ook een effect zal hebben op particulieren. Ook voor hen 

geldt de wetgeving. Het wapenbezit onder de particulieren zal hoogstwaarschijnlijk stijgen. De 

voorstanders van de uitbreiding houden helemaal geen rekening met dit gevaarlijk risico. Als de 

uitbreiding er komt, wordt gevreesd voor toestanden zoals in de  Verenigde Staten. Iedereen loopt 

daar met wapens rond. Daar staat zelfs het recht om een wapen te bezitten in de grondwet. Wat nog 

een probleem zou kunnen vormen, is het feit dat dieven/ inbrekers zich zwaarder zullen bewapenen 

aangezien zij kunnen verwachten dat de slachtoffers ook bewapend zullen zijn. Ook dit zal voor meer 

gevaarlijke en dodelijkere situaties zorgen. 

 

Bijkomend verwijzen voorstanders van de uitbreiding telkens naar de wetgeving van Nederland, waar 

er wel een verdediging bestaat ten aanzien van goederen. Het is reeds duidelijk dat men bij het 

verwijzen naar buitenlandse wetgeving, goed moet weten wat de correcte context is van die 

wetgeving. Men vergeet echter dat in Nederland het privé-wapenbezit201 niet getolereerd wordt om 

net die gevaarlijke risico’s te beperken. Als men dus een uitbreiding doorvoert, moeten er dringend 

maatregelen worden genomen omtrent het wapenbezit. De wapenwet echter is een programmawet 

die vol fouten en lacunes staat. 
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9.2.2 Leven is meer waard dan een goed 

Het grootste argument dat tegenstanders aanhalen is het feit dat goederen een onvoldoende waarde 

hebben om er een mensenleven voor op te offeren. Een mensenleven is onvervangbaar terwijl een 

goed dat wel is. Het recht op leven is het eerste recht dat in het EVRM wordt genoemd en dat is niet 

toevallig. Zoals reeds aangehaald, proberen voorstanders van de uitbreiding de waarde van goederen 

gelijk te stellen met de waarde van het leven. Goederen echter zijn van een andere orde. Het eigen 

leven en de persoonlijke integriteit mag men zeker verdedigen, maar de waarde van het leven vraagt 

ook rekening te houden met dat van de aanvaller. 
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10. Gevolgen van een uitbreiding 

10.1 Stijging wapenbezit 

Het eerste gevolg, dat reeds werd aangehaald, is de stijging van het geweld en vooral het 

wapenbezit. Deze laatste zal niet alleen gebeuren bij zelfstandigen maar ook bij particulieren. Meer 

en meer zullen particulieren wapens in huis halen om hun bezittingen te verdedigen. Door dit 

fenomeen zullen inbrekers of dieven zich op hun beurt zwaarder bewapenen aangezien zij kunnen 

verwachten dat particulieren ook een wapen in de hand zullen hebben. Als gevolg van een 

uitbreiding naar goederen toe vreest men dus voor escalatie van geweld en een gebruik van meer 

wapens. Als er een uitbreiding komt, moet er gewerkt worden om het privébezit van een wapen 

eventueel aan te passen in de wetgeving.  

 

Momenteel wordt het wapenbezit geregeld in de wapenwet van 8 juni 2006202. Deze wet is er 

gekomen naar aanleiding van een racistische schietpartij in de straten van Antwerpen door Hans Van 

Themsche. Men wou de legale impulsaankoop op deze manier niet meer mogelijk maken. De nieuwe 

wapenwet werd dan plots zeer snel besproken en goedgekeurd door alle partijen. Omwille van de 

snelle afhandeling, bevatte de wet heel wat fouten en lacunes. Sinds de inwerkingtreding van de 

wapenwet zijn er reeds 7 reparatiewetten tot stand gekomen om de wet in de praktijk te kunnen 

gebruiken. Op 24 november 2010 heeft de overheid een omzendbrief uitgevaardigd om ambtenaren 

informatie te geven over hoe de wapenwet moet worden toegepast. Een omzendbrief is uiteraard 

niet bindend voor burgers maar is wel bindend voor overheidsambtenaren, politiediensten, 

parketten en wapendiensten die bezig zijn met de uitvoering van de wapenwet. Als men de 

omzendbrief samen met de wapenwet analyseert, zijn er toch enkele zaken die niet ten goede 

komen voor het wapenbezit. Allereerst is er een zeer soepele regeling voor passieve wapenbezitters. 

Mensen die een wapen hebben geërfd, zullen dat voortaan veel makkelijker wettig kunnen bezitten. 

Erfstukken of historisch belangwekkende of folkloristische wapens zullen in de toekomst niet meer 

definitief onklaar moeten worden gemaakt. Deze erfstukken moeten in de toekomst ook niet meer 

‘tijdelijk onklaar’ gemaakt worden door allerlei procedés203. Vervolgens zijn de wapenvergunningen 

van onbepaalde duur. In artikel 32 van de Wapenwet staat dat de geldingsduur van de erkenningen 

en vergunningen beperkt zijn tot vijf jaar. Deze regel is echter versoepeld. De gouverneur moet wel 

nog om de vijf jaar nagaan of de wapenbezitter nog altijd in de voorwaarden is. Maar gezien hoe lang 
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het nu al duurt om de vergunningen af te handelen, zal deze controle vermoedelijk vooral 

theoretisch zijn204. Om wapens op beurzen te verkopen moet je voortaan ook geen erkend 

wapenhandelaar of wapenverzamelaar meer zijn. Iedereen mag het in de toekomst. Als laatste is het 

aparte medisch attest niet meer nodig voor de meeste wapenvergunningen.  

 

De Wapenwet heeft, ondanks de versoepelingen, als doel om het impulsieve gebruik van wapens tot 

een minimum te beperken. Een doordachte dief of een juwelier op zijn hoede echter zullen niet zo 

snel tegengehouden worden om een vergunning te krijgen, enkel de impulsieve gebruikers. Wanneer 

er een uitbreiding van wettige verdediging komt, zullen meer mensen geneigd zijn om een wapen 

aan te schaffen. Dit creëert hoe dan ook een groter gevaar voor iedereen. Men kan besluiten dat er 

strenge aanpassingen zullen moeten worden doorgevoerd op het gebied van wapenbezit.  

 

10.2. Doos van Pandora? 

 

Als er in de wet expliciet wordt vermeld dat goederen mogen verdedigd worden, dan is de vraag 

welke goederen men zou mogen verdedigen. Mag men de dief neerschieten omdat hij een appel 

steelt? Of mag men enkel vanaf een bepaalde waarde van X euro aanvallen? Waar trek je de grens en 

wie zal deze bepalen? 

 

Wanneer er een uitbreiding komt naar goederen, is het zeer moeilijk te bepalen welke goederen men 

mag verdedigen. Kan men eventueel het probleem verhelpen door een exacte waarde in de wet te 

vermelden? Dit zal uiteraard geen oplossing bieden aangezien voor de ene persoon een juweel van 

nauwelijks 10 euro een veel hogere emotionele waarde heeft omdat het bijvoorbeeld een erfstuk is. 

Mag deze dan wel schieten op de dief? Er wordt gevreesd dat bij een uitbreiding naar goederen toe 

er een ware jungle zal ontstaan. Iedere burger zal zich bewapenen en zal mogen vuren als zelfs een 

waardeloos goed wordt bedreigd. Dus wie een onderscheid wil maken in de waarde van goederen zit 

met een heel gevaarlijk en subjectief criterium. Je kunt ook onmogelijk uitzonderingen toelaten in de 

wetgeving als het gaat om de bescherming van goederen. Ondanks de argumenten, is het vrij 

duidelijk dat een uitbreiding in de huidige wetgeving niet haalbaar is.  
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De uitbreiding is ook niet haalbaar doordat de wettige verdediging steeds moet voldoen aan het 

vereiste van proportionaliteit of evenredigheid205. Dit betekent dat er geen wanverhouding mag 

bestaan tussen de aanval en het verweer206. Men kan moeilijk zeggen dat de regels van de 

proportionaliteit worden gerespecteerd bij het vermoorden van iemand die een appel steelt.  

 

10.3 Zaakwaarneming 

 

Men mag zichzelf of anderen verdedigen, volgt uit artikel 416 van het Strafwetboek. Indien de 

overheid toch beslist om de toepassingssfeer van wettige verdediging uit te breiden naar goederen 

toe, kan mijns inziens de link gemaakt worden met zaakwaarneming. Kan/mag men ook andermans 

goederen verdedigen of enkel goederen van zichzelf?  

 

10.3.1 Begrip en wetsbepalingen 

Zaakwaarneming wordt in het Burgerlijke Wetboek wettelijk geregeld vanaf artikel 1372 tot en met 

artikel 1375.  

