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Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)
Figuur/fenomeen

Definitie

Autodiefstal

Een diefstal of afpersing van een auto (personenauto, vrachtwagen, bus,…), met of zonder geweld, op eender welke
plaats.
De opzettelijke beschadiging, vernieling of brandstichting van een auto (personenauto, vrachtwagen, bus,…), op
eender welke plaats.
Een vermogensdelict waarbij reëel of virtueel gebruik gemaakt wordt van de gegevens van een ontvreemde of
gekopieerde betaalkaart (bankkaart, kredietkaart, tankkaart,…).
Een diefstal of afpersing van een bromfiets, met of zonder geweld, op eender welke plaats.
“Een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig op een openbare of private plaats, waarbij de daders t.a.v. de
bestuurder van een voertuig of zijn passagier(s), hetzij geweld of bedreigingen gebruiken, hetzij op heterdaad betrapt
worden en geweld of bedreigingen gebruiken om in het bezit te blijven van het gestolen voertuig of om hun
straffeloosheid te verzekeren” (COL 6/2001).
Belaging en bedreiging via het internet (sociale netwerksites, forums, chat, mails,…) of via telefoon.
Indien deze feiten gepleegd zijn tegen personen omwille van hun huidskleur, zogenaamd ras, geslacht, seksuele
geaardheid,…dan gaat het om cyberhate (zie ook COL 13/2013).
“Diefstallen door middel van geweld of bedreiging, de met diefstallen door middel van geweld of bedreiging
gelijkgestelde diefstallen en afpersingen, voor zover wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of
getoond of indien de dader doet geloven dat hij gewapend is of weerloosmakende of giftige stoffen gebruikt” (COL
13/2002).
Een diefstal gewapenderhand, gepleegd op andere openbare plaatsen (park, plein,…) dan het openbaar vervoer of de
openbare weg.
Een diefstal gewapenderhand, gepleegd op het openbaar vervoer (incluis stations).

Beschadiging van auto
Betaalkaartfraude
Bromfietsdiefstal
Carjacking

Cyberbelaging

Diefstal gewapenderhand

Diefstal gewapenderhand
(andere openbare plaats)
Diefstal gewapenderhand
(openbaar vervoer)
Diefstal gewapenderhand
(openbare weg)
Diefstal gewapenderhand
(publiek toegank. plaats)
Diefstal geweld zonder
wapen (and. openb. plaats)
Diefstal geweld zonder
wapen (openbaar vervoer)
Diefstal geweld zonder

Een diefstal gewapenderhand, gepleegd op de openbare weg.
Een diefstal gewapenderhand, gepleegd op andere publiek toegankelijke plaatsen (winkels, horeca,…).
Een diefstal met geweld zonder wapen, gepleegd op andere openbare plaatsen (park, plein,…) dan het openbaar
vervoer of de openbare weg.
Een diefstal met geweld zonder wapen, gepleegd op het openbaar vervoer (incluis stations).
Een diefstal met geweld zonder wapen, gepleegd op de openbare weg.
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wapen (openbare weg)
Diefstal geweld zonder
wapen (pub. toegank. pl.)
Diefstal met geweld zonder
wapen
Diefstal met list
Diefstal uit of aan voertuig
Diefstal van wapens en
explosieven
Dierendiefstal

