Inhoudstafel
Algemeen .................................................................................................................................................................... 9
Strafwetboek.......................................................................................................................................................... 11
Uittreksels Grondwet ............................................................................................................................................. 99
Abortus, Adoptie, kinderhandel & draagmoederschap..................................................................................... 105
Uittreksels Verdrag inzake de rechten van het kind (1989) ................................................................................. 107
Uittreksels Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van
kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (2000) ..................................................................................... 108
Uittreksels Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied
van de interlandelijke adoptie (1993) .................................................................................................................. 109
Uittreksels Memorie van Toelichting bij Verdrag inzake de internationale samenwerking en de
bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie (1993) ................................................. 110
Advies kinderrechtencommissariaat aan de Commissie van Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (2003) ............ 111
Uittreksels Wet tot hervorming van de adoptie (2003) ........................................................................................ 113
Uittreksels Decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (2012)............................... 114
Uittreksels Decreet 30 juni 2015 regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen (2015) ............................ 114
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van
kinderen (hangend) .............................................................................................................................................. 115
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en
de bemiddeling inzake draagmoederschap (hangend).......................................................................................... 115
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het commercieel draagmoederschap (hangend) .... 116
Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het
Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van
diverse wetsbepalingen (2018) ............................................................................................................................ 118
Corruptie & Oplichting......................................................................................................................................... 123
Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke
transacties (1997) ................................................................................................................................................ 125
Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie (1999) .................................................................... 129
Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie (2003) ...................... 138
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie (2003) ............................................................................... 141
Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese
Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de
lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (1997)......................................................................................... 167
Kaderbesluit 2003/568/JBZ inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector ............................................ 171
Uittreksels Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (1998) ...... 174
Uittreksels Wet tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping (2007) .......................... 176
Uittreksels Wet inzake overheidsopdrachten (2016)............................................................................................ 177
Drugs ...................................................................................................................................................................... 179
Uittreksels Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) ............................................................... 181
Uittreksels Verdrag inzake psychotrope stoffen (1971) ....................................................................................... 187
5

Uittreksels Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope
stoffen (1988) ....................................................................................................................................................... 189
Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de
bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel ...... 192
Richtlijn 2017/2103 tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004
betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare
feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug
betreft ................................................................................................................................................................... 195
Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope
stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (1921) ............................................................. 202
Koninklijk besluit houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen (2017) ........................... 210
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor
druggebruikers (hangend) .................................................................................................................................. 226
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met
diacetylmorfine (hangend) ................................................................................................................................... 226
Wetsvoorstel betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in drugszaken (hangend) ....................................... 227
Racime, Xenofobie & Discriminatie ..................................................................................................................... 229
Kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en
vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht ............................................................................................... 231
Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden (1981) ..................................... 235
Uittreksels Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (2007) ................................................... 244
Wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden (2013) ............................................................................................................. 253
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of
xenofobie ingegeven daden (hangend) ................................................................................................................. 254
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve
maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met
discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan (hangend) ........................................................................... 256
Wetsvoorstel houdende de verplichting voorwaarden te doen gelden aangaande de publicatie van Mein
Kampf, op eender welke drager (hangend)........................................................................................................... 256
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de in
1994 in Rwanda tegen de Tutsi's gepleegde genocide, overeenkomstig Kaderbesluit 2008/913/ JBZ van de
Raad van de Europese Unie van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en
uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (hangend) ....................................... 257
Terrorisme .............................................................................................................................................................. 259
Internationaal Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van
bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (1972)................... 261
Uittreksel Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme (1999) .............................. 264
Resolutie S/RES/2178 Addressing the growing issue of foreign terrorist fighters (2014) ................................... 266
Uittreksel Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme (1977) ...................................................................... 271
Uittreksel Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme (2003) ..................... 272
6

Uittreksel Europees Verdrag ter voorkoming van terrorisme (2005) ................................................................... 274
Uittreksel Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag ter voorkoming van terrorisme (2015)...................... 276
Richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrĳding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de
Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad ............................................................................ 277
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 137, § 2, van het Strafwetboek, teneinde verkrachting op te nemen
in de lijst van misdrijven die als terroristisch kunnen worden aangemerkt (vervallen) ........................................ 303
Wetsvoorstel tot beteugeling van de verheerlijking van terrorisme, in het openbaar en op het internet
(hangend) ............................................................................................................................................................. 303
Wetsvoorstel tot bestraffing van het verheerlijken, schromelijk minimaliseren, pogen te rechtvaardigen of
goedkeuren van terroristische misdrijven en van het uiten van blijdschap over deze misdrijven (hangend) ....... 304
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, ter strafbaarstelling van wie minderjarigen ertoe aanzet
terroristische misdrijven te plegen (hangend) ...................................................................................................... 304
Wetsontwerp betreffende de financiering van extremisme dat tot terrorisme aanleiding geeft of kan geven
(hangend) ............................................................................................................................................................. 305
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde zelfinstructie in het kader van terrorisme
strafbaar te stellen (hangend) ............................................................................................................................... 305
Wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op de uitbreiding van de lijst met misdrijven
die in aanmerking komen voor de facultatieve terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank tot
alle terrorismemisdrijven (hangend) .................................................................................................................... 306

7