 

1372. ‘Wanneer iemand vrijwillig eens anders zaak waarneemt hetzij met, hetzij buiten weten 

van de eigenaar, verbindt hij zich stilzwijgend om de door hem begonnen zaakwaarneming 

voort te zetten en die te voltooien, totdat de eigenaar in staat is zelf daarin te voorzien; hij 

moet zich eveneens belasten met alles wat bij diezelfde zaak behoort. 

Hij onderwerpt zich aan alle verplichtingen die zouden ontstaan uit een uitdrukkelijke 

lastgeving die hij van de eigenaar zou hebben gekregen.’ 

 

1373. ‘Hij is verplicht zijn zaakwaarneming voort te zetten, zelfs indien de eigenaar komt te 

overlijden voordat de zaak is ten einde gebracht, totdat de erfgenaam de leiding ervan op 

zich heeft kunnen nemen.’ 

 

1374. ‘Hij is verplicht aan de zaakwaarneming alle zorgen van een goed huisvader te 

besteden. Niettemin kan de rechter de vergoeding van de schade die door de schuld of de 

nalatigheid van de waarnemer mocht zijn veroorzaakt, matigen, op grond van de 

omstandigheden die hem tot de zaakwaarneming hebben bewogen.’ 
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1375. ‘De eigenaar wiens zaak behoorlijk is waargenomen, moet de verbintenissen nakomen 

die in zijn naam door de waarnemer zijn aangegaan, hem schadeloos stellen voor alle 

persoonlijke verbintenissen die hij op zich heeft genomen, en hem alle nuttige of 

noodzakelijke uitgaven die hij gedaan heeft, vergoeden.’ 

 

Zaakwaarneming moet omschreven worden als het vrijwillig handelen van een persoon ter 

behartiging van de belangen van een ander, waarbij deze handeling noodzakelijk is en zonder 

winstoogmerk gesteld wordt207. Een typisch voorbeeld: het dak van de belanghebbende is tijdens 

diens vakantie door een storm beschadigd en de hulpvaardige buurman voert de noodzakelijke 

herstellingswerkzaamheden uit of laat deze uitvoeren om verdere schade te voorkomen. 

 

10.3.2 Verplichtingen van de zaakwaarnemer 

Er zijn een aantal verplichtingen waaraan de zaakwaarnemer zich moet houden. Deze plichten van de 

zaakwaarnemer worden afgeleid uit de artikelen 1372 BW en volgende. De belangrijkste plichten zijn 

de voortzettingsplicht, zorgvuldigheidsplicht en informatieplicht. Deze laatste wordt niet expliciet 

vermeld in het burgerlijk wetboek maar de reden hiervoor is gelegen in de vanzelfsprekendheid van 

deze vereiste208. De informatieplicht wordt omschreven als de plicht om de belanghebbende zo snel 

mogelijk over het bestaan van de zaakwaarneming in te lichten. De voortzettingsplicht bestaat erin 

dat de zaakwaarnemer de door hem begonnen zaakwaarneming voortzet en voltooit, totdat de 

belanghebbende in staat is zelf daarin te voorzien209. Als laatste kan de zorgvuldigheidsplicht worden 

afgeleid uit artikel 1374, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. De zaakwaarnemer moet alle zorgen 

van een goede huisvader aan de zaakwaarneming besteden.  

 

10.3.3 Toepassing rechtsfiguur bij wettige verdediging van goederen 

Als de wetgever beslist om de toepassingssfeer van wettige verdediging uit te breiden naar goederen 

toe, moet de wetgever beseffen dat ook zaakwaarneming gekoppeld kan worden aan deze materie. 

Een voorbeeld: de buurman (belanghebbende) is op vakantie en een dief komt de auto stelen in de 

garage terwijl de zaakwaarnemer dit ziet. Volgens de artikels 1372 van het Burgerlijk Wetboek e.v. 

zou de zaakwaarnemer vrijwillig kunnen ingrijpen om de belangen te verdedigen van de buurman. 

Wanneer deze de dief heeft verwond of gedood omdat hij de auto van de buurman, een andermans 

goed, wou beschermen tegen diefstal, kan de vraag gesteld worden of er hier ook sprake is van 
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wettige verdediging? Deze bedenking moet mijns inziens zeker gemaakt worden aangezien in geen 

enkel wetsvoorstel daaromtrent duidelijkheid wordt gegeven. Wanneer enkel het woord ‘goederen’ 

in artikel 416 van het Strafwetboek wordt vermeld, bij een uitbreiding, moet men rekening houden 

met het feit dat er in datzelfde artikel sprake is van wettige verdediging van zichzelf of van een ander. 

Moet daar dan ook andermans goederen worden onder verstaan? Er ontstaat met andere woorden 

heel wat onduidelijkheid. Men kan zelfs nog een stapje verder gaan wanneer een vreemde man een 

huis voorbij wandelt en merkt dat er schijnbaar ingebroken wordt. In extremis kan de vreemde man 

dan handelen als zaakwaarnemer en de schijnbare dieven doden ter behartiging van de belangen van 

de belanghebbende. Hierdoor zullen ongelukkige slachtoffers vallen, wanneer de dief bijvoorbeeld 

de dochter of zoon is van de buurman. Is er hier dan nog sprake van putatief noodweer? Kunnen de 

regels van wettige verdediging nog gebruikt worden in dergelijke situaties? 

 

10.3.4 Besluit 

De wetgever moet beseffen dat een uitbreiding zware consequenties inhoudt op verschillende 

vlakken. Als er een uitbreiding komt, moet de wetgever duidelijk vermelden of er enkel verdediging 

mag zijn van eigen goederen en niet van anderen. Als dit niet gebeurt, zullen er situaties ontstaan die 

een grote rechtsonzekerheid bieden naar de burgers toe. 

 

10.4 Tussenbesluit over de gevolgen 

Het is overduidelijk dat er negatieve gevolgen vasthangen aan een uitbreiding. Eerst en vooral zal er 

logischerwijze een stijging van geweld zijn, ook al zeggen voorstanders van niet. Geweld kan men 

echter niet oplossen met geweld en dit zal hoe dan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Vervolgens is 

een uitbreiding niet haalbaar. Enerzijds moet de wettige verdediging steeds aan de 

proportionaliteitseis blijven voldoen, wat niet mogelijk is als men allerlei goederen mag beschermen. 

Anderzijds zal een uitbreiding geen rechtszekerheid scheppen als rechters een grote 

beoordelingsvrijheid krijgen om de draagwijdte van ‘goederen’ in te vullen. Als laatste zal er rekening 

moeten gehouden worden met bijvoorbeeld zaakwaarneming. Hieruit kan men reeds besluiten dat 

een uitbreiding geen goed idee is. 
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11. Wettige verdediging van goederen in onze buurlanden 

Het is een feit dat de Belgische wetgeving achterblijft in het niet toelaten van de wettige verdediging 

van goederen. Opmerkelijk is dus dat alle buurlanden van België de wettige verdediging van 

goederen kennen, net als Groot-Brittannië, Italië210, Spanje211 en zelfs Rusland212. Het begrip 

‘goederen’ krijgt echter niet overal dezelfde draagwijdte, toch gaat het overal verder dan enkel 

aanvallen op personen213. Hier zal enkel de wettige verdediging van goederen worden besproken van 

Nederland, Frankrijk en Duitsland.  

 

11.1 Nederland 

Noodweer is sinds de invoering van het Nederlandse Wetboek in 1886 een algemene 

strafuitsluitingsgrond: ze kan in beginstel ten aanzien van elke strafbaar feit worden ingeroepen, ook 

al gaat het in de praktijk vooral om geweldsdelicten214. Met andere woorden wordt het in Nederland 

als een algemene rechtvaardigingsgrond215 beschouwd in tegenstelling tot België, waar noodweer 

een bijzondere rechtvaardigingsgrond is. Noodweer is immers in Nederland in het eerste boek van 

het Sr., onder de algemene bepalingen opgenomen:  

 

Artikel 41.1 van het Nederlands Strafwetboek: ‘Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, 

geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of 

goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.’ 

 

De te verdedigen rechtsgoederen zijn gelimiteerd opgesomd. Onder de bescherming van ‘lijf’ valt 

volgens de Hoge Raad ook de bescherming van de bewegingsvrijheid216. DE HULLU vindt deze bredere 

                                                           
210

 J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif belge, Luik, Impr. 
Nationales, 1965, 535. 
211

 F. GORLÉ, “De strafrechtelijke bescherming van privaateigendom”, RW 1983-84, 2470. 
212

 R. LEGEAIS, “Légitime défense et protection des biens: aperçus de droit comparé”, Rev. sci. crim. et dr. pén. 
comp., 1980, 325-336. 
213

 R. LEGEAIS, “Légitime défense et protection des biens: aperçus de droit comparé”, Rev. sci. crim. et dr. pén. 
comp., 1980, 327 
214

 J. DE HULLU, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar 
Nederlands recht, Deventer, Kluwer, 2003, 313. 
215

 G. KNIGGE, Strafuitsluitingsgronden en de structuur van het strafbare feit, een preadvies, Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 1993, 29. 
216

 HR 17 december 1996, NJ 1997, 262: ‘Nu het slachtoffer zonder eigen recht de verdachte in haar 
bewegingsvrijheid beperkte, terwijl de verdachte dit uitdrukkelijk niet wilde en meermalen had verzocht haar 
los te laten, was op dat moment ten aanzien van de verdachte reeds sprake van een ogenblikkelijke 
wederrechtelijke aanranding van haar lijf.’ 