Fietsdiefstal
Fysiek geweld (andere
openbare plaats)
Fysiek geweld (openbaar
vervoer)
Fysiek geweld (openbare
weg)
Fysiek geweld (publiek
toegankelijke plaats)
Garagediefstal
Geweld tegen beroepen
van algemeen belang
Graffiti
Grijpdiefstal
Groepsverkrachting
Handel en productie van
niet-vuurwapen
Handel en productie van
vuurwapen
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Een diefstal met geweld zonder wapen, gepleegd op andere publiek toegankelijke plaatsen (winkels, horeca,…).
Een diefstal met geweld/bedreiging of afpersing, behalve die feiten waarbij de dader een wapen (vuurwapen of
ander wapen) gebruikt heeft, op eender welke plaats.
Een diefstal of afpersing waarbij de dader een list gebruikt om zijn slag te slaan.
Een diefstal of afpersing, met of zonder geweld, op eender welke plaats, van voorwerpen die zich in of aan een auto
(personenauto, vrachtwagen, bus,…) of een moto bevinden.
Een diefstal of afpersing van wapens (zowel vuurwapens als andere wapens) of explosieven, met of zonder geweld,
op eender welke plaats.
Een diefstal van eender welk dier, met of zonder geweld, op eender welke plaats.
Inclusief afpersing van de eigenaar.
Het betreft NIET delen van dieren (pels,…), afgeleide producten (eieren,…) of materiaal voor dieren (kooi,…).
Een diefstal of afpersing van een fiets, met of zonder geweld, op eender welke plaats.
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag,…) gepleegd op andere openbare plaatsen (park,
plein,…) dan het openbaar vervoer of de openbare weg.
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag,…) gepleegd op het openbaar vervoer (incluis
stations).
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag,…) gepleegd op de openbare weg.
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag,…) gepleegd op andere publiek toegankelijke
plaatsen (winkels, horeca,…).
“Diefstal van een voertuig, na de diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de daders geen geweld of
bedreiging gebruiken” (COL 6/2001).
Slagen en verwondingen tegen politieagenten, personeel openbaar vervoer, postbodes, dokters, leerkrachten,..., dit
telkens tijdens de uitoefening van hun functie (zie ook COL 3/2008).
Het aanbrengen van opschriften en tekeningen op (on)roerende goederen (zonder toestemming van de eigenaar).
Een diefstal, met of zonder geweld, op een openbare of voor het publiek toegankelijke plaats, vanop of vanbij de
persoon, waarbij de buit snel wordt weggenomen en het slachtoffer zich bewust is.
Elke verkrachting waarbij er meer dan één dader is.
De handel en productie van andere wapens dan vuurwapens, zijnde blanke wapens (vb. mes) en niet-vuurwapens
(vb. luchtdrukpistool).
De handel en productie van vuurwapens, munitie, stukken en onderdelen is de overdracht, de handel, de makelarij, de
onregelmatige transit, in de zin van de algemene wet op de Administratie der Douane en Accijnzen, van de wet van
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Handtasroof
Home-invasion

Homejacking

Humane doping

Identiteitsfraude

IFG: algemeen totaal
IFG: binnen het koppel
(totaal)
IFG: economisch (totaal)
IFG: economisch, binnen
het koppel
IFG: economisch, tegen
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05/08/1991 en van de wapenwet van 08/06/2006, van vergunningsplichtige vuurwapens en hun munitie, van
stukken onderworpen aan de wettelijke proeving en onderdelen, van verboden wapens en van materiaal voor een
specifiek militair gebruik, gepleegd door een vergunde persoon of een particulier, rechts- of fysiek persoon,
rechtstreeks of onrechtstreeks uitgeoefend, zonder respect voor de verkoopsvoorwaarden, de overdracht en
handelsvoorwaarden voorzien door deze wetten.
Het afrukken met geweld van een handtas met het oogmerk ze te stelen in een openbare of half-openbare plaats.
Een home invasion is een diefstal of een afpersing (of de poging) die met geweld wordt gepleegd. De Home invasion
gebeurt in een privé-woning waarbij de dader een gewelddadige confrontatie met de slachtoffers zoekt en dit met
voorbedachten rade.
De gewelddadige confrontatie met voorbedachtheid is een kenmerk van het fenomeen Home Invasion. De gevallen,
waarin de dader op heterdaad betrapt werd en waarbij deze geweld pleegt of om de gestolen voorwerpen te
bewaren, of zijn vlucht te waarborgen, worden niet beschouwd als Home Invasion gezien de afwezigheid van de
voorbedachtheid.
“Een diefstal (of poging daartoe) van een voertuig, na diefstal van de sleutels ervan in een woning, waarbij de daders,
hetzij geweld of bedreigingen gebruiken, hetzij op heterdaad betrapt worden en geweld of bedreigingen gebruiken
om in het bezit te blijven van de gestolen goederen of om hun straffeloosheid te verzekeren” (COL 6/2001).
Het gebruik, de toediening, het verhandelen en de productie van illegale substanties of het misbruik, de illegale
toediening en de illegale handel in van oorsprong legale producten bij mens of dier om prestaties te verbeteren, de
fysieke figuur te veranderen of het gebruik van bepaalde substanties te maskeren. Het begrip dopingproduct slaat
niet alleen op producten gebruikt in de sport.