68 
 

invulling van het begrip ‘lijf’ zinvol en zelfs modern217. Onder ‘eerbaarheid’ moet vooral seksuele 

eerbaarheid worden verstaan als gevolg van een verkrachting of seksuele aanranding. Ten slotte mag 

noodweer ook gebruikt worden ter bescherming van een ‘goed’. Rond dit te beschermen 

rechtsbelang is er destijds een parlementaire discussie ontstaan. Men vreesde namelijk dat er een 

wanverhouding zou ontstaan tussen doel en middel, bijvoorbeeld wanneer ‘iemand die in de verte 

een jongen zijn appels of peren ziet stelen, dezen zou mogen doodschieten218.’ Om dit te vermijden 

werd in de wet ‘geboden door de noodzakelijke verdediging’ opgenomen in plaats van het 

oorspronkelijk voorgestelde ‘noodzakelijk ter verdediging’219. Hiermee wou de wetgever niet alleen 

een toetsing van de verdediging op zichzelf, maar ook de gekozen wijze van verdediging op noodzaak 

doorvoeren. De Nederlandse wetgever wilde zich met de limitatieve opsomming distantiëren van de 

indertijd heel beperkte Franse uitleg en maakte expliciet noodweer van goederen mogelijk220.  

In geval van diefstal wordt het goed zelf niet aangerand: het is het beschikkingsrecht dat belaagd 

wordt en dat hier dan met het voorwerp ervan wordt geïdentificeerd221. Zo wordt door diefstal van 

een antieke vaas wel het eigendomsrecht van de eigenaar geschonden, maar zolang de vaas zelf 

geen gevaar voor beschadiging of vernieling loopt is er geen sprake van een aanranding waartegen 

verweer mag worden gevoerd222. De afbakening voor het begrip ‘goed’ echter heeft in de praktijk 

voor enige discussie gezorgd. Men vroeg zich af of het ‘goed’ enkel betrekking had op stoffelijke 

goederen en vermogensbestanddelen of ook op immateriële goederen.  

Momenteel wordt onder ‘goederen’ het stoffelijke goed zelf verstaan en niet het recht op dat 

goed223. Had de wetgever met de term ‘goed’ meer algemeen rechtsgoed bedoeld dan zou het 

noemen van het lijf en de eerbaarheid immers overbodig zijn geweest. Dus kunnen goederen 

beschermd worden tegen beschadiging, maar aantasting van het eigendomsrecht is geen aanranding 

waartegen men noodweer kan aanvoeren224. Ook de Hoge Raad volgt deze richting225. Zo oordeelde 
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deze op 14 april 1998 dat zolang er aan huisvredebreuk geen vernieling of beschadiging is 

verbonden, noch een wederrechtelijke aanranding van lijf of eerbaarheid dan wel dreigend gevaar 

daarvoor, noodweer niet mogelijk is.  

 

Een belangrijk element dat de Nederlandse wetgever heeft gesteld, is dat de verdediging 

noodzakelijk (proportionaliteit) en geboden (subsidiariteit) moet zijn. Heeft het slachtoffer de 

mogelijkheid om zich van de aanval te onttrekken in plaats van zich te verdedigen, moet men de 

eerste optie kiezen. Doet men dit niet en gaat het slachtoffer toch in de tegenaanval, schendt deze 

hiermee de eis van de subsidiariteit. De verdediging mag niet worden ingezet als er een redelijk 

alternatief voorhanden is226. Met andere woorden wordt in Nederland de voorkeur gegeven aan het 

vluchten. Dit wordt in België echter niet geëist. Men kan besluiten dat de subsidiariteiteis zeer ver 

gaat. Ook de proportionaliteit blijft een belangrijke voorwaarde in het kader van de wettige 

verdediging. De belangen die men hierdoor beschermt, mogen hierbij niet veel groter zijn dan de 

belangen die men erdoor schaadt. Volgens MACHIELSE
227 moet de rechter een schatting maken van de 

omvang van het nadeel dat zich had kunnen voordoen door de aanval. Men mag ook niet volgens 

MACHIELSE automatisch stellen dat elk goed minder belang heeft dan elke vorm van lichamelijke 

schade228. Toch stelt ook hij dat voor de loutere verdediging van bezittingen de marges van de 

evenredigheid smaller zijn dan voor lijf en eerbaarheid229. De strenge proportionaliteiteis heeft tot 

gevolg dat, wanneer men niet kan kiezen en enkel een disproportioneel verdedigingsmiddel ter 

beschikking heeft, men zich niet mag verdedigen en de inbreuk op het eigen recht moet laten 

gebeuren230. 

 

Aan artikel 41 van het Nederlandse strafwetboek is bovendien uitdrukkelijk de 

schulduitsluitingsgrond ‘noodweerexces’ toegevoegd: ‘Niet strafbaar is de overschrijding van de 

grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige 

gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.’ Dit betekent dat indien de afweer niet in 

verhouding is met de aanranding, de straf formeel toch wordt uitgesloten, wanneer blijkt dat de 

aanranding aan de basis ligt van de verhevigde gemoedstoestand. Hier word duidelijk ten gunste van 
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de aangevallene/slachtoffer geoordeeld. De Nederlandse wetgever beseft heel goed dat er bij een 

persoon in extreme situaties psychische stress, angst en overlevingsdrang ontstaat. Dit moet de 

feitenrechter bij de aangevallene goed inschatten. Hij moet bij het bepalen van de hevige 

gemoedsbeweging rekening houden met persoonlijke gevoeligheden van de aangevallene. Het 

gebeurt dat de rechter beslist om exces niet toe te passen omdat de aangevallene zich had moeten 

beheersen231. Tenslotte valt op dat vooral een aanval op het lijf en leden aanleiding geeft tot zulke 

hevige emoties232 en dus enkel in deze gevallen een beroep kan gedaan worden op noodweerexces. 

Een aanranding op goederen kan nooit of zelden leiden tot noodweerexces.  

 

Men kan niet concluderen dat Nederland in de praktijk een ruimer recht op verdediging heeft. 

Uiteraard staat er wel een bescherming voor goederen uitdrukkelijk in de wetgeving, wat in België 

niet kan gezegd worden. De subsidiariteit- en proportionaliteiteis zijn echter veel strikter dan in 

België. In tegenstelling tot België, spreekt men bij het overschrijden van de grenzen van de wettige 

verdediging over noodweerexces. Volgens het Belgische rechtssysteem kan men bij een 

overschrijding van de grenzen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op morele dwang (art. 

71 Sw.) of de uitlokking (art. 411 Sw.). 

 

11.2 Duitsland 

 

Noodweer wordt in Duitsland beschouwd als een rechtvaardigingsgrond. Ook hier is het een 

algemene rechtsvaardigingsgrond. Notwehr is, net zoals in Nederland, opgenomen in het algemene 

deel van het StGB. Het eigenlijke Notwehr-artikel kan men in §32 StGB vinden en de noodweerexces 

in §33 StGB: 

 

§32 van het Duitse Strafgesetzbuch: ‘Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten is, 

handelt nicht rechtswidrig. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen 

gegenwärtgen, rechtswidrigen Angriff von sich oder von einem anderen abzuwenden.’ 

§33 van het Duitse Strafgesetzbuch: ‘Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus 

Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.‘ 
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Hoewel §32 StGB zelf geen opsomming geeft van belangen, werd in de rechtsleer de opvatting 

ontwikkeld dat alle waarden die door het recht erkend worden, in aanmerking komen, zelfs wanneer 

ze niet uitdrukkelijk strafrechtelijk zijn beschermd: leven en lichamelijke gaafheid, vrijheid, eer, 

huisvrede, eigendom en vermogen, bezit, privacy233. Ook het huisrecht, het recht op vrije 

ontwikkeling van de persoonlijkheid, banden binnen huwelijk en gezin en zelfs het recht om een vrije 

parkeerplaats die men heeft ontdekt te bezetten234. De belangen die verdedigd mogen worden zijn 

haast onbegrensd. 

 

De Duitse wetgever heeft iedere bezitting, hoe gering ook, willen beschermen en verdedigen.  De 

proportionaliteit moet wel gerespecteerd worden, want het moet ‘geboten’ zijn. Deze bescherming 

geldt ook ten aanzien van het bezit van derden. In dit geval spreekt men van ‘Nothilfe’ in plaats van 

‘Notwehr’235. 