“Alle methodes die kunnen gebruikt worden om persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens te bekomen en deze te
gebruiken met als doel de aanmaak van valse identiteiten, bestaande identiteiten te vervalsen of ze zich toe te
eigenen met het oog op het plegen van een misdrijf”
(eigen vertaling van de franstalige definitie van de Task Force fédérale «Prévention et lutte contre la fraude à
l’identité» - NSI 2016-2019 / (federale Task Force «Preventie en bestrijding van identiteitsfraude» - KIV 2016-2019)
Iedere vorm van geweld (fysiek, seksueel, psychisch, economisch) binnen de familie (binnen het koppel, tegen
afstammelingen, tegen andere leden). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van geweld (fysiek, seksueel, psychisch, economisch) binnen het koppel (zowel partner als ex-partner,
zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling, oplichting,…) binnen de familie
(binnen het koppel, tegen afstammelingen, tegen andere leden). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling, oplichting,…) binnen het koppel
(zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling, oplichting,…) tegen afstammelingen
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afstammelingen
IFG: economisch, tegen
andere leden
IFG: fysiek (totaal)
IFG: fysiek, binnen het
koppel
IFG: fysiek, tegen
afstammelingen
IFG: fysiek, tegen andere
leden
IFG: psychisch (totaal)
IFG: psychisch, binnen het
koppel
IFG: psychisch, tegen
afstammelingen
IFG: psychisch, tegen
andere leden
IFG: seksueel (totaal)
IFG: seksueel, binnen het
koppel
IFG: seksueel, tegen
afstammelingen
IFG: seksueel, tegen andere
leden
IFG: tegen afstammelingen
(totaal)
IFG: tegen andere leden
(totaal)
Illegale vetmesting
Import/export van
cannabis in grote
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(kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van economisch geweld (niet betaling onderhoudsgeld, vernieling, oplichting,…) tegen andere
familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van voedingswaren,…) binnen de
familie (binnen het koppel, tegen afstammelingen, tegen andere leden). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van voedingswaren,…) binnen het
koppel (zowel partner als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van voedingswaren,…) tegen
afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van fysiek geweld (slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging van voedingswaren,…) tegen andere
familieleden (zus, ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) binnen de familie (binnen het
koppel, tegen afstammelingen, tegen andere leden). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) binnen het koppel (zowel partner
als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) tegen afstammelingen (kind,
kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, weigering bezoekrecht, belaging,…) tegen andere familieleden (zus,
ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) binnen de familie (binnen het
koppel, tegen afstammelingen, tegen andere leden). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) binnen het koppel (zowel partner
als ex-partner, zowel gehuwd als ongehuwd,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) tegen afstammelingen (kind,
kleinkind,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) tegen andere familieleden (zus,
ouder, grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)
Iedere vorm van geweld (fysiek, seksueel, psychisch, economisch) tegen afstammelingen (kind, kleinkind,…). (zie ook
COL 3/2006)
Iedere vorm van geweld (fysiek, seksueel, psychisch, economisch) tegen andere familieleden (zus, ouder,
grootouder,…). (zie ook COL 3/2006)
Het gebruik, de toediening, het verhandelen en de productie op illegale manier van substanties die als doel hebben
het vetmestingsproces te beïnvloeden of het gebruik van substanties te maskeren.
Het invoeren naar België of het uitvoeren uit België van partijen cannabis in grote hoeveelheden (≥ 1 kg).
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hoeveelheid
Import/export van cocaïne
Inbraak in bedrijf of
handelszaak
Inbraak in gebouw (totaal)
Inbraak in openbare of
overheidsinstelling
Ladingdiefstal

Mensenhandel economische uitbuiting
Mensenhandel - seksuele
uitbuiting
Metaaldiefstal
Motodiefstal
Nepagenten
Phishing