  

Ook heeft de Duitse wetgever rekening gehouden met de gevoelens en stress waarin een persoon 

verkeerd in dermate ernstige situaties. Toch heeft het niet dezelfde draagwijdte als in Nederland en 

is deze niet zo verregaand. Men is van mening dat degene die de grenzen van de noodweer 

overschrijdt wel nog schuld heeft, maar dat die schuld zo miniem is dat de dader geen straf hoeft te 

krijgen236. Men kan enkel beroep doen op de noodweerexces als er een noodweersituatie is. 

Wanneer men daarin door verwarring, vrees of angst een verdedigingswijze kiest die niet nodig was, 

kan men exces inroepen. Aanrandingen op zaken die een geringe waarde hebben, zullen deze 

emoties echter niet gemakkelijk oproepen. Met andere woorden wordt exces vooral toegestaan 

wanneer een aanslag op lijf of leven wordt gepleegd. 

 

In vergelijking met België zijn er heel wat verschillen te vinden. In Duitsland is de wettige verdediging 

uitdrukkelijk van toepassing op goederen. Er is een brede interpretatie van het begrip ‘aanranding’. 

Het hoeft zelfs niet te gaan om een gewelddadige aanranding, ook tegen bijvoorbeeld beledigingen is 

noodweer mogelijk237. Er is duidelijk een bescherming ten voordele van de aangevallene. Met de 
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aanvaller wordt er zeer weinig rekening gehouden. Men kan dit verklaren doordat goederen en 

rechten hoger geklasseerd worden dan het mensenleven. 

 

11.3 Frankrijk 

De Franse bepalingen van de wettige verdediging kan men vinden in de artikelen 122-5 (noodweer) 

en 122-6 (wettelijke vermoedens) van de nieuwe Code Pénal, die in werking trad in 1994. Ook in 

Frankrijk is de wettige verdediging een algemene rechtvaardigingsgrond238. Dit betekent opnieuw dat 

de noodweer geldt voor alle strafbare feiten. 

 

Article 122-5 van de Code Pénal:  

‘N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-

même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la 

légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense 

employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour 

interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, 

autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès 

lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.’ 

 

Article 122-6 van de Code Pénal:  

‘Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 

   1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 

   2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.’ 

  

Tussen de franse rechtsleer en rechtspraak bestond voor de nieuwe Code Pénal onenigheid. Er werd 

nergens duidelijk gesteld of enkel personen en/of goederen verdedigd moesten worden. Het 

voorontwerp van wet voorzag dit expliciet wel239. Als gevolg van deze onduidelijkheid in de wet kon 

dit leiden tot twee stromingen. Enerzijds wordt de bescherming van goederen stilzwijgend aanvaard. 

Anderzijds volstaat het stilzwijgen niet om goederen ook te beschermen aangezien het een té 

belangrijke materie is.  

 
Uiteraard zijn er zowel in de rechtsleer als rechtspraak bepaalde stellingen ingenomen. De 

meerderheid echter van zowel rechtsleer als rechtspraak neemt de wettige verdediging van 
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goederen aan. Het eerste voorbeeld vindt men in 1902240. Een jachthouder en tevens landeigenaar 

had een val aangelegd om stropers af te weren. Deze werd door het hoogste Franse rechtscollege 

niet geacht in de fout te zijn gegaan. Er bestaat ook latere rechtspraak die wijst op een bescherming 

van goederen. Zo besliste men dat de eigenaar van een wagen die een persoon die trachtte in te 

breken in zijn wagen, verwondde door een karabijnschot, handelde in een staat van wettige 

verdediging241. Ook de buurman van een bestolen handelaar die de dader van een diefstal nog raakt 

door te schieten in de richting van het voertuig op het ogenblik dat de dader reeds op de vlucht was, 

verrichtte een handeling van wettige verdediging242. 

 

Met de herziening van de Code Pénal werd de bescherming van goederen expliciet in de wettekst 

zelf opgenomen. In de rechtsleer is nog steeds niet iedereen het eens met deze uitbreiding naar 

goederen. Er wordt vooral verwezen naar een moreel aspect. De rechtsleer vindt dat een leven meer 

waard is dan goederen en vindt het dus immoreel om een afweging te maken tussen leven of 

goederen243. Om aan deze kritiek tegemoet te komen heeft de wetgever een onderscheid gemaakt 

tussen de wettige verdediging van goederen en van personen. Om de wettige verdediging van 

goederen te kunnen inroepen, moet er dus aan strengere en andere voorwaarden voldaan zijn244. 

Een voorbeeld hiervan is de proportionaliteit en subsidiariteit. Deze is veel strikter bij een aanval op 

goederen dan op personen.  

 

Men kan dit allereerst aantonen doordat uit artikel 122-5, tweede lid Code Pénal volgt dat de 

afweringsdaad tegen een aanval op goederen nooit een ‘homicide volontaire’ (opzettelijke doding) 

kan zijn245. Vervolgens moet de afweringsdaad niet louter begaan zijn door de noodzaak van wettige 

verdediging zoals bij een aanval tegen personen het geval is. De afweringsdaad moet bij een aanval 

tegen goederen ook ‘strictement nécessaire aut but poursuivi’ zijn (strikt noodzakelijk zijn voor het 

doel) in plaats van dus gedreven door de wettige verdediging zelf. Merk ook op dat in artikel 122-5, 

eerste lid Code Pénal sprake is van het ruime begrip ‘une atteinte’. Betreft het een aanval jegens een 
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goed, dan vereist artikel 122-5, tweede lid Code Pénal in de eerste plaats al dat het om ‘un crime’ of 

‘un délit’ gaat (en niet louter om ‘une atteinte’).246   

 

Net als in België, kent men in Frankrijk twee wettelijke vermoedens van wettige verdediging. 

Enerzijds gaat het over het afweren van indringing met geweld, list of braak bij nacht in een bewoond 

pand. Anderzijds is er een vermoeden bij diefstal of plundering met geweld tegen personen. De twee 

vermoedens hebben enkel tot gevolg dat de aangevallene zelf niet moet aantonen dat hij uit 

noodweer handelde. Het Openbaar Ministerie kan deze beide vermoedens wel weerleggen. Men 

spreekt dus van weerlegbare vermoedens247. 

 

Wat betreft de noodweerexces, is eveneens in Frankrijk geen specifieke wettelijke bepaling aan 

gewijd. Zowel morele dwang als verzachtende omstandigheden bestaan er in dergelijk geval.248  

 

11.4 Tussentijds besluit 

 

Enkel België heeft de wettige verdediging van goederen niet erkend in tegenstelling tot alle 

omringende landen. De draagwijdte van ‘goederen’ verschilt echter in elk land. Globaal kan men 

stellen dat er overal een evenredigheid wordt vereist tussen de aanval en de verdediging. In 

Nederland mag de noodweer gebruikt worden voor stoffelijke goederen, maar men mag de zeer 

strenge subsidiariteit- en proportionaliteiteis niet vergeten. Wie kan vluchten van de aanval, moet 

deze optie kiezen. Voor wie de grenzen van de noodweer overschrijdt, is er de 

schulduitsluitingsgrond van de noodweerexces. Wanneer er sprake is van een noodweersituatie en 

het slachtoffer heeft zich verdedigd buiten alle proportie, kan deze worden vrijgesproken. Deze 

hevige gemoedsbeweging kan enkel gecreëerd worden wanneer het gaat om een aanval op lijf en 

leden, zo blijkt uit de rechtspraak. 

 

In Duitsland wordt de noodweer heel ruim opgevat. Er is een lange lijst van belangen die kunnen 

verdedigd worden. Naast eigendom mogen ook alle mogelijke rechten daarop verdedigd worden. Dit 

kan soms aanleiding geven tot verregaande uitspraken, bijvoorbeeld de vrijspraak op grond van 

noodweer van een automobilist die een voetgangster omver reed omdat ze hem de weg 
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versperde249. Omdat in Duitsland de noodweer heel ruim wordt opgevat, kan binnen de grenzen 

bijna alles. Enkel grove wanverhoudingen kunnen niet aanvaard worden in het kader van noodweer. 

Wie zijn grenzen te buiten gaat echter, kan zich beroepen op de noodweerexces. Deze wordt niet zo 

ruim opgevat als in Nederland. Toch wordt hier ook een hevige gemoedsbeweging vereist die aan de 

basis moet liggen van de overschrijding. De hevige gemoedsbewegingen worden meestal niet 

aanvaard als het gaat om de enkele aanval op goederen.  

 

In Frankrijk is, net zoals in Nederland en Duitsland, de wettige verdediging op goederen toegelaten. 