Productie en import/export
van synthetische drugs
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Het invoeren naar België of het uitvoeren uit België van cocaïne.
Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een bedrijf of handelszaak (horeca,
bank, winkel, grootwarenhuis,…).
Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een gebouw (woning, bedrijf of
handelszaak, openbare of overheidsinstelling).
Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een openbare of overheidsinstelling
(ziekenhuis, gemeentehuis, school,…).
Dit zijn diefstallen gelieerd aan het professionele goederenvervoer via de weg, nl. de diefstal van (een deel van) de
lading uit een vrachtwagen, oplegger, bestelwagen,…
Soms wordt daartoe zelfs het vervoermiddel in zijn geheel gestolen.
De werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht
van de controle over hem met als doel: het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die
in strijd zijn met de menselijke waardigheid.
De werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht
van de controle over hem met als doel: de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting.
Een diefstal van voorwerpen die uit een bepaald metaal bestaan of waarin metaal verwerkt is, waarbij het doel van
de diefstal niet het voorwerp op zich is, maar wel het betrokken metaal.
Een diefstal of afpersing van een moto, met of zonder geweld, op eender welke plaats.
Elk misdrijf waarbij de dader zich valselijk voordoet als zijnde politieagent (met uitzondering van het zich “virtueel”
voordoen als politieagent via internet of email) om alzo zijn slag te slaan.
Specifieke vorm van informaticacriminaliteit.
Phishing is het doelgericht benaderen van iemand via internet om persoonlijke informatie te bekomen om deze te
verzamelen, verhandelen of zelf te misbruiken.
Productie van synthetische drugs omvat:
a)het zonder vergunning produceren van amfetamines, LSD, GHB of andere synthetische drugs;
b)het zonder vergunning produceren van de benodigde chemicaliën/precursoren;
c)het in- en uitvoeren van de benodigde chemicaliën/precursoren, zelfs onder de vorm van
geneesmiddelen;
d)het bewust ter beschikking stellen van de benodigde chemicaliën of uitrusting of het
bewust verhandelen van de benodigde chemicaliën of uitrusting;
e)het storten van het geproduceerde afval.
In- en uitvoer van synthetische drugs omvat de in- en uitvoer van amfetamines, LSD, GHB of andere synthetische
drugs.
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Productie van cannabis in
grote hoeveelheid

Psychisch geweld (andere
openbare plaats)
Psychisch geweld
(openbaar vervoer)
Psychisch geweld
(openbare weg)
Psychisch geweld (publiek
toegankelijke plaats)
Ramkraak

Ransomware

Sacjacking uit auto
Seksueel geweld (andere
openbare plaats)
Seksueel geweld (openbaar
vervoer)
Seksueel geweld (openbare
weg)
Seksueel geweld (publiek
toegankelijke plaats)
Shouldersurfing
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Productie van cannabis in grote hoeveelheid (minstens 50 plantjes) omvat:
a) het zonder vergunning kweken van cannabisplanten, met het oog op handel, distributie
en/of export van de volledige plant(en) en/of van de verworven oogst(en);
b) het zonder vergunning kweken van stekken van cannabisplanten;
c) het bewust ter beschikking stellen of inrichten van locaties en/of het aanleveren van de
nodige materialen, knowhow of noodzakelijke voorzieningen, inclusief zaden en stekken,
bestemd voor illegale cannabisproductie.
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, belaging,…) gepleegd op andere openbare plaatsen (park, plein,…) dan
het openbaar vervoer of de openbare weg.
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, belaging,…) gepleegd op het openbaar vervoer (incluis stations).
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, belaging,...) gepleegd op de openbare weg.
Iedere vorm van psychisch geweld (bedreiging, belaging,…) gepleegd op andere publiek toegankelijke plaatsen
(winkels, horeca,…).
“Het plegen van een diefstal, of poging, door middel van braak op een etalage, deur, of toegangspoort van een
(zelfstandige) onderneming of handelszaak, waarbij een voertuig, een voorwerp (dat al dan niet door een voertuig
wordt voortgeduwd), of enig ander slagwapen wordt gebruikt en dit met de bedoeling de buit snel weg te nemen.”
(COL 12/2003)
Ransomware (of een gijzelvirus) is malware die een ongewenste manipulatie uitvoert op een informaticasysteem en
vervolgens losgeld (‘ransom’) eist om dit terug ongedaan te maken. De besmetting gebeurt o.a. via mails en
websites. De betaling wordt meestal in virtuele valuta (vnl. bitcoins) geëist. Het fenomeen bestaat in verschillende
vormen: blokkeren van toegang tot de computer (lockerware), versleutelen van de data op de computer (cryptoware),
wegnemen van de data, etc. “ (COL 9/2017)
Specifieke vorm van “Diefstal uit of aan voertuig”, waarbij een handtas of andere voorwerpen uit een auto worden
gestolen, terwijl de bestuurder of passagier in die auto zitten.
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) gepleegd op andere openbare
plaatsen (park, plein,…) dan het openbaar vervoer of de openbare weg.
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) gepleegd op het openbaar vervoer
(incluis stations).
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) gepleegd op de openbare weg.
Iedere vorm van seksueel geweld (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,…) gepleegd op andere publiek
toegankelijke plaatsen (winkels, horeca,…).
Specifieke vorm van informaticacriminaliteit.
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Skimming