De subsidiariteit- en proportionaliteiteis zijn echter strikter met betrekking tot de verdediging van 

het bezit dan van personen. Het Franse recht kent net als het Belgische twee wettelijke vermoedens 

van noodweer, met als belangrijk verschil dat deze steeds weerlegbaar zijn. Uit deze uiteenzetting is 

duidelijk dat alle rechtsstelsels in het buitenland eveneens beperkingen opleggen aan de wettige 

verdediging, zodat in praktijk heel wat rechtszaken een gelijkaardige uitkomst zouden hebben als in 

België, waar er geen verdediging van goederen letterlijk in de wetgeving staat.  
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12. Algemeen Besluit 

Het basisartikel van wettige verdediging, artikel 416 Sw., geeft enkel de mogelijkheid om zichzelf en 

anderen te verdedigen. Dit artikel uitbreiden naar goederen toe, is duidelijk niet nodig. De eerste 

reden om niet uit te breiden, is het voldoende aantal alternatieven om uw goederen te verdediging. 

De twee wettelijke vermoedens van artikel 417 Sw. zijn daarvan het eerste voorbeeld. Er ontstaat 

een vermoeden van bedreiging van de mens wanneer iemand ’s nachts binnenbreekt. In dergelijke 

situaties mag men perfect geweld gebruiken tegen de dief. Ook tegen de straatroof mag er 

rechtsgeldig worden opgetreden, want deze situatie valt onder het tweede wettelijke vermoeden. 

Hier spreekt men echter van een onweerlegbaar vermoeden, waardoor de verdediger een zeer grote 

vrijheid krijgt. Vervolgens biedt artikel 71 Sw. ook vaak soelaas in de praktijk. Dit artikel vormt een 

opvangnet voor diegene die heeft gehandeld buiten zijn wil, aangezien hij/zij door een 

onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. Als voorlaatste alternatief kan artikel 411 Sw. ingeroepen 

worden wanneer de situatie is uitgelokt. Als laatste mag men het eigendomsrecht zelf ook niet 

vergeten. Wanneer iemand een goed steelt, heeft men als eigenaar steeds het recht om dit terug 

eigen te maken. Vaak zal daar geweld mee gepaard gaan en mag noodweer in de zin van artikel 416 

Sw. gebruikt worden. 

 

Een tweede belangrijke reden om geen uitbreiding door te voeren is het negatieve gevolg die een 

dergelijke uitbreiding zal teweeg brengen, met name de escalatie van geweld. Het is zeer logisch dat 

een uitbreiding zal zorgen voor meer bewapening bij de zelfstandigen maar ook bij particulieren. Dit 

heeft als consequentie dat ook dieven zich meer en ‘beter’ zullen bewapenen aangezien zij zich op 

een grotere verdediging van het slachtoffer mogen verwachten. Uiteraard zullen daar vaak dodelijke 

en ongelukkige slachtoffers vallen. 

 

Een derde, niet onbelangrijke, reden om niet uit te breiden is dat een uitbreiding in de praktijk niet 

haalbaar is. Wanneer men in de wet een uitbreiding doorvoert, zal er discussie zijn welke goederen 

mogen verdedigd worden en welke niet. Als men in de wet vaag blijft door enkel ‘goederen’ te 

formuleren, zal het aan de rechtspraak zijn om de draagwijdte daarvan te bepalen. Bij deze is ook het 

argument van de rechtszekerheid, dat vaak aangehaald wordt door de voorstanders, de grond 

ingeboord.  
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Ten slotte haalt men als tegenstander de waarde van het leven aan als belangrijkste argument om 

niet uit te breiden. Een leven is, in tegenstelling tot een goed, niet vervangbaar of herstelbaar. 

Wanneer men aan een goed dezelfde waarde geeft als aan een mensenleven, gaat men sleutelen aan 

de hiërarchie van de mensenrechten. Dit kan en mag uiteraard niet de bedoeling zijn. 

 

Buiten deze vier redenen is er ook nog het standpunt van de rechtspraak en rechtsleer. Een grote 

meerderheid in de rechtsleer is niet voor een uitbreiding om net deze aangehaalde redenen. Ook de 

rechtspraak leunt niet aan tegen een uitbreiding. Het zal voor de rechters geen sinecure zijn om uit 

te maken welke goederen men mag beschermen en welke niet. Als men dan kijkt naar de 

argumentatie van de voorstanders, is deze gemakkelijk te weerleggen. Het eerste en belangrijkste 

argument dat zij steeds naar voren schuiven, is de wetgeving van de buurlanden van België. De 

wetgeving van deze buurlanden hebben in hun wetgeving letterlijk een verdediging van goederen, 

maar zij interpreteren ook zeer eng en zij leggen strikte beperkingen op aan de wettige verdediging. 

Dit heeft als gevolg dat bepaalde dossiers op eenzelfde manier zullen worden beoordeeld door een 

Belgische rechter als door een rechter van de buurlanden. Men zou zelfs kunnen stellen dat een 

Belgische rechter niet zo strikt zal oordelen.  

 

Het is reeds duidelijk dat er geen nood is aan een uitbreiding van de wettige verdediging. Er zullen 

enkel negatieve zaken uit voortvloeien zoals rechtsonzekerheid gekoppeld aan onrechtvaardigheid 

en meer geweld. Geweld kan en zal nooit met geweld worden opgelost. Vergeet niet dat overvallen 

of diefstallen helaas van alle tijden zijn. Of een uitbreiding van wettige verdediging dit zal oplossen, is 

nog maar de vraag… 



78 
 

13. Bibliografie 

 

 13.1 Wet  

 

- Wet 13 mei 1955 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 (EVRM), BS 19 

augustus 1955, err. BS 29 juni 1961.   

- Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990. 

- Wet 5 augustus 1992 op het politieambt, BS 22 december 1992. 

- Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met 

wapens, BS 9 juni 2006. 

 

13.2 Wetsvoorstellen 

 

- Wetsvoorstel 30 september 1999: Wetsvoorstel (G. STAVEAUX-VAN STEENBERGE et al.) tot 

wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip 

noodweer, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-90/1. 

- Wetsvoorstel 7 juni 2001: Wetsvoorstel (S. VERHERSTRAETEN et al.) tot wijziging van sommige 

bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer, Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 

50K1288/001. 

- Wetsvoorstel 15 oktober 2003: Wetsvoorstel (F. VANHECKE et al.) tot wijziging van het 

Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de 

algemene schulduitsluitingsgrond “noodweerexces” , Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-243/1. 

- Wetsvoorstel 11 december 2003: Wetsvoorstel (J-M DEDECKER) tot wijziging van de artikelen 

416 en 417 van het Strafwetboek, Parl. St. Senaat 2003-04 nr. 3-409/1. 

- Wetsvoorstel 6 januari 2004: Wetsvoorstel (B. LAEREMANS, K. BULTINCK et al.) tot wijziging van 

de wettelijke regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene 

schulduitsluitingsgrond “noodweerexces”, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 51K0651/001. 

- Wetsvoorstel 27 januari 2004: Wetsvoorstel (S. VERHERSTRAETEN et al.) tot wijziging van 

sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 

51K0741/001. 

- Wetsvoorstel 10 februari 2004: Wetsvoorstel (S. DE CLERCK et al.) tot wijziging van sommige 

bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer, Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-511/1. 



79 
 

- Wetsvoorstel 12 december 2007: Wetsvoorstel (B. LAEREMANS, K. BULTINCK et al.) tot wijziging 

van de wettelijke regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene 

schulduitsluitingsgrond “noodweerexces”, Parl. St. Kamer 2007-08, nr. 52K0538/001. 

- Wetsvoorstel 5 maart 2008: Wetsvoorstel (Y. BUYSSE et al.) tot wijziging van het 

Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de 

algemene schulduitsluitingsgrond “noodweerexces”, Parl. St. Senaat 2007-08, nr. 4-615/1. 

- Wetsvoorstel 29 april 2010: Wetsvoorstel (P. COCRIAMONT) tot wijziging van het Strafwetboek 

met betrekking tot de regels inzake wettige verdediging, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 

52K2578/001. 

- Wetsvoorstel 6 mei 2010: Wetsvoorstel (M. DELACROIX) tot wijziging van het Strafwetboek 

wat tot de regels inzake wettige verdediging betreft, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 4-1790/1. 

 

13.3 Rechtspraak 

  13.3.1 Buitenlandse rechtspraak 

 
- EHRM 9 oktober 1997, Andronicou en Constantinou/ Cyprus, Reports of Judgements and 

Decisions, 1997-VI, 2059. 

- HR 17 december 1996, NJ 1997, 262. 

- HR 7 mei 1974, NJ 1974, 300. 

- HR 14 april 1998, NJ 1998, 662. 

- Cass. Fr. 25 maart 1902, s., 1903, 1, 5, d. 1902, 1, 356. 

- HR 17 december 1996, NJ 1997, 262. 

- Douai 15 juni 1977, JCP 1979, II, 19232, met noot BOUZAT.  

- Montpellier 19 november 1979, D., 1981, I.R., 153, met noot PUECH. 

 

  13.3.2  Belgische rechtspraak 

 

- Cass. 9 maart 1896, Pas. 1896, 125. 

- Cass. 7 november 1898, Pas. 1899, 11. 

- Cass. 25 mei 1925, Pas. 1925, 259. 

- Cass. 7 oktober 1929, Pas. 1929, 318. 