Steaming
Steekpartij
Terrorisme, extremisme en
radicalisme

Werfdiefstal
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Shouldersurfing doet zich voor bij een geldafhaling aan een geldautomaat. De fraudeur kijkt over de schouder van
het slachtoffer mee terwijl deze de pincode intikt. Daarna wordt het slachtoffer met een smoes door de fraudeur
afgeleid. Zo vraagt de fraudeur bvb. informatie over de werking van de geldautomaat, hij vraagt de weg of legt een
geldbiljet op de grond en vraagt of dit misschien van het slachtoffer is.
Tijdens het afleidingsmanoeuver wordt de betaalkaart uit de automaat ontvreemd.
De fraudeur beschikt dus over de kaart en pincode en misbruikt deze om geld af te halen.
Specifieke vorm van informaticacriminaliteit.
Het gaat om een techniek waarbij de gegevens van de magneetstrook van een betaalkaart gekopieerd worden door
middel van een geheugenlezer die een “skimmer” genoemd wordt.
Specifieke vorm van afpersing, die zich afspeelt in de publieke ruimte, waarbij men in groep rond een persoon gaat
staan, en deze onder bedreiging bepaalde voorwerpen laat overhandigen.
Een feit van slagen en verwondingen of doodslag, eender waar gepleegd (straat, café, woning,…) waarbij de dader het
slachtoffer (mes)steken heeft toegebracht of pogen toe te brengen.
“Radicalisme is een breed begrip. Het kan vele vormen aannemen en kan onder meer politiek en religieus
geïnspireerd zijn. Niet iedereen die diepingrijpende veranderingen in de samenleving nastreeft, vormt ook een gevaar
voor de democratische rechtsorde. Er zijn evenwel groepen of individuen die verder radicaliseren, gewelddadige
acties gaan verheerlijken, een gevaar gaan betekenen voor de democratische rechtsorde en/of gericht zijn op de
ontmanteling of vernietiging van het democratische systeem. Het gedrag van voornoemde groeperingen of
individuen kan zelfs tot onwettige activiteiten leiden.
Het proces van radicalisering is dynamisch. Het begint met een vervreemding van de directe omgeving, en breidt zich
vervolgens uit naar de samenleving en naar het politieke systeem. Er is dan een groeiende intolerantie ten overstaan
van een gedachtegoed dat men niet deelt en de toenemende bereidheid om geweld te aanvaarden als middel om het
eigen gedachtegoed op te leggen aan anderen.
Gewelddadig extremisme is een volgende fase in het groeipad naar geweld. Er is geen ruimte meer voor het
aanvaarden van het bestaan van een ideologie die afwijkt van deze die men belijdt en men is bereid om geweld en
onderdrukking goed te praten, te verdedigen en te hanteren als methoden om de eigen ideologie door te drukken. Er
is zelfs sprake van een positieve identificatie met gewelddadige methoden.
Terrorisme als eindfase: er wordt geweld aangewend om individuen en de samenleving te terroriseren en
verregaande individuele en maatschappelijke schade te veroorzaken. De aanwending van geweld en de gevolgen die
eruit voortvloeien, hebben tot doel een voedingsbodem te creëren die maatschappelijke en politieke transformaties
mogelijk maakt of zelfs veroorzaakt.”
(NVP 2016-2019)
Een diefstal op een (bouw)werf van:
-werfvoertuigen (kranen, bulldozers,…)
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Winkeldiefstal
Woninginbraak
Zakkenrollerij
Zwendel in bedreigde dieren plantensoorten
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-voorwerpen specifiek aan de werf (gereedschap, grondstoffen,…)
-andere voorwerpen (zoals persoonlijke eigendommen van de bouwvakkers die in de werfkeet liggen
Een diefstal in of aan een winkel, tijdens de openingsuren, van goederen die door die winkel te koop worden
aangeboden, door personen die aanzien worden als klanten.
Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met of zonder geweld, in een woning (huis, appartement,
garage,…).
Heimelijke diefstal zonder geweld en zonder verzwarende omstandigheden, op een publieke of semi-publieke plaats,
van een voorwerp dat het slachtoffer bij of op zich draagt.
“Georganiseerde en/of systematische vorm van criminaliteit middels beschermde dieren en planten teneinde
financieel gewin te bekomen.” (NVP 2016-2019)
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