- Cass. 24 juni 1935, Pas. 1935, 292. 

- Cass. 28 juni 1938, Arr. Cass. 1938, 144. 

- Cass. 24 juni 1942, Pas. 1942, 158.  

- Cass. 12 december 1949, Pas. 1949, 243. 



80 
 

- Cass. 28 maart 1960, Pas. 1960, 870. 

- Cass. 24 mei 1976, Rev. dr. pén. 1980, 255, noot VERHAEGEN, J. 

- Cass. 10 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 925. 

- Cass. 8 november 1977, Arr. Cass. 1978, 293. 

- Cass. 7 december 1977, Arr. Cass 1978, 417. 

- Cass. 12 december 1977, Arr. Cass. 1978-79, 419. 

- Cass. 21 december 1983, Pas. 1984, I, 449. 

- Cass. 28 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 738. 

- Cass. 22 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 533. 

- Cass. 12 juni 2002, Pas. 2002, 1341. 

- Cass. 7 september 2005, NC 2007, afl. 4, 281-283, noot ROZIE, J. 

- Cass. 19 april 2006, NC 2008, afl. 5, 343, noot DE HERDT, J. 

- Cass. 8 november 2006 AR P060488F. 

- Cass. 18 april 2007, Pas. 2007, 710. 

- Cass. 7 december 2009 AR C.08.0516.F. 

- Cass. 9 juni 2010, JLMB 2010, 1717. 

- Antwerpen 27 mei 1981, RW 1983-84, noot ARNOU, P. 

- Antwerpen 13 september 2001, RW 2002-03, afl. 35, 1387, noot ONGENA, T. 

- Antwerpen 21 september 2005, RW 2006-07, 521. 

- Brussel 25 januari 1867, BJ 1867, 140. 

- Bergen 21 maart 1989, JLMB 1989, 987-990. 

- Brussel 23 februari 1914, Pas. 1914, 189. 

- Luik 17 april 1905, Pas. 1907, II, 31. 

- Luik 12 december 1990, JLMB 1991, 1170. 

- Luik 4 juni 1992, RDP 1992, 1013. 

- Gent 20 december 1957, RW 1958-59, 1154. 

- Gent 16 juni 1998, AJT 1999-2000, 174, noot VANDENBERGHE, K. 

- Corr. Tongeren 20 juni 1990, RW 1990-91, 545, noot SPRIET, B. 

- Corr. Brussel 8 januari 1991, RW 1991-92, 196, noot D’HAESE, C. 

- Corr. Dendermonde 17 september 2001, AJT 2001-02, 338. 

- Corr. Dendermonde 9 februari 2004, niet gepubliceerd. 

- Corr. Dendermonde 30 september 2008, T. Pol. 2010, afl. 3, 149. 

- Corr. Kortrijk 15 november 2002, RABG 2003, afl. 14, 803, noot DELBROUCK, L. 

- Corr. Luik 21 maart 1980, Jur. Liège 1981, 37, noot PIEDBOEUF, F. 

- Vred. Lier 30 mei 2000, RW 2003-04, afl. 2, 73-74. 



81 
 

13.4 Rechtsleer 

 13.4.1 Artikels 

- ARNOU, P., “Wettige verdediging bij aanranding van de eerbaarheid” (noot onder Antwerpen, 

27 mei 1981), RW 1983-84, 1901-1903. 

- CUMPS, G., “De wettige zelfverdediging van artikel 417 van het Strafwetboek”, De Pol. 1984, 

afl. 3, 51-53. 

- D’HAENENS, J., “Het gebruik van vuurwapens tegen personen, door de politie, bij de 

bestrijding van de criminaliteit”, RW 1968-69, 241-254. 

- D’HAESE, C., “De wettige verdediging ter bescherming van goederen” (noot onder Corr. 

Brussel 8 januari 1991), RW 1991-92, 197-199. 

- DASSONVILLE, D., “Droit de légitime défense et débordements éventuels: aperçu de droit 

comparé”, Rev. dr. pén. 2008, afl. 1, 5-31. 

- DE HERDT, J., “De vlucht is de beste (wettige) verdediging” (noot onder Cass., 19 april 2006), 

NC 2008, afl. 5, 344-436. 

- DE HERT, P. en VAN DER MEIJ, P.P.J., “Op weg naar de far west? Wettige zelfverdediging 

naderbij bekeken”, Vigiles 2004, afl. 2, 33-39. 

- DE WIT, J., “Parlement keurt drastische versoepeling wapenwet goed”, De Juristenkrant 30 

september 2008, 5. 

- DELAHAYE, P., “Openbaar ministerie en wettige verdediging”, RW 1954-55, 497-506. 

- DELBROUCK, L., “Bescherming van eigendom: nood aan wetswijziging?” (noot onder Corr. 

Kortrijk, 15 november 2002), RABG 2003, afl. 14, 806-808. 

- DISTER, J.-F., “La légitime défense et les infractions non intentionnelles”, Rév. dr. pén 2002, 

afl. 5, 610-622. 

- DURIEUX, H, “De schietende juwelier en (teveel aan) noodweer in Nederland”, De 

Juristenkrant 2002, afl. 47, 16. 

- GORLÉ, F., “De strafrechtelijke bescherming van privaateigendom”, RW 1983-84, 2455-2484. 

- HAVEN , R., “Rechtvaardiging”, Postal Memorialis 2001, 14-95. 

- LAMBERT, P., “Légitime défense”, Postal Memorialis 2008, afl. 147, 1-28. 

- LEGEAIS, R., “Légitime defense et protection des bien: apercu de droit compare”, Rev. sci. 

crim. et dr. pén. comp., 1980, 325-336. 

- LEMMENS, P., “De Raad van State en de internationale verdragen over de rechten van de 

mens”, TBP 1987, 367-386. 

- MARCHAL, A., “De l’état de légitime defense en droit Pénal Belge”, Rev. dr. pén. 1966-67, 943-

994. 



82 
 

- MARCHAL, A., “Motif légitime ou légitime défense?”, JT 1972, 113-116. 

- ONGENA, T., “Juweliers mogen ’s nachts schieten”, De Juristenkrant 2001, afl. 34, 3. 

- ONGENA, T., “Over de noodzakelijkheid van de wettige verdediging” (noot onder Antwerpen, 

13 september 2001), RW 2002-03, afl. 35, 1387-1389. 

- ONGENA, T., “Wettige verdediging of noodweer”, in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1-32. 

- ROZIE, J., “Naar een verruiming van de toepassingsvoorwaarden van de uitlokking?” (noot 

onder Cass. 7 september 2005), NC 2007, afl. 4, 281-283. 

- SPRIET, B., “Noodweer of wettige verdediging als rechtvaardigingsgrond in het Strafrecht” 

(noot onder Corr. Tongeren 20 juni 1990), RW 1990-91, 546-547. 

- VANDENBERGHE, K., “Wettige verdediging en uitlokking: interferentie en verfijningen” (noot 

onder Gent 16 juni 1998), AJT 1999-2000, 176-178. 

- VERHAEGEN, J., “Sollicitations et altérations de la notion de légitime défense”, Rev. dr. pén. 

1975-76, 1039-1065. 

 
  13.4.2 Boeken 
 

- BAUMANN, J., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bielefeld, Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1985, 

773. 

- BEYSEN, B., Zaakwaarneming, Brussel, Story-Scientia, 2006, 181. 

- BODSON, P.L., Manuel de droit pénal: principes généraux de la répression commentaire du livre 

I du Code pénal et des lois complémentaires, Luik, Université de Liège, 1986, 570. 

- BOURDOUX, G. L., DE RAEDT, E. en DE MESMAEKER, M., De wet op het politieambt: het handboek 

van de politiefunctie, Brussel, Politeia, 2001, 173.  

- CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal: principes généraux du droit pénal positif 

belge, Luik, Impr. nationale, 1965, 606. 

- DE CLERCK, D., Beginselen van strafrecht en strafvordering, Deel 1: Strafrecht, Leuven, Acco, 

1996, 264. 

- DE HULLU, J., Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer, Kluwer, 2003, 595. 

- DE JONG, D. H. en KNIGGE, G., Het materieel strafrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 343. 

- DE NAUW, A., Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 221. 

- DESPORTES, F. en LE GUNEHEC, F., Le nouveau droit pénal, Tome I: Droit pénal général, Parijs, 

Economica, 2000, 975. 

- DOUCET, J. P., Précis de droit pénal général, Liège, Université de Liège, 1976, 303. 



83 
 

- DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, I, Leuven, Acco, 1989, 432. 

- HAUS, J. J., Principes généraux du droit pénal Belge, I, Gent, Hoste, 1879, 654. 

- HAZEWINKEL-SURINGA, D., Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Deventer, 

Gouda Quint, 1996, 975.  

- HUYSMANS, R.W.G, Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht, Leuven, Peeters, 

1993, 370. 

- KELK, C., Studieboek materieel strafrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 550. 

- KNIGGE, G., Strafuitsluitingsgronden en de structuur van het strafbare feit, een preadvies, 

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 1993, 46. 

- KRONENBERG, M.J en DE WILDE, B., Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer, 

Kluwer, 2003, 71. 

- KUTY, F., Principes généraux du droit pénal belge. Tome II: l’infraction pénale, Brussel, Larcier, 

2010, 613.  

- LEGROS, R., Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1985, 231. 

- MACHIELSE, A.J.M., Noodweer in het strafrecht: een rechtsvergelijkende en dogmatische 

studie, Amsterdam, Stichting onderzoek recht en beleid, 1986, 752. 

- NYPELS, J.S.G., Commentaire et complement du code penal Belge, Tome second, Brussel, 

Bruylant, 1878, 680. 

- NYPELS, J.S.G., Commentaire et complément du code penal Belge, Tome troisième, Brussel, 

Bruylant, 1868, 856. 

- PRINS, A. Science pénale en droit positif, Brussel, Bruylant-Christophe, 1899, 589. 

- RAYMAEKERS, B., Ethiek, recht en samenleving, Leuven, Lannoocampus, 2007, 200.  

- SCHÖNKE, A., Strafgezetzbuch: Kommentar, München, C.H. Beck’sche Verlag, 1978, 2109. 

- TROUSSE, P.-E., “Les principes généraux du droit pénal positif Belge” in Les Novelles. Droit 

pénal, I, Brussel, Larcier, 1956, 489. 

- TULKENS, F. en VAN DE KERCKHOVE, M., Introduction au droit pénal: aspects juridiques et 

criminologiques, Diegem, Kluwer, 1999, 669. 

- VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, 

Maklu, 2006, 1314. 

- VAN VOLLENHOVEN, P., Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrichting, Dordrecht, 

Stichting maatschappij, veiligheid en politie, 2007, 97. 

- VANHOUDT, C. J. en CALEWAERT, W., Belgisch strafrecht, Gent, Story-Scientia, 1976, 3 dln, 1114. 

- VELU, J. en ERGEC, R., La convention Européenne des droits de l’homme, Brussel, Bruylant, 

1990, 1185. 



84 
 

- VERBRUGGEN, F. en VERSTRAETEN, R., Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, 

Maklu, 2010, 173. 

- VERMASSEN, J., Moordenaars en hun motieven, Antwerpen, Meulenhoff Manteau, 2004, 620. 

 

  13.4.3 Thesissen/documenten van de Ugent 

- DE RUYVER, B., Cursus grondige studie ‘Strafrechtelijk beleid’. 

- DE STAERCKE, P., Het debat omtrent de uitbreiding van de wettige verdediging, licentiescriptie 

Criminologische Wetenschappen Ugent, 2003-04, 82. 

- JUNGBLUTH, F., Wettige verdediging van goederen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief, 

licentiescriptie Criminologische Wetenschappen Ugent, 2004-05, 64. 

- QUINTELIER, L., Evaluatie van het concept wettige verdediging in het Belgisch strafrecht, 

licentiescriptie Criminologische Wetenschappen Ugent, 2003-04, 80. 

- TRAEST, P., VANDER BEKEN, T., KETELS, B. en DE RUDDER, L., Wettige verdediging in België en in de 

buurlanden. Advies op vraag van de minister van Justitie, Ugent, 2010, 65. 

- VERHEYE, T., Over de wet op de wettige verdediging, licentie Criminologische Wetenschappen 

Ugent, 2004-05, 109. 

 

 13.4 Websites 

- http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/DeGedachte/article/detail/1092969/2010/04/15/Het

-recht-op-zelfverdediging-uitbreiden.dhtml 

- http://www.groen.be/uploads/docs/standpunten/standpunt-justitie.pdf  

- http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid919336/dedecker-wil-wettige-verdediging-voor-

goederen.aspx 

- http://www.hbvl.be/Archief/guid/unizo-vraagt-uitbreiding-wettige-

zelfverdediging.aspx?artikel=d8d7187d-7205-402a-a0ff-66e6c51bac11 

- http://www.liberales.be/columns/ameyebartwettigezelfverdediging 

- http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GETQTC70 

- http://www.n-va.be/laatuhoren/ArchiefReferenda.asp 

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wapens-en-munitie/verboden-handelingen-met-

wapens  

- http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=832OSBS5 

 

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/DeGedachte/article/detail/1092969/2010/04/15/Het-recht-op-zelfverdediging-uitbreiden.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/DeGedachte/article/detail/1092969/2010/04/15/Het-recht-op-zelfverdediging-uitbreiden.dhtml
http://www.groen.be/uploads/docs/standpunten/standpunt-justitie.pdf
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid919336/dedecker-wil-wettige-verdediging-voor-goederen.aspx
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid919336/dedecker-wil-wettige-verdediging-voor-goederen.aspx
http://www.hbvl.be/Archief/guid/unizo-vraagt-uitbreiding-wettige-zelfverdediging.aspx?artikel=d8d7187d-7205-402a-a0ff-66e6c51bac11
http://www.hbvl.be/Archief/guid/unizo-vraagt-uitbreiding-wettige-zelfverdediging.aspx?artikel=d8d7187d-7205-402a-a0ff-66e6c51bac11
http://www.liberales.be/columns/ameyebartwettigezelfverdediging
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GETQTC70
http://www.n-va.be/laatuhoren/ArchiefReferenda.asp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wapens-en-munitie/verboden-handelingen-met-wapens
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wapens-en-munitie/verboden-handelingen-met-wapens
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=832OSBS5


85 
 

14. Bijlage  

- Interview met Professor dr. De Ruyver op 15 februari 2011 

- Interview met een juwelier te Aalst op 6 februari 2011 

- Interview met Julia, huismoeder op 13 november 2010 

- Interview met Mark, zelfstandige op 13 november 2010 

 

Interview met Professor dr. Brice De Ruyver op dinsdag 15 februari 2011: 

1) Bent u anno 2011 nog steeds tegen de uitbreiding van wettige verdediging naar goederen 

toe? Waarom? 

Ja, de redenen zijn nog altijd dezelfde: 

a) Het is de dag van vandaag absoluut niet verboden om uw goederen te verdedigen. 

b) De rechtspraktijk toont aan dat heel wat situaties waarbij in wezen de betrokkene zijn 

goederen verdedigt en zich achteraf beroept op de wettige verdediging, dat die 

betrokkene inderdaad ziet dat die wettige verdediging aanvaard wordt omdat natuurlijk 

in de dynamiek der feiten iemand die zijn goederen verdedigd vrij snel in een situatie 

terechtkomt van wettige verdediging. De persoon wordt ook vaak direct bedreigd.   

c) In de wet staan vermoedens van wettige verdediging ingeschreven wat heel nadrukkelijk 

verwijst naar verdediging van goederen namelijk de aanval met geweld op de persoon 

van. De straatroof valt daaronder. Alles wijst erop dat de bestaande wetgeving enerzijds 

signaal geven het recht in eigen handen nemen is maar zeer uitzonderlijk toegelaten. 

Maar ook terzelfdertijd ook het signaal geven in die uitzonderingssituatie gaat de 

rechtspraak vlot mee. Wet moet steeds een signaal geven naar de rechtsonderhorigen 

van wat kan en wat kan niet. De rechtszekerheid die de wet moet geven. 

d) Je kunt nooit of te nimmer het proportionaliteitsbeginsel verzoenen met de uitbreiding 

van wettige verdediging naar goederen toe. Wat voor een individu een waardevol goed is 

waarvoor hij of zij best bereid is om de doodslag te plegen, slagen en verwondingen te 

plegen is misschien voor de rechter die er moet over oordelen een prularia. Een 

voorbeeld: Een erfstuk, die voor persoon A een hoge emotionele waarde heeft. Persoon 

B wil dat inpikken en persoon A verdedigt zich met opzettelijke slagen en verwondingen 

of doodslag. Voor persoon A is het erfstuk iets waar hij zeer aan gehecht is. Voor de 

rechter zal dat misschien gaan over een banale ring, horloge, … Het 

proportionaliteitsbeginsel, die zeer sterk speelt bij wettige verdediging, is dus een groot 

probleem.  

Dus dit zijn de argumenten waarom het voor mij niet nodig is én niet wenselijk is om de 

wettige verdediging uit te breiden. 

 

2) Wat vindt u van het argument dat de voorstanders van een uitbreiding gebruiken dat een 

expliciete uitbreiding in de wet rechtszekerheid zal brengen? 

Dat zal het absoluut niet brengen. Ga je tegen de worteldief zeggen dat hij zijn wortels niet 

mag verdedigen? Ga je een lijst maken met waardevolle goederen waarbij wettige 

verdediging mogelijk is? En een lijst met niet waardevolle goederen waarbij wettige 
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verdediging niet mogelijk is? Dit is niet realiseerbaar! Dit laat zich niet concretiseren! Het is 

materieel niet mogelijk! Een uitbreiding biedt dan helemaal geen rechtszekerheid.  

 

3) Zal het veiligheidsgevoel niet stijgen bij een uitbreiding naar goederen toe zoals sommige 

politieke partijen beweren? 

Onveiligheid zal volgens mij toenemen. Als men kijkt naar landen die een redelijk tolerant 

systeem hebben wat betreft individueel wapenbezit, ziet men dat daar niet meer veiligheid is 

dan hier integendeel. Hoe meer wapens, hoe meer ze gebruikt worden. Kijk naar de staten in 

de Verenigde Staten. Daar heb je niet minder criminaliteit, maar zelfs meer criminaliteit. Het 

creeert een vals gevoel van veiligheid. Iemand wordt overvallen en is niet voorbereid versus 

iemand is wel voorbereid en gaat er van uit dat de betrokkene bewapend is.  

 

4) Wat vindt u van het argument dat de voorstanders gebruiken om te kijken naar de 

wetgeving van onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk)? 

In die landen waar het in de wet staat is de toepassingssfeer dermate restrictief , dat het 

absoluut geen rechtszekerheid geeft en dat het u eigenlijk minder ver brengt dan in de 

Belgische situatie. Dan geef ik duidelijk voorrang aan de Belgische situatie: elk individu mag 

zijn goederen beschermen. 

 

5) Wat zou u doen om de discussie, die er toch nog steeds bestaat bij elk incident, te 

stoppen? Iets veranderen in de wetgeving of iets anders? 

Je kan het niet stoppen. Het gaat over levensdelicten, het gaat over gewelddelicten. Dit zijn 

sowieso altijd emotionele discussies. Dus je kan het niet stoppen. Dergelijke discussies 

worden nooit in een sereen klimaat gevoerd. Die worden altijd gevoerd naar aanleiding van 

een concrete casuistiek.  

 

Interview met juwelier te Aalst op 6 februari 2011: 

1) Wat weet u over wettige verdediging? 

Ik weet dat ik mezelf mag verdedigen als mijn leven bedreigd wordt. Als mijn vrouw in de 

winkel staat en bedreigd wordt, mag ik ook ingrijpen en mag ik de inbreker ook doden. 

 

2) Wist u dat er niet letterlijk in de wetgeving een bescherming is van uw goederen? 

Ja, dat weet ik en ik vind dat schandalig!  

 

3) Moet dit veranderen? Moet er een uitbreiding komen van wettige verdediging naar 

goederen toe? Waarom? 

Onze goederen vormen onze levenszekerheid. Wanneer die overvallers alles dreigen af te 

nemen wat je hebt opgebouwd, mag je uw goederen wel verdedigen, vind ik. Die overvallers 

grijpen naar wapens. Het zijn dan ook geen gewone wapens meer. Vandaag de dag zijn het 

Kalashnikovs. Dus zie ik niet in waarom wij niet mogen grijpen naar wapens om onze 

goederen te verdedigen. Vergeet niet dat je met wat de verzekering ons betaalt na een 

overval, het vaak niet voldoende is om opnieuw te beginnen. Wij hebben dure 

alarminstallaties laten plaatsen en ook camera’s. Maar soms is dat niet voldoende. Weet u 

dat mijn verzekering ook steeds de hoogte in gaat om mijn juwelen te beschermen! Daar 

moet toch ook iets aan gedaan worden hoor. Als mensen hun verzekering niet meer kunnen 
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betalen, zullen juweliers veel vlugger schieten ook. Ik vind toch als het om mijn broodwinning 

gaat, mag ik het toch beschermen? Dus ja ik vind dat er een uitbreiding moet komen van 

wettige verdediging naar goederen toe. 

 

4) Als ik u nu zeg dat er voldoende alternatieven bestaan om uw goederen te beschermen. 

Zou er dan nog een uitbreiding moeten komen? 

Dan zeg ik u dat er nog niet voldoende alternatieven bestaan. Een juwelier uit Harelbeke 

moest toch ook terechtstaan. Hij heeft lang in voorhechtenis gezeten. Die mens wou ook zijn 

juwelen, zijn broodwinning, beschermen.  

 

5) Die juwelier heeft echter in de rug geschoten, wanneer er geen bedreiging meer was voor 

zichzelf of een ander. Hij is toch vrijgelaten. Dit wijst er toch op dat er wel voldoende 

alternatieven bestaan? 

Hij heeft toch in de gevangenis gezeten! 

 

6) Zal er niet meer geweld zijn met een uitbreiding? 

De dieven komen toch al met een wapen. Het zijn zij die zorgen voor het geweld, niet de 

juweliers. 

 

7) Die dieven zijn ook mensen en hebben ook rechten? 

Wanneer ze binnenstormen met Kalashnikovs verliezen zij hun rechten vind ik! 

 

8) Welke goederen zou je dan willen beschermen? 

Al mijn juwelen uiteraard. Alles wat in mijn winkel ligt, moeten de inbrekers afblijven.  

 

9) Niet uw goederen van bij u thuis? 

De meest waardevolle spullen. 

 

10) Welke zijn die?  

Dat is moeilijk te zeggen uiteraard. Mijn auto, tv, computer 

 

11) Voor de wetgever zal dat ook niet makkelijk zijn om te bepalen wat er mag beschermd 

worden en wat niet? Is dit realistisch om dit in de wet zetten? 

Ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk zou zijn. Maar als ze het letterlijk in de wet zetten, zou 

er toch ook wat meer zekerheid zijn voor alle juweliers. Misschien moet men een 

uitzondering maken voor handelaars of juweliers in het bijzonder. Dat zijn alles wat in hun 

winkel zit, mogen beschermen. 

 

  

Interview Julia, 56jaar, huismoeder op 13 november 2010: 

1) Wat weet u over wettige verdediging? 

Dat men zichzelf en goederen mag beschermen tegen aanvallen van mensen. 

 

2) Is het alleen uzelf dat u mag beschermen? 

Ook anderen, mijn kinderen bvb 
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3) Wist u dat er niet letterlijk in de wetgeving een bescherming is van uw goederen? 

Nee,  maar ze mogen toch zomaar uw goederen niet afnemen want het is mijn bezit.  

 

4) Moet dit veranderen? Moet er een uitbreiding komen van wettige verdediging naar 

goederen toe? Waarom? 

Ja, omdat het mijn goederen zijn. Ik heb er genoeg voor gewerkt. Dieven moeten dat ook 

maar doen 

 

5) Als ik u nu zeg dat er voldoende alternatieven bestaan om uw goederen te beschermen. 

Zou er dan nog een uitbreiding moeten komen? 

Nee dan niet. Het is niet nodig. Alhoewel het toch niet slecht zou zijn als signaal naar de 

Belgische bevolking toe. 

 

6) Zal er niet meer geweld zijn met een uitbreiding? 

Nee, want dan hebben de dieven schrik. De oorzaak is dat ze te weinig bestraft worden. 

 

7) Welke goederen zou je dan willen beschermen? 

Gemakkelijk is dit niet uiteraard. Ik zou de duurste zaken,  de goederen die de meeste 

waarde hebben, laten beschermen. Ook zaken met een hoge emotionele waarde. Het is van 

uw en dus moeten ze er af blijven. 

 

8) Is dat wel realistisch? 

Gemakkelijk zal het niet zijn denk ik.  

 

Interview Mark, 58jaar, zelfstandige op 13 november 2010: 

1) Wat weet u over wettige verdediging? 

Je mag u zelf verdedigen uw medemensen 

 

2) Is het alleen uzelf dat u mag beschermen? 

Neen, uw goederen mag je in principe volgens de wet niet beschermen 

 

3) Moet dit veranderen? Moet er een uitbreiding komen van wettige verdediging naar 

goederen toe? Waarom? 

Ja, ik vind dat dit zeker moet veranderen. De goederen die ik heb gekocht met mijn centen, 

waarvoor ik hard heb moet werken deze tijden, zijn mijn goederen en degene die dat wil 

stelen, moet gestraft worden! Hij moet gestraft worden door de overheid, maar dit gebeurt 

niet dus moet de aangevallene maar zelf het recht in eigen handen nemen.   

 

4) Als ik u nu zeg dat er voldoende alternatieven bestaan om uw goederen te beschermen. 

Zou er dan nog een uitbreiding moeten komen? 

Ja, want het is goed als zekerheid voor in de toekomst! 

 

5) Zal er niet meer geweld zijn met een uitbreiding? 

Het zal eerder een afschrikmiddel zijn in plaats van een stijging van geweld. 
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6) Welke goederen zou je dan willen beschermen? 

Goederen in het algemeen, uw bezittingen. Ze moeten er maar niet aankomen. Als ze iets 

willen stelen moeten ze er alleszins genoeg voor gestraft worden dat ze het in de toekomst 

niet meer doen. 

 

7) Is het wel realistisch om al uw goederen te beschermen? 

Waarom niet? 
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